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APRESENTAÇÃO 

O Encontro Encontro Internacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos 

(ALFAeEJA) caracteriza-se por ser um evento de realização permanente em nível 

internacional, o qual emerge do Programa de Pós-graduação em Educação de Jovens 

e Adultos (MPEJA) da Universidade do Estado da Bahia (Salvador), cidade em que 

foram realizados os dois primeiros eventos do Encontro Internacional de Alfabetização 

e Educação de Jovens e Adultos nos anos de 2014 e 2015. 

Desse modo, o ALFAeEJA teve a sua primeira edição realizada em 2014, no Campus 

I da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, por iniciativa do Programa de Pós-

Graduação em Educação de Jovens e Adultos – Mestrado Profissional, o MPEJA, 

contando com o apoio da Assessoria Especial de Programas Acadêmicos 

Interinstitucionais (ASSEPAI), da UNEB. Essa ação decorreu de uma demanda, 

identificada pela Coordenação do MPEJA, em 2014, por meios para disseminação 

dos conhecimentos produzidos acerca da formação de jovens e adultos, seja em 

processos de alfabetização ou na perspectiva de uma educação ao longo da vida. 

Esta preocupação da Coordenação do MPEJA veio ao encontro das recomendações 

da VI CONFINTEA, promovida no Brasil, em Belém (PA), em 2009,a respeito da 

aprendizagem ao longo da vida, que reforçou o debate acerca deste tema nos países 

participantes destas conferências mundiais sobre Educação de Adultos, conforme 

salienta Dantas (2017) 1 . O caráter internacional do evento deu-se por meio da 

presença de pesquisadores europeus dedicados a compreender e refletir sobre a 

educação de adultos em seus países partilhando conhecimentos teóricos e 

experiências lá desenvolvidos. Além dos momentos de conferências e mesas 

redondas, a primeira edição do ALFAeEJA contou com a apresentação de trabalhos 

científicos submetidos pelos participantes, o que oportunizou a divulgação dos 

conhecimentos que vinham sendo produzidos em diferentes espaços acerca da EJA, 

promovendo o estabelecimento de redes de contato para o fortalecimento da pesquisa 

na área.  

                                                 
1 DANTAS, Tânia Regina; AMORIM, A. ; AQUINO, Maria . Políticas Públicas, Formação de Professores, 
Gestão e Diversidade Muiticultural. 1ª. ed. Salvador: Editora EDUFBA, 2017. 
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Em 2015, também realizado em Salvador, a organização do II ALFAeEJA passou a 

contar com a colaboração da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Sete 

mesas redondas com nomes reconhecidos, nacional e internacionalmente, na 

produção científica em EJA, foram antecedidas por relatos de experiência de 

professores da Educação de Jovens e Adultos e estudantes de graduação e pós-

graduação. Além desses momentos, as conferências de abertura e encerramento 

realizadas por pesquisadores portugueses, palestras feitas por pesquisadores 

franceses e argentinos, e as comunicações científicas, relatos de experiência e 

pôsteres submetidos pelos participantes do evento, oportunizaram a troca de 

experiências e a construção de conhecimento e consolidação do ALFAeEJAcomo um 

evento científico que promove o debate de cunho científico sobre a Educação de 

Jovens e Adultos no Brasil e na Europa. 

O III ALFAeEJA foi realizado em 2016, no Campus da Universidade Federal de Santa 

Catarina com a pré-abertura ocorrida em Salvador, a partir de uma conferência 

proferida pela professora doutora Maria de Lourdes Dionísio (Universidade do Minho-

Braga) sobre Literacia na EJA e duas Rodas de Conversa sobre a Educação no 

Campo e a Educação Matemática de jovens e adultos realizadas por duas docentes 

do programa MPEJA. Em Florianópolis, sete mesas redondas, dez minicursos, 

conferências de abertura e encerramento que contaram com a participação de 

pesquisadores do México, Malta e Portugal. A integração entre os participantes foi 

fortalecida pelo canal das discussões promovidas nas apresentações dos trabalhos 

científicos submetidos e aprovados pelo Comitê Científico. 

Em 2017, caracterizou-se pela efetiva internacionalização do ALFAeEJA, que chegou 

a sua quarta edição.  O evento ocorreu em Portugal, em Braga e Coimbra, nos dias 6 

e 7 de novembro e teve seu encerramento na Universidade de Coimbra no dia 09 de 

novembro de 2017, sendo antecedido por dois momentos no Brasil: a I Reunião 

Regional Sul, ocorrida no Campus da UFSC, que contou com três mesas redondas, 

conferência de abertura, momento para apresentação de discussão sobre trabalhos 

científicos submetidos pelos participantes e a reunião da Rede Internacional de 

Pesquisa BrasiluEJA, que inicia a sistematização da produção conjunta de 

conhecimento sobre a EJA em diferentes regiões do Brasil e em Portugal; a pré-

abertura ocorrida em Salvador teve uma conferência de abertura versando sobre a 

EJA no contexto político atual, proferida pelo professor doutor Miguel Arroyo (UFMG), 

quatro mesas redondas, uma reunião da Rede Internacional de Pesquisa BrasiluEJA 
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e o momento de apresentação dos trabalhos científicos, compreendendo 

comunicações orais, relatos de experiência, mini-cursos e posters. Os trabalhos foram 

distribuídos em nove eixos temáticos: Currículo na Educação de Jovens e Adultos; 

Sujeitos da Educação de Jovens e Adultos e Diversidades; Alfabetização e 

Letramentos/Literacias na Educação de Jovens e Adultos; Pesquisa em Educação de 

Jovens e Adultos; Formação de Professores na EJA; EJA, Movimentos Sociais e 

Direitos Humanos; A EJA na Perspectiva do Mundo do Trabalho; Políticas Públicas e 

Gestão Educacional e Escolar na EJA e; Múltiplas Linguagens, Tecnologias da 

Informação e da Comunicação na EJA: Perspectivas Teórico-Metodológicas. Foram 

ao todo 116 trabalhos aprovados entre pôsteres e comunicações científicas. Esses 

Anais trazem os resumos expandidos referentes ao conhecimento difundido por meio 

da Pré-abertura do IV ALFAeEJAna UNEB, em Salvador.   

Os diferentes encontros reuniram professores/pesquisadores de vários estados do 

Brasil e de diversos países no exterior que estudam e pesquisam a Educação e 

Alfabetização de Jovens e Adultos. Os pesquisadores proponentes fazem parte de 

Redes de Pesquisa e vêm publicando sobre estas temáticas. 

O evento faz uma articulação importante com as escolas de educação básica, tanto 

em âmbito estadual como municipal, envolvendo professores e gestores das escolas 

públicas. Articula-se também com a Graduação e Pós-Graduação, uma vez que dele 

inclui a participação de aproximadamente 30 alunos por ano em cada encontro,  na 

condição de Monitores que dão contribuição na organização e divulgação do referido 

evento. 

As diferentes edições do Encontro Internacional de Alfabetização e Educação de 

Jovens e Adultos assumem como objetivos: 

 a) Promover o diálogo entre pesquisadores Brasileiros e Estrangeiros em torno do 

campo da Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, observando as tendências 

atuais da pesquisa sobre as temáticas abordadas. 

 b) Proporcionar o diálogo entre pesquisadores de diferentes segmentos: 

Escolarização na EJA, Brasil Alfabetizado, Fórum de EJA, TOPA, Estudantes de Pós-

Graduação em Educação e Educação de Jovens e Adultos, Estudantes de graduação 

em Pedagogia e das demais Licenciaturas, Gestores e Professores da rede pública e 

privada de ensino das instâncias municipais, estaduais e federais. 

 c) Oportunizar aos participantes o aprendizado em espaço de debates sobre práticas 

educadoras, bem como a apresentação e disseminação de trabalhos científicos. 
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EIXOS TEMÁTICOS 
 

1. CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
  
Ementa: a Educação de Jovens e Adultos e a questão dos saberes escolares em seus 
diferentes formatos e concepções. 
  
Coordenadoras do Eixo: Profa. Drª Érica Alves (MPEJA/UNEB) e Profª. Drª Sandra 
Aparecida Antonini Agne (IFSC/Chapecó) 
  
2. SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E DIVERSIDADES 
  
Ementa: Sujeitos da Educação de Jovens e Adultos; Juventude(s), relações raciais e 
experiências sociais; EJA e a questão de gênero; Educação em espaços oriundos das 
periferias, dos centros urbanos, do campo e em espaços de privação de liberdade. 
Diversidades em Tempos Humanos. As pessoas jovens e adultas com deficiência. A 
construção de uma identidade emancipatória na Educação de Jovens e Adultos. 
Direitos Humanos. 
 
Coordenadores do Eixo: Prof. Dr. Antônio Pereira (UNEB) e Profª. Drª Adriana Regina 
Sanceverino (UFFS) 
  

3. ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTOS/LITERACIAS NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 

  
Discute teorias e métodos da alfabetização de jovens e adultos. Aborda os diferentes 
letramentos/literacias de jovens e adultos e as contribuições de Paulo Freire para a 
Educação de Adultos. Aborda o papel da escola na sistematização e diagnóstico das 
diferentes linguagens no processo de ensino – aprendizagem, levando em 
consideração as questões sociais e culturais. 
  
Coordenadores do Eixo: Profª. Drª. Maria de Lourdes Dionísio (UMinho), Profª. Drª. 
Rosemary LapadeOliveira (UNEB)e Prof. Dr.Lourival José Martins Filho (UDESC) 
  
4. PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
  
Ementa. Tendências e perspectivas da pesquisa em EJA em diferentes estados e no 
país. As pesquisas na perspectiva Freiriana; Balanço e perspectivas da pesquisa 
sobre formação de educadores/as de jovens e adultos; Pesquisa aplicada e 
intervenção na EJA. 
  
Coordenadoras do Eixo: Profª. Drª. Maria Hermínia Lage Fernandes Laffin, Drª. Ana 
Paula Silva da Conceição (UNEB/MPEJA) e Profª. Drª.Marinaide de Freitas (UFAL) 
  
5. FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EJA 
  
Ementa: Políticas de formação docente para a Educação de Jovens e Adultos. 
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As tendências de formação docente na contemporaneidade. Processos de formação 
nos processos de alfabetização e o letramento. Experiências e pesquisas de formação 
docente. 
  
Coordenadores do Eixo: Profª. Drª. Tânia Regina Dantas (UNEB) e Profª. Drª 
Wanderlea Pereira Damásio Mauricio (SED/USJ/SC) 
  
6. EJA, MOVIMENTOS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS 
  
Investigação empírica sobre o tema e também ensaios voltados para o estudo dos 
atores envolvidos com a educação e suas experiências na área dos saberes 
escolares, as instituições educacionais, políticas públicas e a EJA na perspectiva dos 
movimentos sociais. 
  
Coordenadores do Eixo: Profª Drª EditeMaria da Silva deFaria (UNEB), Profª Drª. 
Graça Santos Costa (UNEB) e Profª Drª. Aída Monteiro (UFPE) 
  
7. A EJA NA PERSPECTIVA DO MUNDO DO TRABALHO 
  
Ementa: Debate os diferentes campos dos saberes e fazeres, com ênfase na EJA, 
seus processos de alfabetização e EJA, suas interfaces com os movimentos sociais, 
com as questões ambientais, a formação profissional e o mundo do trabalho. 
 
Coordenadores do eixo:  Profª Drª. Carla Liane Nascimento dos Santos 
(UNEB)  e Profª Drª. Rita de Cássia Gonçalves  (UDESC) e Dr. Joaquim Luís 
Medeiros Alcoforado (Universidade de Coimbra). 
  
8. POLÍTICAS PÚBLICAS e GESTÃO educacional e escolar NA EJA 
  
Ementa: Pretende discutir os problemas e dificuldades da gestão na conjuntura social, 
política e econômica atual e as perspectivas de futuro. A questão das políticas públicas 
na Educação de Jovens e Adultos. 
 
Coordenadores do Eixo: Prof. Dr. Antonio  Amorim (UNEB) e Profª. Drª Elenita Eliete 
de Lima Ramos (IFSC/Florianópolis) 
  
9. MÚLTIPLAS LINGUAGENS, TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA 
COMUNICAÇÃO NA EJA: PERSPECTIVAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS  
  
Aborda o papel da escola na sistematização e diagnóstico das diferentes linguagens 
no processo de ensino – aprendizagem, levando em consideração as questões 
ambientais, culturais e tecnológicas. Uso das tecnologias de comunicação na EJA. As 
Tics e a Formação de professores. 
 
Coordenadores do Eixo: Profª. Drª. Maria Olívia de Matos Oliveira (UNEB) e Prof. Dr. 
Alfredo Eurico Rodrigues Matta 
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1.  (DES)SEMELHANÇAS NA GESTÃO DOS PROCESSOS 
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escolas do contexto prisional e do “ensino regular” 
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RESUMO:  

Esse artigo procura descrever a articulação entre duas diferentes vivências em 
escolas do Estado de Pernambuco (BR), avaliando, em ambos os casos, a gestão 
dos processos curriculares na EJA. As atividades educativas aconteceram em 
espaços e tempos expressivamente distintos, sendo a primeira em 2016, em uma 
escola prisional e a segunda, em 2017, em uma escola estadual, do chamado ensino 
“regular”. Este estudo teve como objetivo analisar as notoriedades e silenciamentos 
determinados pela gestão e prática dos processos curriculares, ultrapassando as 
diferenças de contexto e espaço nas quais as escolas estão inseridas. 
Desenvolvemos uma triangulação entre os dados coletados na primeira vivência 
(V1), através de entrevistas semiestruturadas, e os dados da segunda vivência (V2), 
com observações, análise documental e entrevista. Os resultados sugerem a 
existência predominante de similitudes em detrimento de diferenças. 

Palavras-chave: EJA; processos curriculares; escola prisional; ensino regular. 

 

INTRODUÇÃO 

Falar sobre a gestão dos processos curriculares na (e da) Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), seja no Brasil ou em Portugal nos sugere, inicialmente, a 

refletir sobre as noções teóricas de currículo, as práticas curriculares e a gestão 

curricular, sempre associadas às especificidades da modalidade, visto que a 

educação de adultos deve cumprir com a finalidade de atender às demandas 

educativas de pessoas que possuem objetivos de vida, expectativas e necessidades 

de pertencimento diferenciadas. 

O nosso trabalho, tem o objetivo de traçar um roteiro envolvendo as 

dimensões curriculares da Educação de Jovens e Adultos, ressaltando as similitudes 

e distanciamentos experimentados por duas turmas de EJA, sendo uma do contexto 

prisional e outra de uma escola do chamado “ensino regular”, ambas situadas na 

mailto:rarissa.lira@gmail.com
mailto:lalcoforado@fpce.uc.pt
mailto:marciape46@hotmail.com
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cidade do Recife – BR. Neste sentido, nosso foco está em avaliar as práticas 

curriculares, a gestão desse processo, propriamente dito, e as políticas internas e 

externas que mantêm o currículo da Educação de Adultos, no Brasil.  

Nossa questão de pesquisa se concentra em entender as (des)semelhanças 

observadas entre essas duas instituições de ensino (IE), procurando identificar as 

possíveis razões,uma vez que, considerando as diferenças de contexto, espaços, 

público-alvo, interesses, etc., se torna muito importante clarificar o que leva essas 

escolas a desenvolverem práticas e posturas educativas, algumas vezes tão 

semelhantes e por vezes tão distintas. 

Apresentamos, assim, breves noções curriculares abrangendo a EJA que, 

elegidas como base da nossa discussão, ilustraremos o surgimento da aproximação 

entre as realidades pesquisadas e quais foram as nossas opções metodológicas. Em 

seguida, fazemos a explanação dos dados recolhidos, tecendo considerações acerca 

do que investigamos no decorrer da pesquisa. 

 

Um olhar breve sobre o currículo da EJA e a gestão dos processos 

curriculares para essa modalidade: 

No Brasil a EJA é, historicamente, permeada por negações de direitos, 

investimento financeiro (e intelectual) limitado, em comparação aos demais níveis de 

ensino, e constituída, recorrentemente, por práticas educativas aligeiradas, “acríticas” 

e assistenciais, por programas educacionais que se desenvolvem horizontalmente à 

modalidade, e por um currículo desconexo dos interesses e necessidades do público 

adulto. Perante a diversidade de fatores que perpassam por esta modalidade de 

ensino, o currículo assume importância significativa enquanto eixo central e 

estruturador de mudanças, motivação, construção de identidades e pertencimento 

social, cultural e político. 

Tendo em conta as diferentes noções de currículo, vale ressaltar que no debate 

desse trabalho, assumimos a postura de um currículo que se devia orientar por um 

enfoque crítico, distante do olhar conformista e que não concebe a escola (e a sala de 

aula) como um espaço politicamente neutro, visto que, para nós a aprendizagem deve 

estar vinculada à mudança da vida das pessoas e dos seus  contextos socias. 

Entendemos também, que o currículo se constitui numa possibilidade para a produção 

e transformação de valores culturais, econômicos e sociais capazes de promover um 

desenvolvimento integrado, sustentado e emancipador.  
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Apple (1979) delineia que no currículo as dimensões de conhecimento e poder 

coexistem claramente, as quais se relacionam através da distribuição cultural e de 

controle das capacidades econômicas e políticas, fazendo com que determinadas 

classes sociais possam controlar outras, utilizando-se do intelecto e do conhecimento 

dito como hegemônico. Nessa mesma obra -  “Ideologia e Currículo” (1979 apud 

Gandin, 2014) – o autor explica, também, que o currículo é, além de espaço, um meio 

ideológico para transmissão de conhecimento e para ajustamento de comportamentos 

sociais, sugerindo desvirtuar o foco do “conhecimento dado”, direcionando-o para o 

aluno enquanto ser crítico. E nesse movimento, propõe mudar o eixo questionador do 

currículo de “como ensinar” para “quem e o que ensinar”, sendo possível, dessa forma, 

propor uma educação (e currículo) com uma abordagem essencialmente crítica, 

focada não no conteúdo, mas sim no sujeito. 

Já no que concerne à regulamentação legal e normativa para o currículo dessa 

modalidade de ensino, as práticas curriculares são normatizadas de maneira mais 

específica pelas (DCN) Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens 

e Adultos, em vigor através do Parecer nº 11/2000 – CNE/CEB. Com estas normas, a 

Educação de Jovens e Adultos deve assumir uma postura que privilegie a formação 

para o exercício da cidadania (BRASIL, 2002). No tocante à EJA em contexto de 

privação de liberdade, a sua oferta deve seguir os mesmos parâmetros e diretrizes da 

educação em meio aberto, conforme prescreve o art. 9º da Resolução nº 2/2010, do 

Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB): “Art. 9° - 

A oferta de Educação Profissional nos estabelecimentos penais deverá seguir as 

Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação, 

inclusive com relação ao estágio profissional supervisionado concebido como ato 

educativo”. 

De onde partimos? Clarificando as nossas intenções 

Este trabalho teve início na articulação entre duas vivências (V1 e V2), 

experimentadas em duas escolas distintas, da rede pública de ensino na cidade do 

Recife, Estado de Pernambuco – BR, sendo uma do meio aberto (do chamado “ensino 

regular”) e outra do meio fechado (chamada “escola prisional 2 ”). No entanto, 

chamamos atenção para as condições de tempo destas experiências pois, enquanto 

a primeira vivência (V1) aconteceu em julho de 2016, na Escola Estadual Nossa 

                                                 
2 Nomenclatura adotada pela SEDUC/PE. 
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Senhora das Graças3 (escola prisional), a segunda ocorreu entre os meses de maio e 

julho de 2017, na Escola Estadual Pe. Donino4 (meio aberto), localizada em um bairro 

nobre, também da cidade do Recife.  

Depois de vivenciados esses dois momentos 5 , e refletido sobre as 

experiências, pudemos perceber diversas similitudes entre as práticas educacionais 

desenvolvidas nos dois ambientes escolares, transcorrendo desde a posição de 

exclusão social vivida pelos sujeitos da educação em ambos os casos, ainda que em 

proporção de causa e efeito distintos, até à expressão do trabalho docente, permeado 

pela subjetividade dos valores culturais, sociais e políticos que coadunam aos 

processos curriculares. Visto isso, ficamos curiosos em ampliar essa aproximação 

registrando as principais notoriedades desse processo de gestão curricular, nas duas 

escolas. 

 

Opções metodológicas 

Esse trabalho adotou como plano de investigação, a abordagem qualitativa e 

descritiva, definida por Gil (2010, p.25) como sendo aquela que tem por objetivo 

“descrever as características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. Além disso, para Denzin e Lincoln (2003 

apud Amado, 2014, p.43), os pesquisadores qualitativos “procuram respostas às 

questões em torno de como a experiência social é criada e lhe é conferido um sentido”. 

Assumindo esses pressupostos, elegemos como campo de pesquisa a Escola 

Estadual Nossa Senhora das Graças (V1) e Escola Estadual Pe. Donino (V2), com 

justificativa pautada pelas vivências experimentadas, conforme já explicado.  

No primeiro momento (V1), entrevistamos 5 professores e o gestor adjunto da 

Escola Nossa Senhora das Graças – os quais estão identificados como P1, P2, P3, 

P4 e P5, para os professors e GV1, para o “gestor da vivência 1”. Utilizamos como 

instrumento de coleta de dados, uma entrevista semiestruturada com 16 perguntas, 

cuja intenção foi caracterizar o espaço educacional no contexto de privação e 

entender como se processavam as práticas educativas/formativas naquele espaço. 

Para tanto, adotamos como referência as narrativas que os educadores possuem 

sobre o exercício docente, acerca das metodologias utilizadas, em relação aos 

                                                 
3 EENSG 
4 EEPeD 
5 Ambos os momentos serão detalhados com riqueza de detalhes na discussão dos dados. 



 

 

18 

recursos didáticos disponíveis e relativamente à educação mediada por eles naquela 

instituição de ensino, refletindo inclusive sobre a “interferência” das atividades 

educativas na vida dos reeducandos, a partir do seu olhar de educador. 

No segundo momento (V2), realizamos 6 visitas em dias distintos, distribuídos 

entre os meses de maio e julho de 2017, onde fizemos inicialmente, uma visita aos 

espaços escolares, observações assistemáticas das práticas educativas 

desenvolvidas nestes espaços, para além da sala de aula; em seguida, uma breve 

análise documental; e por fim, uma entrevista não estruturada com a gestão da escola, 

cuja intenção foi recolher o seu ponto de vista, ilustrando aspectos acerca da gestão 

escolar e da sua relação com os processos curriculares da EJA nessa instituição de 

ensino.  

Participaram dessa pesquisa, duas professoras que fizeram a apresentação 

dos espaços escolares; a secretária que viabilizou o acesso aos documentos 

analisados (Projeto Político Pedagógico, Regimento Interno e Matriz curricular); a 

coordenadora pedagógica que nos apresentou os livros didáticos adotados pela 

escola; uma professora, responsável pela fase I da EJA, que nos acompanhou durante 

a observação das vivências educacionais e a diretora, que foi entrevistada na etapa 

final dessa pesquisa, identificada aqui como GV2 (gestor da “vivência 2”). 

Os dados recolhidos em ambas as vivências foram transcritos e organizados 

em “unidades semânticas”, conforme propõe Bardin (2011) e em seguida agrupadas 

em 4 categorias, identificadas por C1 à C3. 

 

Análise E Discussão Dos Dados 

Apresentamos neste aspecto, a discussão sobre os dados coletados, fazendo 

uma aproximação entre as realidades observadas, tendo como ponto central a gestão 

dos processos curriculares e as intenções explícitas e implícitas nesse processo. Para 

isso, caracterizamos inicialmente, os espaços pesquisados na intenção de clarificar 

as especificidades de cada público e contexto, ressaltando que as especificidades não 

ultrapassam essas características, visto que em ambos os casos tratamos de turmas 

da EJA sem nenhuma distinção no campo das políticas públicas educacionais. 
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Caracterização dos espaços e vivências 

 
Conforme já ilustrado, o primeiro momento dessa pesquisa foi vivenciado na 

Escola Estadual Nossa Senhora das Graças, em julho de 2016, tendo o nosso acesso 

viabilizado pelo gestor adjunto da escola. Localizada no interior do Presídio Frei 

Damião de Bonzano (PFDB), essa escola atende em média 250 reeducandos6, todos 

do gênero masculino, distribuídos em 4 turmas de Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), nos turnos da manhã, tarde e noite.  

O PFDB faz parte do maior conjunto carcerário do Estado de Pernambuco, que 

é o complexo prisional do Curado. Ele está localizado na região metropolitana do 

Recife e é composto por três estabelecimentos prisionais masculinos, com níveis de 

segurança diferenciados: a PJALLB (Penitenciária Juiz Antônio Luíz Lins de Barros), 

que é uma unidade de segurança mínima, a PAMFA (Penitenciária Marcelo Francisco 

de Araújo), que é uma unidade de segurança média e o PFDB que é a unidade de 

segurança máxima. Esse complexo prisional, na sua totalidade, dispõe de 2,1 mil 

vagas, mas acomoda o triplo desta capacidade, sendo marcado pela superlotação7. É 

importante destacar essa característica no sentido de dimensionar as condições sub-

humanas nas quais se encontram os reclusos que ali estão. E nesse contexto, a 

escola nossa Senhora das Graças, finda por assumir um papel de “refúgio”, onde 

recorrem a ela aqueles que têm interesse pela remição de pena, pelo descanso, pela 

possibilidade de estar sentado, pela água potável, pelo ambiente com ventilador, etc. 

A segunda vivência foi experimentada na Escola Estadual Pe. Donino, que é 

um estabelecimento de pequeno porte, atendendo em média 200 alunos, com um 

quadro profissional composto por 41 funcionários entre professores, direção, técnicos 

e trabalhadores terceirizados. Para além, essa instituição de ensino possui uma 

trajetória de construção histórica marcada pela “representatividade e influência social”, 

tendo em seu quadro de ex-alunos, figuras políticas como Eduardo Campos, João 

                                                 
6 Identificação adotada pela SERES (Secretaria de ressocialização) que tem como proposta seguir a 
perspectiva da “ressocialização” e “reinserção social” (PEEP – 2014). Porém, enquanto educadores e 
pesquisadores, compartilhamos do entendimento de que essa terminologia não identifica as pessoas 
que estão em conflito com a lei e se encontram em processo de escolarização, posto que, conforme 
sugere Scarfó (2009, p. 111), “se algum `re` lhe cabe, é a redução da sua vulnerabilidade social, 
psicológica e cultural”. Como (re)educar alguém que não teve acesso à educação? Como (res)socializar 
alguém que nunca esteve incluído culturalmente, politicamente e socialmente?. 
7 A OEA Organização dos Estados Americanos, na figura da comissão dos direitos Humanos, considera 
que o complexo carcerário do Curado é um dos cinco espaços prisionais com mais problemas, 
existentes no Brasil. 
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Goulart, Osvaldo Lima Filho, etc. É uma escola pública estadual localizada num bairro 

‘nobre’ da cidade do Recife, Casa Forte, que conta com uma população 

predominantemente branca, pertencente à classe econômica média alta, ou seja, 

composta majoritariamente por famílias que possuem filhos estudantes de escolas 

particulares. Atualmente, os/as estudantes da escola Pe. Donino são mulheres, 

trabalhadoras domésticas na casa de terceiros, negras, pobres e oriundas de 

comunidades distantes e/ou de cidades vizinhas de Recife, que se deslocam de suas 

casas para residirem temporariamente (durante a semana) na casa dos seus 

“patrões”, onde trabalham nos turnos da manhã e tarde, e que à noite vão para a 

escola. É importante destacar que na escola Pe. Donino a modalidade da EJA é 

ofertada para as fases I e II, tendo apenas uma turma em cada fase. Portanto, nessa 

instituição de ensino tem duas turmas da EJA, que atendem em média 50 estudantes 

(27 na fase I e 23 na fase II), com 2 professoras e 2 apoios para estudantes com 

deficiência. A nossa pesquisa envolveu apenas a turma da fase I. 

Logo, percebemos que enquanto em uma instituição de ensino o público é 

composto por homens que se encontram na condição temporária de conflito com a lei 

(frutos de um contexto de exclusão e vulnerabilidade social, econômica e política), na 

outra o público é formado por mulheres, pobres, trabalhadoras e residentes 

temporárias em um contexto que não condiz com as suas realidades de origem, 

vivenciando, assim, um contexto de exclusão e vulnerabilidades aproximados. 

 

C1 - O perfil de “exclusão social” dos reeducandos 
Conforme referido anteriormente, o perfil de “exclusão social” foi o primeiro fator 

comum identificado na aproximação dessas duas realidades. Na primeira vivência, 

encontramos os reeducandos, quem são provenientes de um contexto de 

vulnerabilidade social e econômica, vítimas de um percurso social de fragilidades e 

exposição que os levaram a um estado "temporário" de conflito com a lei. No segundo 

momento, observamos as mulheres estudantes e trabalhadoras, que vivem também 

o cotidiano da exclusão: exercendo uma atividade profissional carregada de estigma 

e preconceitos, morando temporariamente em casa de terceiros, coabitando espaços 

que não foram pensados para elas, estando excluídas de “momentos familiares”. 

Sobre a exclusão, Bauman (2007) comenta que os excluídos estão naquela 

parte de excedente populacional que não consegue se enquadrar nos padrões ditos 

“normais” da sociedade e/ou considerados membros “úteis” para esta. A esse 
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respeito, o autor compreende que essa condição é um estado líquido e momentâneo, 

onde os excluídos estão “fora apenas por enquanto. E seu estado de exclusão é uma 

anomalia que exige ser curada e implica uma terapia; precisam claramente ser 

ajudadas a "voltar" logo que possível. [...] devem ser postas e mantidas numa forma 

decente que lhes permita retornar ao serviço ativo na primeira oportunidade” 

(BAUMAN, 2007. p.39).  

E nesse movimento de retorno e inclusão a um papel social que naturalmente 

lhe pertence, independentemente das condições de vida às quais foram submetidas, 

encontramos na educação (no currículo) uma fonte propulsora de mudança. 

Referindo-se à Educação de Jovens e Adultos, propriamente dita, seja em meio aberto 

ou em espaços de privação de liberdade, deve estar centrada em desenvolver um 

currículo que valorize os saberes emancipatórios, provedores de mudança, e 

organizados em um método de aprendizagem individual, capaz de incluir o indivíduo 

socialmente e profissionalmente, que transponha o conceito de “capital humano” e a 

visão mercadológica e unidirecionada de um certo entendimento capitalista. Sobre 

isso, Morin (1921) sugere que devemos educar não pelo conhecimento, mas pela 

compreensão humana, porque é aí que reside a garantia da solidariedade intelectual 

e da moral. Assim, para o autor, “compreender significa intelectualmente aprender em 

conjunto, comprehendere, abraçar junto (o texto e seu contexto, as partes e o todo, o 

uno e o múltiplo)” (MORIN, 2002. p. 93). E estar em conjunto nos inspira um 

olhar/sensação de inclusão. 

C2 - A escolha dos recursos didáticos 

Ultrapassando o fator dicotômico da inclusão e exclusão, nos debruçamos 

sobre os recursos didáticos (e as práticas educativas), por acreditar nestas como um 

viés ressocializador e inclusivo, que atenda aos meios e finalidades da educação de 

adultos. E nesse cenário, durante a V1 questionamos aos professores acerca da 

escolha e utilização dos recursos didáticos, buscando entender, na opinião destes, 

quais seriam as reais necessidades para as suas realidades docentes. E como 

resposta obtivemos falas, as quais apresentamos excertos a seguir: 

“Eu uso texto para interpretar, eles lêm, interpretam. Às vezes eles 
estão com dúvida: “Professora, lê o texto para a gente, de novo?”. Eles 
pedem para eu ler, porque parece que quando eu leio, 'abre mais a 
mente'. ” (P2) 

“Bem, eu trabalho com um 'data-show', aulas em vídeos, também 
trabalho com filmes com temática da realidade para levantar um 
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debate e fazer interpretações, também. Eles não só interpretam textos, 
eles interpretam também imagens, uma fala, interpretam um quadro, 
uma pintura. ” (P3) 

“Então nas minhas aulas eu gosto sempre de levar slides, música, né? 
eu tento mudar um pouquinho... uma música, um slide! Não gosto de 
passar filme! Mas documentário sobre um determinado animal, eles 
adoram, sabe? [...] Eu não trabalho com dinâmica de grupo, mas eu 
gosto de trabalhar também com artes, por exemplo eu já tive  a 
oportunidade de, por causa do sistema esquelético, que eu provoquei 
eles com um vídeo de 'break dance', eles  se empolgaram e disseram: 
'professora a gente gostou'! ai eu falei tá vamos fazer uma ação aqui 
então, e aí  trabalhando os 4 elementos do Hip Hop. (P5) 

Nestes recortes, percebemos que os docentes da EENSG se esforçam em 

desenvolver práticas educativas que auxiliem a leitura de mundo dos reeducandos e 

apostam, ao mesmo tempo, em um olhar de transformação sobre a educação (e a 

vida), através do uso de recursos – quando possível - que primam pela arte e estética. 

Em sua obra “Educação e mudança”, Freire ressalta a importância de apostar numa 

educação que assuma “[...] uma posição atuante – e não passiva – destes/as jovens 

e adultos/as no processo educativo, em sua permanente busca por ser mais, o que 

pressupõe a busca por saber mais” (FREIRE, 1979.p34 apud GODINHO E 

BRANDÃO, 2017.p.25). E nesse sentido, consideramos essa aposta real e possível, 

mesmo com as limitações impostas pelo sistema penitenciário. 

Depois da utilização e seleção dos recursos didáticos, ainda na V1, buscamos 

entender se na opinião dos professores os processos curriculares precisavam ser 

repensados, ante as dificuldades e necessidades externadas dos reeducandos, como 

destacamos a seguir:  

“Olhe vou ser muito sincero, eu acho ‘queeee’, metodologicamente e 
didaticamente isso está ultrapassado. E por que está ultrapassado? 
Por você não tem ferramentas e não tem alternativas[...] e os 
conteúdos lecionados aqui são conteúdos que não abarca não dá 
conta da realidade do sistema prisional. Então acho que, inclusive a 
modalidade da EJA precisa ser reformulada para o sistema prisional, 
precisa ser discutido isso”. (P1) 

“Acho que ainda está muito a desejar, fica muito a desejar, acho que 
poderia ter mais cursos profissionalizantes, acho que nas 
penitenciarias devia ter universidades, sabe? [...] precisa ter um 
currículo, precisa ter um olhar diferente pra essa educação dentro do 
sistema prisional. Aqui não é igual a uma escola "normal", regular, as 
necessidades são diferentes. Veja, a necessidade do ensino 
fundamental é uma e do ensino médio é outra, imagine pra educação 
em prisões! Talvez se fosse um curso técnico servisse mais para 
vida, então a gente precisa reavaliar essa questão do ensino em 
educação em prisões. ” (P5 – grifo nosso) 
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Percebemos nestes excertos que apesar dos esforços envolvidos, há o 

reconhecimento de que as práticas e escolhas precisam ser reavaliadas e 

repensadas, no intento de ser adotado um currículo que atenda às necessidades 

específicas desse público, não sendo suficiente apenas a dedicação em escolher 

metodologias diferenciadas e atrativas para os estudantes, mas a adesão a um 

currículo que “sirva mais para a vida”. Já na V2, considerando os mesmos aspectos 

(necessidade de repensar a escolha dos recursos e das práticas curriculares), nos 

deparamos com fragilidades diferentes da realidade observada na escola prisional, 

todavia apresentam o mesmo caráter dificultador para a gestão de um currículo em 

sintonia com as finalidades da EJA. 

Na Escola Pe. Donino (V2), os Parâmetros e Diretrizes Curriculares da EJA 

estão sempre disponíveis para consulta, no entanto não são utilizados no processo 

de construção do planejamento escolar, assumindo um papel meramente figurativo 

dentre os documentos internos da instituição escolar. Dessa forma, no tocante ao 

planejamento das práticas educativas, a docente da turma da EJA utiliza uma pasta 

contendo cópias de atividades retiradas de livros didáticos, livros estes, que não foram 

os selecionados para as grades disciplinares e não fazem parte do PNLD/EJA.  Faz 

uso ainda, de outras atividades escolhidas aleatoriamente, que segundo a educadora, 

foram escolhidas com base no “senso comum pedagógico”, buscando na internet 

materiais como caça-palavras, palavras-cruzadas, jogos de adivinhação e imagens 

bíblicas para pintura. Para além, o livro didático da EJA (PNLD/EJA), por opção, não 

é utilizado pela educadora, em concordância com a gestão escolar, por entender que 

o mesmo está muito além da capacidade de acompanhamento de suas alunas. Dessa 

forma, restringe-se ao ensino de Português e Matemática, abrindo mão do ensino de 

disciplinas como Geografia ou História, justificando repetidamente que o nível das 

alunas não permite agir de forma diferente.  

Durante as observações, questionamos sobre a escolha dessa opção 

metodológica e nos foi explicado que havia uma ‘preocupacão’ em instrumentalizá-

las, no sentido de se tornarem “mais independentes”, optando pelo uso de atividades 

como os "bilhetes para as patroas", que segundo a docente, contribuem para o 

desenvolvimento de habilidades diversas, como por exemplo, fazer uma “lista de 

compras para as patroas, que elas [as alunas] precisam” (grifo nosso). Nesse 

momento da pesquisa (V2) evidenciamos o descuido dos processos curriculares, os 
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quais se distanciam das realidades das alunas da EJA, comprometendo o acesso 

destas a uma educação que esteja em sintonia com os seus reais interesses e 

necessidades educativas. Além disso, transparece uma ausência de assunção de 

responsabilidade política sobre a educação de adultos, uma vez que, prioritariamente, 

a educação no rumo emancipatório, deve servir ao outro e às relações responsáveis 

que ele assume, promovendo um desenvolvimento integrado. 

C3 - O currículo como um espaço possível de “interferências” ao processo de 

construção de identidades 

Considerado o aspecto anterior, entendemos a capacidade de 

comprometimento que os processos curriculares têm sobre as identidades dos 

estudantes da EJA, nas duas realidades observadas (V1 e V2). Apresentamos isso, 

porque compartilhamos do que Stuart Hall explica a respeito da amplitude na qual se 

define “identidade”, sendo para ele uma concepção sociológica, que preenche as 

lacunas existentes entre o mundo pessoal do indivíduo e o mundo público, 

determinando a forma como o indivíduo vai se relacionar com o meio social (Hall 

Stuart, 2006). Nesse sentido, descrevemos brevemente, a forma como percebemos o 

currículo das turmas de EJA pesquisadas, como um espaço possível de interferências 

nas identidades sociais, morais e éticas desses indivíduos (homens e mulheres).  

No primeiro momento (V1), identificamos nos discursos docentes a 

preocupação com a dimensão identitária dos reeducandos, concebendo e referindo-

se à educação como um instrumento ressocializador, ainda que na prática, os 

recursos se apresentem em origens limitadas, o que pode dificultar o trabalho docente 

e exigir a necessidade de se repensar um currículo que acentue os objetivos 

idealizados na teoria (e nos documentos normativos) para a educação de adultos. Já 

no segundo momento (V2), entendemos que existe uma intenção em gerir os 

processos curriculares de forma a fortalecer as identidades das mulheres estudantes 

e trabalhadoras, no entanto, isso dar-se-á de maneira errada, uma vez que há o 

entendimento equivocado por parte da docente e da gestão escolar, sobre as 

dimensões identitárias dessas mulheres (e as suas reais necessidades), 

compreendendo que a “necessidade” está em “comunicar-se com as patroas”. Logo, 

essa postura finda por comprometer o papel do currículo na construção da identidade 

social e moral das estudantes, fazendo com que na gestão dos processos curriculares, 
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sejam desprezadas as amplitudes das histórias de vida, os contextos e as 

possibilidades de se construir uma relação autêntica entre educador e educando. 

No livro educação e cultura, Forquin destaca que:   

“O currículo é o conjunto dos conteúdos cognitivos e simbólicos 
(saberes, competências, representações, tendências, valores) 
aprendidos (de modo explícito ou implícito) nas práticas pedagógicas 
e nas situações de escolarização. Isto é, de tudo aquilo que 
poderíamos chamar de dimensão cognitiva e cultural da educação 
escolar” (FORQUIM, 2000. p.48). 

Dessa forma entendemos que para além dos conteúdos, o currículo deve 

comprometer-se com os saberes, valores e competências dos indivíduos, bem como, 

com a dimensão cognitiva e cultural, as quais o autor acima se refere. E nesse sentido, 

a identidade é também, um espaço cultural através do qual se estabelecem as 

relações sociais e onde coabitam os patrimônios simbólicos compartilhados 

socialmente pelos sujeitos.  

Considerações Finais 

 
Conforme dito anteriormente, nosso trabalho se dedicou em compreender as 

principais similitudes e distanciamentos observados na aproximação entre as práticas 

curriculares e a gestão desse processo em duas turmas de Educação de Jovens e 

Adultos, sendo uma do contexto de privação de liberdade e outra do meio aberto. 

Neste intento, fizemos um breve abordagem sobre as duas experiências e trouxemos 

a elaboração das principais categorias de análise da pesquisa. 

Ao considerarmos a dimensão do “perfil de excluídos - (C1)”, percebemos que 

o público das duas turmas compartilham de uma “posição social de exclusão” 

próximas, bem como de um sistema de privação que varia apenas no grau de 

proporção e na subjetivação dessa definição, visto que enquanto os estudantes 

homens, privados de liberdade, vivem a privação a partir das autonomias básicas, 

como o direito de ir e vir, por exemplo, as mulheres, estudantes e trabalhadoras, vivem 

a privação social, tendo o seu tempo, escolhas, vontades e possibilidades controlados 

pelos “patrões” e pelo interesse de uma sociedade patriarcal com dimensões 

exarcebradas de um capitalismo muito pouco humano.  

No tocante aos processos curriculares e à concepção do currículo como um 

possível espaço de interferências na identidade dos (re)educandos (C2 e C3), 

observamos que os esforços se dividem entre a autonomia e antinomia docente, pois 

enquanto na V1 notamos um esforço coletivo na construção e desenvolvimento de 
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atividades estimuladoras do envolvimento e interesse dos alunos, tendo como as 

práticas educativas, por exemplo, artes musicais, teatrais e de grafitagem - mesmo 

com insucessos atribuídos à logística das prisões -, na V2 a antinomia esteve presente 

na não utilização do livro didático, produto da adesão ao PNLD/EJA, em função do 

entendimento unilateral sobre o que de fato se apresenta como necessidade para as 

alunas. 

Por fim, podemos compreender que apesar das diferenças de público, espaço, 

tempo, histórias de vida e contextos, quando olhamos para a gestão dos processos 

curriculares, encontramos mais similitudes do que diferenças e isso se explica 

sobretudo, pelos interesses econômicos e políticos das diretrizes educacionais, pela 

tendência cultural à reprodução e pelo esquecimento das experiências e validação 

positiva destas.  

A pesquisa sugere, que as discussões nesse âmbito carecem de mais estudos, 

com maior amplitude e mais profundidade, assumindo, talvez, uma proposta de 

investigação longitudinal que considere para além desses aspectos, a discussão de 

gênero envolvendo essa aproximação, visto que de um lado temos um público 

completamente masculino e do outro, um público completamente feminino. 

Além disso, percebemos que as políticas internas e externas que amparam o 

currículo da Educação de Adultos, se dividem de maneira muito ampla para atender 

às demandas das duas realidades pesquisadas, compartilhando das mesmas 

orientações legais, normativas, e das mesmas teorias, visto que a educação de 

adultos ofertada nos espaços de privação está idealizada e corporificada na mesma 

vestimenta que a educação de adultos do meio aberto. No entanto, há ressalvas às 

limitações do contexto penitenciário, pois ainda que orientada pelos mesmos 

princípios, a “EJA em meio de privação” precisa respeitar as logísticas desse 

ambiente, estando ela tão encarcerada quando os indivíduos que ali estão.  
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RESUMO 

 

O presente artigo levanta uma discussão teórica motivada a partir da prática docente na rede 
municipal de ensino de Salvador e o desenvolvimento da tese de doutorado em curso, 
intitulada “Currículo oculto religioso e universidade: Contrapontos na formação docente da 
Universidade Estadual da Bahia – UNEB”, face à observação feita sobre as orientações 
pedagógicas voltadas ao trabalho com a Educação de Jovens e Adultos – EJA, expedidas 
pela Secretaria Municipal de Educação – SMED, abandonando os termos habilidades e 
competências para nomear descritores de aprendizagem. Desconsidera que a perspectiva 
mais avançada sobre os saberes na formação dos sujeitos vai além dos conhecimentos 
tradicionalmente considerados nos currículos, a exemplo do saber religioso, que motiva 
muitos estudantes da EJA a estudar. Freire, Arroyo, Lyotard e Perrenoud são os principais 
interlocutores teóricos deste artigo, que procura apontar os limites da utilização equivocada 
do termo saberes enquanto descritores de aprendizagem na construção do currículo escolar 
da EJA. 
 
Palavras-chave: Saberes; EJA; Competências; Currículo 

 

INTRODUÇÃO 

 

Há muito tempo se discute sobre o que se deve ou não ser contemplado no currículo 

escolar da educação básica como um todo e em particular da Educação de Jovens e 

Adultos – EJA, uma vez que no currículo se reflete a cara da sociedade em um dado 

momento histórico. Nesse contexto se pode entender a teoria reprodutivista (Bourdieu 

& Passeron, 2010), que aponta para um horizonte sempre marcado pelo determinismo 

das forças hegemônicas nos processos formais de educação, produzindo cidadãos 

que buscam ser “encaixados” (Giddens, 1991) num modelo societário desvinculado 

da vida cotidiana dos sujeitos em formação, mas tão somente preparado para a 

manutenção de um sistema social onde os valores e desejos a serem atendidos não 

são, definitivamente, os daqueles que aprendem ou da maioria da população que está 

na EJA. 

A educação tradicional nunca se preocupou em considerar outros conhecimentos que 

não os validados pelo sistema formal e socialmente construído para serem 

“retransmitidos” aos educandos. A supervalorização da ciência na modernidade, 

enquanto verdade absoluta reduz o espaço de diálogo entre os conhecimentos 

socialmente construídos e a vida cotidiana dos sujeitos em formação, não por uma 
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questão de tácita incompatibilidade, mas por conta de perspectivas divergentes sobre 

suas possibilidades de dialogar entre si. Como assinala Boaventura de Sousa Santos: 

 
O rigor científico afere-se pelo rigor das medições. As qualidades 
intrínsecas do objeto são, por assim dizer, desqualificadas e em seu 
lugar passam a imperar as quantidades em que eventualmente se 
podem traduzir. O que não é quantificável é cientificamente irrelevante. 
Em segundo lugar, o método científico assenta na redução da 
complexidade. O mundo é complicado e a mente humana não o pode 
compreender completamente. Conhecer significa dividir e classificar 
para depois poder determinar relações sistemáticas entre o que se 
separou (2010. p.27-28). 
 

A partir da crítica ao método científico como verdade absoluta, movimento que se 

fortalece com as reflexões sobre a modernidade e a pós-modernidade (Giddens, 1991; 

Lyotard, 1988; Bauman, 2001; Hall, 2001), abre-se a discussão para o que realmente 

se deve valorizar nas propostas curriculares, já que o sujeito passa a ser concebido 

como alguém que já entra no sistema de educação formal com uma bagagem 

importante de cultura e conhecimentos próprios que dialogam com os conteúdos 

escolares oficiais. 

Obviamente, essa compreensão não elimina a dinâmica reprodutivista, o currículo 

continua sendo um território em disputa (Arroyo, 2011), contudo permite que se 

configurem possibilidades antes inconcebíveis, que inclusive coloca em risco a lógica 

hegemônica. Cabe-nos aqui refletir sobre as relações entre saberes da experiência, 

saberes escolares, suas interseções e conformações curriculares, já que a propositura 

de “currículos abertos aos sujeitos” (Arroyo, 2011) não comporta a ideia de 

justaposição, mas de complementaridade. 

 

SABER, DEFINIÇÃO E RECONHECIMENTO NAS PROPOSTAS DA EJA 

 

A Secretaria Municipal de Educação – SMED, da cidade de Salvador, Bahia-Brasil, 

equivoca-se ao materializar o termo saberes em suas orientações pedagógicas como 

elementos passíveis de submissão aos critérios de padronização próprios da 

educação formal. Para Freire (1998), “De alguma maneira, porém, podemos ir mais 

longe e dizer que a leitura da palavra não é precedida apenas pela leitura do mundo, 

mas por uma certa forma de “escreve-lo” ou de “reescreve-lo”, quer dizer, de 

transformá-lo em prática consciente. 

Portanto, a leitura do mundo a partir das palavras é permeada pelos sentidos que são 

dados às palavras lidas e esses sentidos, apesar de passíveis de mudança, não são 

impressos a priori por quem lê as palavras, mas por quem as apresentam inicialmente 

ao leitor. 

 
A origem da palavra saber vem do latim vulgar sapere, ter 
sabor, ter bom paladar, sentir os cheiros, de onde migrou para 
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designar o sábio, sabidus em latim, aquele que percebe o 
mundo de modo organizado, usando os sentidos, a intuição8. 

 

O termo saber apresenta algumas distinções que até hoje permanecem presentes e 

o seu domínio semântico de todas elas não é preciso para a maioria da população. 

Poucos atribuiriam a essa palavra o mesmo sentido de paladar, por exemplo, ainda 

que ela o comporte enquanto um dos seus significados, tendo em vista o seu desuso 

no cotidiano. 

Para a maioria da população são dois os usos mais comuns do termo saber.  Como 

verbo, no sentido de ter o conhecimento de alguma coisa, então “eu sei de”, “você 

sabe de”, “ele sabe de”. Como substantivo, no sentido de ser ele próprio o 

conhecimento, ou seja, “o saber de”. Nota-se, na forma substantiva, que o termo saber 

não se afasta do termo conhecimento, cabe-nos refletir a natureza do saber que se 

está tratando na SMED, na qual se pretende afastá-lo das classificações gramaticais. 

 
Mas pelo termo saber não se entende apenas, é claro, um conjunto de 
enunciados denotativos; a ele misturam-se as ideias de saber-fazer, de 
saber-viver, de saber escutar, etc. Trata-se então de uma competência 
que excede a determinação e a aplicação do critério único de verdade, 
e que se estende às determinações e aplicações dos critérios de 
eficiência (qualificação técnica), de justiça e/ou de felicidade (sabedoria 
ética), de beleza sonora, cromática (sensibilidade auditiva, visual), etc. 
(LYOTARD, 1988.p.36). 
 

Lyotard nos demonstra que há a terceira perspectiva de uso do termo “saber”, e a 

mais controversa, pois está no campo dos sentidos, das subjetividades, a que propõe 

a relação de sua compreensão com a experiência humana, um tipo de conhecimento 

que se adquire no cotidiano vivido a cada dia. Essa é perspectiva que parece ser o 

alcance desejado por aqueles que contemplam o termo saber como componente 

curricular indispensável. 

Seria, então, o saber esse conhecimento/leitura de mundo (FREIRE, 1987, 1996, 

1998, 2003) a ser valorizado nos processos educativos. Entretanto, ao admitirmos o 

termo saber como esse conhecimento/ leitura de mundo que é feita pelo sujeito, 

precisamos admitir também algumas questões elementares e legitimamente ligadas a 

ele nessa perspectiva. 

Os saberes da experiência são aqui tratados na perspectiva do que se desenvolve a 

partir das “práticas educativas não escolares” (Libâneo, 1994; de Oliveira, 2015), 

coletivizados ou individualizados, constituídos nas experiências livres da vida e os 

saberes escolares são aqueles construídos no campo do saber científico, implicados 

por experiências controladas e generalizantes. 

Dessa forma, ainda que haja argumentos na direção de que os saberes escolares 

sejam processos constantes da formação curricular (Amorim, Santos & Castañeda, 

2012), a sua conformação enquanto descritores de aprendizagem previamente 

estabelecidos para gerenciamento os reduzem a conteúdos escolares. Seria mais 

                                                 
8 https://www.lexico.pt/saber/. Acesso em 07 de setembro de 2017. 
 

https://www.lexico.pt/saber/.%20Acesso
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ajustado enquanto processo falar de uma cultura escolar (Valdemarim, 2000), porque 

cada escola constrói sua cultura própria que, obviamente, necessita contemplar o 

conjunto de saberes presentes nela, contudo a cultura escolar é o resultado do 

encontro e diálogo desses saberes e não os próprios saberes. 

Assim, os saberes da experiência não são passíveis de um processo formal de 

escolarização, mas componentes em movimento que interferem na constituição de 

uma cultura escolar. Essa cultura escolar determina a intensidade do envolvimento e 

os aprendizados dos sujeitos presentes no contexto, gerando a possibilidade de 

desenvolvimento, fortalecimento e/ou surgimento de saberes diversos. 

Essa distinção não diz da relação de importância entre um e outro conhecimento-

saber, mas dos seus alcances e limites na compreensão do processo educativo formal 

e, portanto, intencional. A questão não está, portanto, na presença do saber escolar 

dentro do currículo, mas na ausência de sua relação com o saber-conhecimento da 

experiência trazido pelos alunos, quer seja por inabilidade docente, quer seja por 

desinteresse sobre eles no momento de construção da proposta pedagógica. 

 
A introdução das experiências na condição de projetos paralelos à 
margem do núcleo do legítimo conhecimento introduz uma disputa 
entre o direito a conhecer o real pensado, conceitualizado, teorizado e 
o direito a entender o real vivido e seus múltiplos e tensos significados 
(Arroyo, 2011, p. 126). 
 

Não há discordância de que os saberes escolares têm sua importância na aquisição 

das fichas simbólicas (Giddens, 1991) que incluirão os sujeitos a partir dos códigos 

considerados essenciais à sua participação mais qualificada diante dos arranjos 

societários vigentes. 

O que se reclama na realidade escolar não é necessariamente a construção ou 

desenvolvimento dos saberes que constituem os sujeitos, mas a sua inclusão no 

processo de construção curricular, pois esses saberes não precisam ser construídos 

como um a priori, são trazidos consigo pelos educandos ao adentrar a unidade 

escolar, prontos e ávidos a serem reconhecidos, inclusive no encontro com os saberes 

escolares e docentes. 

 

O CARÁTER PERSONALÍSTICO DOS SABERES: UMA REFLEXÃO SOBRE O 

ASPECTO RELIGIOSO A PARTIR DE DADOS DA PESQUISA 

 

Os saberes, na perspectiva de resultados das experiências vividas no cotidiano, são 

internalizados por cada sujeito de forma individualizada. Mesmo considerando 

eventos coletivos, cada sujeito participante daquele evento poderá ter vivido uma 

experiência diferente e, portanto, pessoal e intransferível. Isso gerará um conjunto de 

saberes surgido de um mesmo movimento, pois as formas com as quais cada pessoa 

interpretou um determinado acontecimento lhe trarão compreensões particulares 

sobre ele. 

Os alunos da EJA, em sua maioria, estão na idade adulta e, portanto, têm outras 

implicações quanto aos objetivos de estarem estudando. Esses objetivos vão desde 
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a recuperação da defasagem de conhecimento, retorno ao mercado de trabalho (ou 

promoção no ambiente de trabalho), até a possibilidade de participação em outros 

espaços sociais de modo mais ativo e significativo, como é o caso dos alunos 

religiosos, em especial os cristãos. Oliveira (2010), diz que “o saber religioso, por 

exemplo, motiva muitos adultos a se matricularem na EJA para qualificar a 

participação nos espaços de culto, a partir, sobretudo, da aquisição da leitura”. Uma 

questão está implicada na outra, mas não se confundem em seus lugares de 

importância e significado. 

Consideremos dados obtidos a partir de entrevistas na pesquisa intitulada “Currículo 

oculto religioso e universidade: contrapontos na formação docente da Universidade 

Estadual da Bahia – UNEB”, desenvolvida na própria UNEB, que procura entender de 

que forma a instituição prepara os seus discentes nas licenciaturas de História, Letras 

e Pedagogia, para lidar com a diversidade religiosa após a formatura. 

Com base na análise de conteúdo (Bardin, 2009), buscou-se identificar a frequência 

com que certos elementos se apresentavam nas entrevistas para pinçar duas falas de 

colaboradores que contribuem pra a presente discussão. Quando questionado se a 

formação recebida por ele na UNEB modificou a sua compreensão sobre a questão 

religiosa, o colaborador, declaradamente católico, respondeu da seguinte maneira: 

 
Poderia ter modificado, teria modificado se eu não tivesse passado por 
todo processo anterior de dúvida de questionamento, onde procurei 
conhecer a fundo a igreja. Já entrei – na UNEB – conhecendo, sabia o 
que eu iria encontrar. Eu acho que no campo religioso, dentro da minha 
compreensão, se modificou, modificou pra melhor, quando a gente é 
confrontado de alguma forma, a gente tende a crescer, os 
questionamentos fortaleceram a minha própria fé (colaborador 1, UNEB, 
2017). 
 

Esse relato demonstra que muitas vezes, os alunos resistem aos saberes escolares, 

quando esses confrontam seus saberes da experiência. Saberes da experiência que 

reforçam preconceitos, por exemplo, podem não sofrer nenhuma mudança em contato 

com visões de mundo mais progressistas, principalmente se essas visões são postas 

de maneira impositiva e desrespeitosa diante dos sujeitos. Tentar estabelecer uma 

forma de aprendizagem com base nos rigores da ciência, criando descritores 

padronizáveis para produzir sentidos em série oferece sérios riscos diante de alunos 

religiosos, por estar passeando em um campo onde as compreensões são 

cristalizadas e eminentemente individuais. 

Quando Paulo Freire (1998) definiu os saberes necessários à prática educativa, não 

delineou os conteúdos específicos pelos quais seriam desenvolvidos esses saberes, 

já que não haveria como fazer isso reconhecendo as formas particulares com as quais 

são constituídos os saberes nas experiências humanas. Os saberes são por si só, 

conteúdos da experiência cotidiana que podem ser relacionados com outros 

conhecimentos, mas não necessariamente determinados a partir de conteúdos 

previamente definidos. 

Em outro relato, quando perguntado ao colaborador se ele já havia se deparado com 

alguma situação de desconforto por conta da questão religiosa, ele respondeu: 
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Lembro aguma coisa ou outra quando eu dei aula sobre África. Foram 
2 ou 3 anos que trabalhei o conteúdo África,  ai tinha aquela coisa de 
risadinha, das brincadeiras quando a gente fala dereligiao de matriz 
africana, fala de maneira pejorativa,  fala de macumba, macumbeira, 
aquelas coisas todas, quando você  mostra o vídeo essas coisas, os 
rituais,  alguma coisa nesse sentido, mas a postura sempre foi cortar 
isso eclarecer pra sair do senso comum (colaborador 2, UNEB, 2017). 

 

Esse relato nos mostra que no cotidiano a escola ainda não superou a intolerância 

religiosa, sobretudo a dirigida a religiões de matrizes africanas. Então, a definição dos 

conteúdos nem sempre contemplará o saber hegemônico contido em certa unidade 

escolar. É a construção de uma cultura escolar de respeito à diversidade religiosa que 

pode dar respostas assertivas e isso só acontecerá se forem identificados todos os 

saberes religiosos presentes no espaço da escola e coloca-los em constante diálogo 

em pé de igualdade. A identificação das identidades religiosas, em muitos casos, só 

ocorre durante o ano letivo. Um trabalho de auto representação, ciclos de debates e 

entrevistas são estratégias de promoção ao diálogo entre os saberes religiosos. 

Entretanto, não há como determinar qual saber foi ou não incorporado por cada um 

dos sujeitos envolvidos ao final desses trabalhos. 

 

AVALIAÇÃO DE SABERES DA EXPERIÊNCIA: UM DESAFIO IMPALPÁVEL 

 

Não há dúvidas de que a avaliação é um processo indispensável na e para a prática 

educativa, onde se pode perceber os limites e possibilidades de um trabalho 

desenvolvido. Esses elementos de feedback ao trabalho do professor e aos 

educandos precisam ser expressos de tal forma que se possam constatar os avanços 

obtidos a partir do que foi realizado, as formas de avaliação podem até serem 

previstas antes da execução, mas sua aplicação só pode ser materializadas no tempo 

real das atividades e/ou após a sua realização. 

 
A verificação dos resultados se processará através do maior número 
possível de testes, provas, inquirições, observações, autoavaliação, 
avaliação cooperativa, feedback constante e tudo o mais que ocorrer ao 
professor que possa permitir um domínio do conhecimento pretendido 
(SANT’ANNA, 2001. P.14). 
 

Ainda que o próprio processo de avaliar dependa das subjetividades de quem avalia 

e de quem é avaliado, não são elas – as subjetividades – que estão em foco enquanto 

objeto da avaliação escolar, mas aquilo que foi proposto enquanto conteúdo concreto 

de aprendizagem. 

Dentre as outras produções acadêmicas verificadas nesse estudo (MORAIS, 2016; 

SANTOS, 2015; SANTOS, 2016; SOUZA, 2016; TANURE, 2016), nenhuma delas 

descreve possíveis processos avaliativos a serem aplicados para verificar o 

desenvolvimento dos saberes da experiência. Elas apontam para possibilidades 

metodológicas de trabalho a partir e considerando tais saberes, criticam a sua 
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ausência no contexto escolar, demonstram a pertinência das relações com diversas 

áreas do conhecimento, mas não conseguem, e nem conseguiriam pela natureza 

desses saberes, definir meios para avaliá-los. 

Em uma pesquisa sobre essa construção curricular da SMED, já se aponta um insight 

da autora para a dificuldade enfrentada de ajustar essa perspectiva dos saberes da 

experiência na sua utilização enquanto componentes sujeitos a verificações, assim 

como a indefinição desses descritores enquanto saberes na compreensão desejada, 

inclusive pela própria SMED. Contudo, nota-se, baseado na compreensão da autora 

da dissertação, uma divergência do que é proposto ao que é operacionalizado no 

instrumento criado para o acompanhamento e avaliação dos educandos: “há uma 

tentativa de quantificar os saberes, que aqui entendemos como saberes escolares, 

sobressaindo estes em detrimento dos saberes dos educandos” (SANTOS, 

2016.p.72). 

Por outro lado, ainda que pudéssemos admitir os saberes como passíveis de 

avaliação pedagógica, as respostas dadas sobre uma determinada questão podem 

não refletir que ali está sendo construído/desenvolvido um determinado saber, uma 

vez que a verificação dessa incorporação/desenvolvimento só pode ser percebida a 

partir de atitudes concretas diante das situações reais do cotidiano. 

Alguém responder oralmente ou de forma escrita, acertadamente, que a corrupção é 

um mal a ser extirpado da sociedade e de cada cidadão, não garante que ela 

incorporou um saber como a ética, por exemplo.  Demonstra, na melhor das hipóteses, 

que essa pessoa consegue reproduzir e elaborar sobre a negatividade da corrupção. 

A verificação de que alguém realmente tem esse saber incorporado só poderá ser 

feita no momento em que esse sujeito se deparar com uma situação em que rejeite 

se corromper e pactuar pela ação ou omissão com algum ato de corrupção. 

Daí decorre uma das principais impossibilidades de verificar, por meio de instrumentos 

avaliativos generalizantes, os saberes desenvolvidos ou incorporados pelos sujeitos 

durante a formação escolar. 

 

SABERES OU COMPETÊNCIAS? A “MODA” DA MUDANÇA CONCEITUAL 

 

A adoção da categoria “saberes”, para definir descritores educacionais, toma aí um 

aspecto de chavão educacional. Ao se utilizar de um termo, dando a ele significado 

diverso do que ele realmente possui, se compromete as práticas a ele relacionadas, 

como ocorreu nos anos 90 uma confusão a respeito do que seria o construtivismo, 

método ou linha teórica. A elucidação de que se refere a uma linha teórica, ainda que 

para muitos parecesse óbvia, foi extremamente necessária ao ajuste das propostas 

curriculares e das práticas pedagógicas em sua compreensão conceitual. 

 Abaixo serão apresentados apenas quatro desses descritores, um de cada área do 

conhecimento, denominados de saberes pela SMED. 
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TAP3-LP 9 : Relata acontecimentos da atualidade com informações 
sobre o que, onde e como aconteceu a partir de relações entre eventos 
diferentes. TAP3-M10: Reconhece e constrói frações equivalentes, a 
partir de experimentações e pela comparação de regularidades nas 
escritas numéricas. TAP3-ESNC11: Conhece as transformações físicas 
dos seres humanos nas diversas fases da vida, comparando com 
aspectos biológicos, sociais e culturais, relacionado cuidado pessoas e 
qualidade de vida. TAP 3 ESNH12: Discute as questões relacionadas ao 
preconceito ao longo da história, refletindo as relações cotidianas, o 
respeito às diversidades: religiosa, étnica, sexual, social, política, etária, 
dentre outras. 
 

O que se observa desses descritores é que, com boa vontade, pode-se admitir a 

possibilidade de utilização do termo “saberes” a partir de sua definição enquanto 

substantivos, não como elementos constitutivos da experiência de vida dos 

educandos. Entretanto, se aqui se pretendesse encaixar esses descritores em termos 

mais apropriados, seriam habilidades e competências. 

 
São múltiplos os significados da noção de competência. Eu a definirei 
aqui como sendo uma capacidade de agir eficazmente em um 
determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas 
sem limitar-se a eles. Para enfrentar uma situação da melhor maneira 
possível, deve-se, via de regra, pôr em ação e em sinergia vários 
recursos cognitivos complementares, entre os quais estão os 
conhecimentos (PERRENOUD, 1999. p.7). 
 

Relatar, reconhecer e construir, conhecer e discutir são habilidades e competências 

importantes, inclusive para adquirir, consolidar ou ampliar conhecimentos prévios dos 

educandos. Essas habilidades e competências podem ser avaliadas a partir de 

critérios tangíveis e justos. 

É compreensível a resistência ou incompreensão de alguns profissionais da SMED 

em utilizar dos termos habilidades e competências na construção das propostas 

pedagógicas, com a legação de que os mesmo estariam ultrapassados, contrapondo 

a valorização de outro campo de conhecimento ainda pouco privilegiado no fazer 

pedagógico das escolas, os saberes da experiência. Esse aspecto constituinte do 

cotidiano das pessoas, repleto de subjetividades e histórias ocultas reclama espaço 

na educação formal. 

O sentimento de que o novo precisa a qualquer custo ocupar um lugar de destaque 

na contemporaneidade promove, ao mesmo tempo, a busca por transformações 

compreendidas como significativas e indispensáveis, mas também o desprezo a tudo 

que já foi construído antes do “novo”. 

 
É adequado aqui relembrar que a moda ocorre quando uma concepção 
pedagógica é verbalmente repetida, sem que, no entanto, impregne a 
ação das pessoas; fica no plano do discurso e por isso não é utilizada 
para transformar a realidade (LÜCK, 1999.p.33). 

                                                 
9 Tempo de Aprendizagem 3, Língua Portuguesa 
10 Tempo de Aprendizagem 3, Matemática 
11 Tempo de Aprendizagem 3, Natureza e sociedade (ciências e geografia) 
12 Tempo de Aprendizagem 3, História 
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Não há incompatibilidade na utilização do termo competências para construção de 

descritores de aprendizagem e a valorização dos saberes da experiência. Não apenas 

por não haver conceitualmente conflito nisso, mas também porque não se constituiu 

nenhum termo mais apropriado até o momento. Isso não quer dizer que não exista 

reflexões em torno da utilização do termo competência. 

 
O próprio conceito de competência mereceria longas discussões. Esse 
atrativo estranho (Le Boterf, 1994) suscita há anos inúmeros trabalhos, 
juntamente com os saberes de experiência e saberes de ação (Barbier, 
1996), tanto no mundo do trabalho e da formação profissional como na 
escola. Em vários países, tende-se igualmente a orientar o currículo 
para a construção de competências desde a escola fundamental 
(Perrenoud, 1998a) (PERRENOUD, 2000. p. 15). 
 

Obviamente, qualquer termo que se utilize para a denominação de descritores 

educacionais terá suas ressalvas a partir de sua análise mais aguda. Entretanto, 

quando se pensa em educação formal, a sua construção precisa ser pautada por 

parâmetros mais tangíveis, não deve ser um exercício de puro desejo ou imaginação 

daqueles que constroem as propostas educacionais. 

Na gestão escolar, ao definir suas diretrizes, as visões e valores da comunidade 

precisam estar contemplados nelas para que as ações da gestão tenham legitimidade. 

A definição dos conteúdos a serem ensinados também precisa de uma sondagem a 

partir das falas de seus educandos, no sentido de dar-lhes conectividade com os 

saberes identificados. Ao refletir sobre as metodologias a serem adotadas, saber 

antecipadamente as características do público alvo e de forma seus saberes 

qualificam a prática docente. 

Se lembramos Boaventura de Sousa Santos que nos diz que “todos os 
conhecimentos sustentam práticas e constituem sujeitos” podemos 
preparar nossas aulas preocupados em descobrir com os alunos que 
práticas sustentam os conhecimentos de cada disciplina, de cada tema 
e que sujeitos as constituem e são constituídos nessas experiências e 
conhecimentos (Arroyo, 2011.p. 149). 
 

Obviamente, apenas a busca prévia dos saberes que permeiam a escola não é 

suficiente para o trabalho com os saberes, é preciso que os profissionais estejam 

constantemente atentos ao movimento e informações trazidas por seus educandos e 

de que forma esse movimento e informações podem ser contemplados no seu fazer 

cotidiano. 

 
Podemos ter como didática que nossa disciplina, cada tema, cada 
projeto conforme e constitua os educandos e a nós educadores-
docentes como sujeitos de produção de conhecimento e não apenas de 
transmissão-ensino-aprendizagem. Formas concretas de abrir os 
currículos à emergência da diversidade de sujeitos (Arroyo, 2011.p. 
149). 
 

Os saberes, enquanto resultados das experiências humanas, compõem no currículo 

os espaços de descrição da comunidade, interferem na formulação dos objetivos, na 

definição das estratégias metodológicas e como suporte para fundamentar a escolha 
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das habilidades e competências a serem desenvolvidas durante o processo educativo 

de cada unidade escolar e, consequentemente, os conteúdos prévios a serem 

trabalhados, bem como na definição de estratégias de gestão para qualificar a relação 

da escola com a comunidade em que está inserida. 

 

CONCLUSÕES 

 

Não é conceptualmente possível definir o tipo de saber da experiência a ser 

“ensinado/desenvolvido”, mas pesquisar sobre os saberes presentes em cada 

contexto escolar para contemplá-los nas diversas situações pedagógicas a serem 

desenvolvidas. É um tanto contraditório que uma secretaria de educação pretenda 

definir previamente saberes da experiência a serem “apreendidos/desenvolvidos” 

para seus educandos na perspectiva de conteúdos escolares, sendo consciente de 

que tais saberes são frutos de situações vividas em tempo real ou já consolidadas nos 

educandos de formas diferentes em cada contexto comunitário e, portanto, de difícil 

padronização. 

Os saberes religiosos, independente de suas matrizes, marcam definitivamente a 

visão de mundo dos sujeitos. O trabalho de aproximação dos diferentes não se dá 

apenas por escolha de conteúdos a serem contemplados, mas, sobretudo, pela forma 

com que os conteúdos são trabalhados, é o meio/caminho o processo mais importante 

do aprendizado nesse aspecto e não um determinado conhecimento em si.  

Tornar os saberes integrantes dos componentes curriculares não significa colocá-los 

como se fossem conteúdos/saberes escolares a serem ensinados/desenvolvidos e 

avaliados, pois os saberes da experiência não são frutos de uma construção pensada 

a priori por terceiros, mas de uma bagagem prévia dos próprios educandos, que ao 

mesmo tempo é dinâmica e se dá no movimento educativo, no encontro com outros 

saberes, no tempo real vivido e de maneiras distintas para cada sujeito. 
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3. A CONTRIBUIÇÃO DA PRÁTICA DE ENSINO E DA EXTENSÃO 
PARA A FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE JOVENS E ADULTOS 

Maria Clarisse Vieira1 

1 Faculdade de Educação, Universidade de Brasília. FAP/DF 
 
Resumo: Esse artigo visa compreender a contribuição da prática de ensino e da extensão 
universitária para a formação do pedagogo que atua na Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
Com base na experiência da Faculdade de Educação da UnB, o artigo avalia como espaços 
de extensão e projetos curriculares contribuem à formação docente para EJA, levando em 
consideração o currículo do curso de Pedagogia e a legislação vigente no campo da EJA. É 
realizada entrevista junto a pedagogos egressos do curso de Pedagogia e que atualmente 
exercem funções profissionais ligadas à Educação de Jovens e Adultos no Distrito Federal. O 
intuito da entrevista é discutir as significações atribuídas à formação inicial do pedagogo para 
a EJA, a partir do currículo que se instaura em 2002, sobretudo, a avaliação de espaços 
curriculares e de extensão, disponíveis, por meio dos Projetos de Educação Popular e 
Educação de Jovens e Adultos. 
 
Palavras-chave: formação de educadores, currículo, extensão universitária, Educação de 
Jovens e Adultos. 

 
Introdução: 
 
 

O Brasil adentra a segunda década do novo século com um desafio ainda por 

superar: a baixa escolarização de sua população em geral e, em especial, das 

pessoas jovens e adultas. Segundo dados do IBGE, a taxa de analfabetismo entre 

brasileiros com 15 anos ou mais em 2014 foi estimada em 8,3% (13,2 milhões de 

pessoas). Este é o público potencial da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que é 

composto por pessoas que, não tendo tido o acesso e/ou permanência na escola, em 

idade que lhes era de direito, retornam hoje, buscando o resgate desse direito.  

 A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 9.394⁄96 aponta o 

compromisso à formação inicial de professores do ensino básico em nível superior em 

cursos de licenciatura. As Diretrizes Curriculares Nacional para EJA ( 2000), afirmam 

que a EJA tem finalidades e funções específicas e apontam que o preparo de um 

docente para atuar em EJA deve incluir além das exigências formativas para todo e 

qualquer professor, aquelas relativas a complexidade diferencial desta modalidade de 

ensino. Nesta visão, as Instituições de Ensino Superior que formam professores, 

devem incluir em seus currículos e programas a realidade da EJA.  
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 O Primeiro Seminário Nacional de Formação de Educadores de Jovens e 

Adultos, realizado em Belo Horizonte, no ano de 2006, abordou em seus debates 

questões relativas aos desafios para essa formação em Universidades. Considerando 

os desafios da alfabetização, escolarização e as peculiaridades desse público, a 

formação do profissional que atua na Educação de Jovens e Adultos precisaria ser 

incorporada e fortalecida durante a formação inicial do Professor, nos cursos de 

Pedagogia e Licenciaturas.  

 No contexto da formação inicial, usualmente há dois espaços formativos 

privilegiados para a Educação de Jovens e Adultos: os estágios 

supervisionados/práticas de ensino e a Extensão Universitária. Ambos os espaços 

permitem a aproximação à realidade da EJA, ao ampliar a compreensão dos contextos 

educativos, espaços e sujeitos da aprendizagem, além de apresentarem ricos 

elementos de pesquisa que qualificam as ações nos cursos de graduação. Na maior 

parte das universidades, a extensão se constitui na porta de entrada para a EJA. Por 

meio dela é possível romper os muros que separam a universidade das comunidades 

e estabelecer uma variedade de contatos com diversos grupos e interlocutores. 

 Este artigo apresenta pesquisa que visa compreender a contribuição da prática 

de ensino e da extensão universitária para a formação do pedagogo que atua na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para tanto, com base na experiência da 

Faculdade de Educação da UnB, avalia como espaços de extensão e projetos 

curriculares contribuem à formação docente para EJA, levando em consideração o 

currículo do curso de Pedagogia e a legislação vigente no campo da EJA. Com base 

numa abordagem qualitativa de pesquisa, recorre-se a análise documental, por meio 

do levantamento de dados sobre o curso de Pedagogia da FE/UNB e a análise dos 

espaços curriculares e de extensão disponíveis no referido curso. 

É realizada análise de entrevista junto a quatro pedagogos egressos do curso 

de Pedagogia e que atualmente exercem funções profissionais ligadas à Educação 

de Jovens e Adultos no Distrito Federal. O intuito da entrevista foi discutir as 

significações atribuídas à formação inicial do pedagogo para a EJA, a partir do 

currículo que se instaura em 2002,  a avaliação de espaços curriculares e de 

extensão, disponíveis, por meio do Projeto 3 e 4, preferencialmente: a) Projetos 03 e 

04 de Educação Popular e Educação de Jovens e Adultos, que faz parte das 

atividades do Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação Popular e Estudos 

Filosóficos e Histórico-culturais (GENPEX); b) Projeto 03 de Educação de Jovens e 
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Adultos – EJA, Movimentos e Redes Sociais - Portal dos Fóruns de Educação de 

Jovens e Adultos do Brasil-DF/Comunidade de Trabalho/Aprendizagem em Rede na 

Diversidade - CTARD, que corresponde ao Programa de Extensão Portal dos Fóruns 

de Educação de Jovens e Adultos EJA do Brasil (www.forumeja.org.br). O artigo está 

organizado em 3 partes. Na primeira, apresentamos de forma breve como o curso de 

Pedagogia se organiza estruturalmente e indicamos os espaços disponíveis para a 

formação em Educação de Jovens e Adultos. Na segunda parte analisamos a voz de 

quatro egressos do curso de Pedagogia acerca da formação recebida no contexto do 

curso de Pedagogia nos espaços de extensão e curriculares citados acima. 

 

O espaço da extensão como nascedouro da Educação de Jovens e Adultos 

 

A partir da década de 1980, a FE/UnB tem demarcado sua atuação na formação 

de alfabetizadores e educadores de jovens e adultos, por meio de uma práxis político-

pedagógica fundamentada numa ação transformadora, em interação e parceria com 

movimentos sociais e iniciativas da educação popular.  O currículo da Faculdade de 

Educação, não no seu todo, mas em parte, recebe a influência dos trabalhos de 

Educação Popular, nascidos da iniciativa de organizações populares do Paranoá e da 

Ceilândia-DF, do Novo Gama-GO, entre outros, desde 1985.  

Até 1985 havia uma predominância da educação de crianças na formação de 

pedagogo. No entanto, a partir desse período, um grupo de mestrandos do Programa 

de Pós- graduação da FE inicia um processo de alfabetização de jovens e adultos, 

baseado nos princípios da educação libertadora de Paulo Freire, na cidade de 

Ceilândia. Em decorrência dessa experiência surgem outras experiências inspiradas 

em Paulo Freire, em cidades tanto do Distrito Federal  quanto de Goiás. Nesse ínterim, 

é criado, também, o Núcleo Paulo Freire de Alfabetização de Jovens e Adultos, uma 

das iniciativas que justificou o primeiro prédio da UnB-Decanato de Extensão, em 

Ceilândia, em 1987.  

 A partir de 1986, a Universidade de Brasília - UnB/Decanato de Extensão - 

DEX fortalece o campo da educação de jovens e adultos com o desenvolvimento de 

iniciativas de alfabetização no Paranoá, inicialmente por meio da Associação de 

Moradores do Paranoá, e posteriormente, em 1987 com o Centro de Cultura e 

Desenvolvimento do Paranoá – CEDEP.  

http://www.forumeja.org.br/
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A trajetória do Projeto Paranoá acompanha a constituição da história de Brasília 

e sua relação com o fenômeno do êxodo rural. Forçados por questões econômicas, 

sobretudo pela ausência da reforma agrária, milhares de migrantes deixam suas terras 

de origem à procura de maiores e melhores condições de vida. A necessidade de 

moradia os leva a desenvolver uma ação coletiva que atendesse às suas 

necessidades de existência e sobrevivência. Esse processo de mobilização surge da 

ação de um grupo de jovens católicos que, no desdobramento de sua ação-reflexão-

ação religiosa, se engajam num movimento comunitário. Nesse processo, a 

alfabetização de jovens e adultos se colocava como necessária ao fortalecimento da 

luta coletiva. É quando esses grupos recorrem à Universidade de Brasília e buscam 

nessa instituição o apoio necessário aos seus objetivos: ler, escrever e calcular e, 

simultaneamente, buscar soluções para os problemas do Paranoá e, posteriormente, 

criam o - CEDEP  (Reis, 2011).  

Como desdobramento do Projeto Paranoá é criado em 2000, com registro no 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Científico – CNPq, o GENPEX. 

Em seu documento-base constam os seguintes objetivos: inter-relacionar dialógica e 

dialeticamente os interesses da Universidade de Brasília (ensino, pesquisa, extensão) 

e dos migrantes moradores do Distrito Federal (DF); contribuir com um processo 

educativo que simultaneamente escolarize e desenvolva a mobilização e organização 

das camadas populares, por maiores e melhores condições de vida; aprimorar, 

ampliar e consolidar as iniciativas de educação popular, iniciadas em 1986, com o 

movimento popular da cidade do Paranoá; desenvolver permanentemente ação-

reflexão-ação, com registro, sistematização, produção e socialização de 

conhecimento.  

Ainda no âmbito da extensão e pesquisa, destaca-se o Projeto Centro de 

Memória Viva – Documentação e Referência em Educação Popular, Educação de 

Jovens e Adultos e Movimentos Sociais do Distrito Federal (CMVEJA) que realiza um 

trabalho de resgate da documentação que faz parte da memória e da história da EJA 

no DF, e, que se encontra dispersa e sem organização que as preserve e que 

possibilite, a partir delas, a proposição de novas produções, estudos e pesquisas.  

O espaço Portal Fórum EJA constitui uma instância legitima de representação da EJA, 

por sua história de inserção na construção das políticas públicas de EJA. Segundo 

Porcaro e Soares ( 2011), existe uma participação expressiva, em todo o país, de 
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educadores, gestores, movimentos sociais instituições de ensino superior, da qual a 

UnB está presente desde 2005. Isso confere ao Portal Forúm-EJA uma posição 

significativa na construção, formação e militância pela EJA. 

Todas as atividades supracitadas estão estreitamente ligadas a Proposta 

curricular implementada em 2002 no Curso de Pedagogia, como mostra a seção a 

seguir. 

 

 Educação de Jovens e Adultos no interior da reformulação curricular do curso 

de Pedagogia da UNB. 

O processo de reformulação do Projeto Acadêmico do curso de Pedagogia da 

UnB teve início em abril de 1997, concomitante às discussões sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Pedagogia, sendo concluído em 2002. O referencial teórico-

metodológico do Projeto sustenta-se na teoria da complexidade de Edgar Morin, que 

tem como pressuposto “vislumbrar novos rumos para a [...] ação formadora e detectar 

os caminhos  que se apresentam para a compreensão do mundo onde ela se inscreve. 

”( UNB,FE, 2002, p.9).  

De um modo geral, o Projeto Acadêmico menciona o contexto da globalização 

e das rápidas mudanças tecnológicas e justifica a necessidade de uma nova relação 

com o saber. Apresenta o aprendizado personalizado e cooperativo em rede no qual 

o docente passa a ser o mobilizador da inteligência coletiva. Há uma preocupação na 

formação de um profissional autônomo, capaz de dar continuidade à sua formação e 

que esteja apto a atuar em ambientes escolares e não escolares.  

De acordo com o Projeto Acadêmico (PA) da FE-UnB “o egresso do curso será 

um pedagogo com registro de professor/educador habilitado a trabalhar em espaços 

escolares e não escolares, admitindo perspectivas diferenciadas de inserção no 

mercado de trabalho”.  

O curso de Pedagogia da FE-UnB se organiza  por meio de uma proposta 

aberta, apoiada na ideia de fluxo curricular. O currículo da FE é organizado por 

disciplinas obrigatórias e optativas, projetos, oficinas e seminários interdisciplinares. 

A base docente e a formação prático-teórica ocorre por meio da inserção de projetos, 

ou seja “atividades orientadas, de observação, de regência, de investigação, de 

extensão, de busca bibliográfica ”(UnB, 2002, p.15). O objetivo de se trabalhar por 

meio de projetos é a inserção gradativa na vida universitária e na profissão docente, 
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e a possibilidade de vivência prática do fazer pedagógico. É uma busca de integração 

entre teoria e prática ao longo de todo o curso.  

Com base nessa organização curricular, a FE/UnB forma professores no curso 

de Pedagogia, mediante a oferta de disciplinas teóricas-práticas que compõem o eixo 

pedagógico.  A Educação de Jovens e Adultos é tratada nos espaços relativos aos 

Projetos 3,4 e 5 e também em disciplina optativa no currículo do curso de Pedagogia. 

É importante mencionar que, no momento atual, esta proposta curricular encontra-se 

em processo de reformulação, e terá, como matéria obrigatória a disciplina Educação 

de Jovens, adultos e idosos trabalhadores (EJAIT). 

 

Analise das entrevistas: significações sobre a formação  

Optamos por realizar uma entrevista coletiva com os quatro egressos do curso 

de Pedagogia, tendo em vista que as entrevistas em grupo possibilitam que diferentes 

pontos de vista acerca de um mesmo tema sejam confrontados e até revistos, a partir 

do olhar do coletivo. O critério de escolha dos entrevistados foi a inserção nos projetos 

de extensão durante o percurso de graduação e estarem, atualmente, atuando 

diretamente na educação de jovens e adultos, na rede pública de ensino, espaços 

governamentais e sociedade civil. Considerando os diferentes espaços curriculares e 

de extensão do curso de Pedagogia, foram convidados inicialmente 7 egressos, no 

entanto, compareceram para a entrevista apenas 4 pessoas, sendo apenas uma do 

sexo masculino e as demais do sexo feminino . As entrevistas foram gravadas e todos 

os entrevistados consentiram que suas opiniões fossem divulgadas, preservando-se 

sua identidade por meio de nomes fictícios, nomes de estrelas.  

Os egressos, partiicipantes deste estudo, em sua formação inicial participaram 

de diferentes espaços de formação relacionados ao universo da educação de jovens 

e adultos e da diversidade. Duas pedagogas atuaram diretamente no Projeto Paranoá 

de alfabetização, vinculado ao movimento popular e ao Genpex. A prática formativa 

desenvolvida por este grupo inclui a inserção do estudante de Pedagogia em classes 

de alfabetização que ocorrem no movimento popular. A formação do estudante é 

realizada de forma práxica, pois desde o primeiro momento ele/ela é convidado a 

participar do trabalho, rompendo a lógica clássica dos estágios, onde primeiro se 

observa, para depois atuar. No trabalho de orientação dos estudantes pela equipe de 

professores da UNB, além de se realizar a avaliação do andamento das atividades, 
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são tomadas as decisões e encaminhamentos para o trabalho pedagógico. O 

educador, envolveu-se no portal fórum EJA, participando de forma ativa de 

movimentos sociais ligados a EJA no DF. 

Apenas uma das educadoras não teve contato com a EJA durante sua 

formação inicial. Ela afirma que durante sua formação inicial teve envolvimento com o 

tema da diversidade racial e étnica, por meio de grupos de estudo e de movimentos 

sociais que discutiam a questão racial. No entanto, ela ressalta que a despeito da 

discussão racial ter sido fundante em sua formação, o movimento negro não discutia 

questões relativas à educação de jovens e adultos. 

Tem sido consensual entre os pesquisadores, a ideia de que os licenciados 

durante sua formação inicial precisam cursar como eletivas, as disciplinas específicas 

das habilitações em EJA dos cursos de Pedagogia que a possuem ou de conceder-

lhes a oportunidade de participar de atividades de extensão. A despeito deste 

reconhecimento, a disciplina de Educação de Jovens e adultos é ainda optativa na 

Faculdade de Educação da UNB. Argüidos sobre a importância desta disciplina em 

seu processo formativo, os entrevistados manifestam diferentes opiniões. 

 A educadora Rigel afirma que agregou muito ter conhecimento de mais 

autores, sobre EJA, da experiência até do fórum EJA, de conhecer mais os 

movimentos sociais que a Professora M. L. trazia. “Então eu acho que agregou muito”. 

Por sua vez, o educador Sol menciona que cursou a disciplina em 2005. Ele 

conta que fez observação no Círculo Operário do Cruzeiro e na Estrutural, num 

momento em que ambos os lugares tinham grande movimentação política. Algo 

Importante e decisivo para ele foi a disciplina trazer como central:a discussão do 

mundo do trabalho  

“ainda hoje é uma lacuna na graduação, é a questão de colocar o trabalho como 
uma centralidade. Então assim, foi a primeira vez que eu li Marx, foi nessa 
disciplina, até lembro do texto do trabalho assalariado capital(...) E assim, a 
gente fez o exercício da mais valia, foi assim, esse exercício pedagógico dentro 
da disciplina foi impactante assim. Eu lembro que fui fazer exercício em um lava 
jato, aí voltei, a gente foi discutir, não, precisa de um processo produtivo, não 
de serviço. 

O exercício pedagógico da mais valia possibilitou a este sujeito perceber o 

pertencimento de classe do educando da EJA, e, sobretudo, que ele é um trabalhador 

que estuda!  
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Ele acrescenta que dois eventos nacionais (Mova e ENEJA), ocorridos em 

Brasília em 2005, deram impulso a disciplina EJA e abriu-lhe o horizonte para 

participar dos fóruns. O fato de pertencer ao fórum EJA local possibilitou não isolar as 

atividades da FE, da conjuntura vivida na época pelo País. Menciona que durante 

estes eventos ajudou a construir o SEUJA, segmento de estudantes universitários em 

prol da EJA. Segundo ele, a partir dos encontros nacionais, conheceu muitos 

estudantes de Pedagogia que se interessavam por EJA, o que lhe marcou a formação. 

A educadora Sirius afirma que não se recorda da disciplina EJA e que não 

chegou a cursá-la. Afirma com convicção que o que marcou sua formação não foi a 

disciplina em EJA, mas sua inserção no projeto Paranoá, desde o primeiro semestre 

do curso. 

Eu fiz a inserção desde o 1º semestre no projeto de alfabetização, pois desde 

o início a gente já colocava a mão na massa, mesmo sem ter a base, a gente, 

já era prático, no movimento. E eu me recordo também, o Sol estava falando 

da disciplina didática da Professora M. L., que naquele momento, ela dava 

abertura para a gente fazer o trabalho lá no Paranoá com a EJA. Então foi um 

momento de reflexão que eu tive dentro da didática sobre EJA. Mas não uma 

disciplina em si, os projetos mesmo que foram fundamentais no processo de 

formação da EJA, foi diretamente no projeto. Aí eu só fiz a disciplina da EJA no 

mestrado. 

Um dos diferenciais do processo de alfabetização desenvolvido junto ao 

movimento popular é o acolhimento com que as alfabetizandos (a) são tratados. Parte-

se do pressuposto que quando se atua com pessoas as quais foi negado algo tão 

essencial como o acesso à escola e a própria língua escrita, trabalha-se com pessoas 

excluídas de várias formas e que não têm como habitual tal acolhimento. Ser acolhido 

no processo de alfabetização garante o bem estar do educando e conseqüentemente 

sua permanência no ambiente educativo. Essa predisposição à escuta sensível e 

elaborante, que valoriza o outro, é o primeiro passo para a constituição de sujeitos 

amorosos, capazes de, nas suas relações com colegas e amigos, dentro e fora da 

sala de aula, contribuírem para a construção de um ambiente dialógico de 

aprendizagem, no qual impere a permanente disposição de acolher o outro e ser 

acolhido (REIS, 2011, FREIRE, 1996). 
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 A educadora Sirius também afirma que foi o Projeto Paranoá que a constituiu 

educadora e lhe deu segurança para saber minimamente o primeiro passo em uma 

sala de aula. Ela afirma, com orgulho, que seus grandes professores foram os 

alfabetizadores  e o movimento popular e que esta formação foi conjugada com o 

conhecimento teórico aprendido nas disciplinas da Pedagogia  

Diversamente dos três entrevistados, a educadora Kastra não chegou a 

dialogar com a EJA durante sua Graduação e sequer cursou a disciplina optativa 

ofertada pelo curso. Ela afirma que direcionou todo seu itinerário formativo para as 

questões étnico-raciais, cursando a disciplina EJA somente no mestrado. No entanto, 

este percurso trouxe dificuldades quando assumiu turmas da EJA, em concurso de 20 

horas da secretaria da educação. 

quando eu assumo EJA, eu tive muita dificuldade, em termos metodológicos 
mesmo, porque eu não tive esse repertório, essa formação e essa propriedade 
de atuação na EJA. Então, foi uma coisa que eu tive que buscar, então, eu vejo, 
essa dificuldade no grupo dos colegas, que atuam na educação de jovens e 
adultos, essa questão de considerar essas especificidades do sujeito jovem 

adulto.  

Os entrevistados ao serem perguntados se além da disciplina EJA havia outros 

espaços onde se discutiam a realidade da EJA afirmam, com excessão de Kastra, que 

a maior parte dos professores não abordava o tema, no entanto, eles próprios levavam 

esta discussão para as disciplinas e encontravam abertura de alguns docentes para 

discutir ou realizar os trabalhos de campo em cima desta realidade. “O foco ainda hoje 

é criança, mais eu puxava, afirma Rígel. 

Ao serem argüidos como os princípios apreendidos na trajetória da formação 

inicial marcam sua inserção profissional trazem diferentes significações: 

Rígel fala das dificuldades sentidas inicialmente no início de sua trajetória 

profissional no qual atuava com crianças de camada popular e afirma: “O que deu 

base para ficar na minha turma foi justamente acreditar!  

Kastra antes de trabalhar com EJA atuou em comunidades pobres na área de 

educação infantil e educação especial. Ela conta que ao ser desafiada sobre a 

realidade da EJA, reutiliza o repertório aprendido sobre a discussão étnico-racial  e 

“passa a se dar conta  das histórias  dos sujeitos”. Ela diz que quando chega na EJA 

exercita o seu olhar sobre estas questões, ao reconhecer uma EJA constituída em 

sua maior parte por pessoas afro-descendentes. E diz “ eu corro atrás dessa formação 

que eu não havia tido em meu percurso” . 



 

 

49 

O educador Sol aponta a dificuldade das políticas públicas reduzirem o campo 

profissional do egresso de Pedagogia, uma vez que os concursos públicos na área de 

EJA, sobretudo para o segundo segmento são mais difíceis de acontecer, o que frustra 

o formando que não “deságua profissionalmente” na EJA. Todavia, ele acrescenta 

“Esses princípios, a gente acaba desaguando, no trabalho com crianças” E 

acrescenta, como desafio: “ que toda nossa formação freireana, entra em conflito com 

a educação bancária da escola pública”. 

Um Estudo de Soares (2015) sobre os egressos da habilitação em EJA da 

UFMG mostra que dos 17 anos de existência da habilitação em EJA, apenas 140 

estudantes se formaram nessa área.  Da amostra que participou do estudo (79 

pessoas), apenas 22 pessoas (27,8%) atuavam na modalidade, Os demais, 57 

pessoas (72,2) justificam a atuação em outros espaços devido a ausência de políticas 

públicas que induzam a atuação. Esta realidade não é diferente no DF, onde não há 

concurso publico específico para a área de EJA. Os editais de contratação 

estabelecem vaga para professor da educação básica, com carga horária de 40 ou 20 

horas. Geralmente, o professor que opta pela carga horária de 20 horas é direcionado 

para a EJA, no período noturno, exercendo outra atividade para complementação 

salarial, durante o período diurno.  

Deste modo, a profissionalização do educador nos três segmentos da EJA fica 

comprometida, uma vez que os certames para cargo efetivo priorizam a educação 

infantil e séries iniciais e os professores que atuam na EJA são, em sua maioria, 

oriundos de concurso temporário. 

O panorama da educação de jovens e adultos no DF mostra que em 2011, 

havia cerca de 3,5 % de pessoas analfabetas, que correspondia a 68. 114  pessoas 

de 15 anos ou mais  que não sabem ler ou escrever. No que tange aos maiores de 15 

anos com ensino fundamental incompleto havia 688.273 pessoas (CODEPLAN/GDF, 

2014). Este quantitativo de pessoas, representa quase um quarto da população total, 

em torno de 2.562.963, conforme Censo populacional (IBGE, 2010). O dados acima 

mostram a necessidade do Estado prover Educação de Jovens e adultos, o que 

demanda pensar a formação inicial e continuada dos educadores, revendo as 

prioridades no campo da política pública. 

 A educadora Sirius, assinala que toda a formação inicial, vivenciada nos 

espaços da extensão  (Paranoá) foram fundamentais na sua inserção profissional no 
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MEC, no âmbito do SETEC, quando ajuda a implementar em nível nacional o 

programa de Educação profissional integrado ao ensino médio, em 2006. 

Por fim, Kastra relata os desafios no campo profissional uma vez que quando 

ingressa  na EJA sente frustração, por ver “professores reproduzindo as atividades 

infantis sem um pensamento crítico” Ela acrescenta “que a gente não deve temer o 

conflito, porque a gente cresce com o conflito. De uma certa forma, diante do conflito, 

a gente mobiliza  estratégias criativas para lidar com o conflito” E conclui retomando 

pensamento de Renato H. Reis em aula  “a gente não tem que ter expectativa de que 

eu vou transformar todo mundo, e a minha ação vai repercutir na transformação de 

todos os sujeitos que estão envolvidos. Mas não,  se 0,1% for transformado diante da 

minha ação já é importante,  e eu também como sujeito, ser transformada “ 

 

Considerações finais: 

Pensar a formação do professor da educação de jovens e adultos exige avaliar 

a prática educativa, a formação inicial e continuada desses educadores, 

principalmente se considerarmos as especificidades e particularidades desses 

sujeitos como alunos-trabalhadores. Percebe-se que o currículo implementado em 

2002, a despeito de nao contemplar a EJA como disciplina obrigatória, possibilita por 

meio dos projetos e da extensão universitária um itinerário formativo inicial em EJA 

com base nos pressupostos da educação popular.  

A reflexão possibilitada por essa pesquisa reafirma a importância da ampliação 

da formação do educador de EJA, com vistas a contribuir na superação de 

concepções reducionistas, infantis e compensatórias ainda presentes no contexto da 

educação básica, conferindo uma qualidade socialmente referenciada à altura do seu 

reconhecimento oficial, que tenha por horizonte a formação integral do ser humano.  
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4. A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: CONTRIBUIÇÕES DO 
MPEJA PARA CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DA EJA NA BAHIA 

(2013 A 2014) 

Evandro Coelho13, Jocenildes Santos14, Márcia Laís Nunes15 
 

Resumo: O Mestrado em Educação de Jovens e Adultos (MPEJA), criado com um 
objetivo específico, atraiu para o campo da pesquisa acadêmica, profissionais da 
educação envolvidos nos processos formativos que se desenvolvem na vida cotidiana 
e nas interações entre sujeitos presentes nos espaços educativos, onde a diferença 
de perfil se deve principalmente ao distanciamento de idade e o percurso normativo 
da educação básica, mas carregados de significativas experiências de vida. 
A importância dos trabalhos desenvolvidos no MPEJA nos possibilita compreender a 
EJA praticada na Bahia e como esses sujeitos estão imersos nesse contexto. 
Realizamos uma pesquisa de abordagem qualitativa de análise bibliográfica de seis 
dissertações do MPEJA, que ajuda-nos pensar uma identidade da EJA na Bahia e 
possibilidades para construção de novas propostas para o campo da EJA. Para tanto 
recorremos a autores como Gadotti, Freire, Arroyo entre outros, além das 06 
dissertações defendidas entre 2013 e 2014. 

 

Palavras Chave: EJA, Identidade, MPEJA. 

 

Introdução 

 O Mestrado Profissional (MP) como modalidade stricto sensu que tem o 

objetivo de garantir a capacitação profissional em diversas áreas do conhecimento 

através de estudos e técnicas, processos ou temáticas para atender as demandas do 

mercado (DANTAS, 2015). 

A educação escolar é parte de um contexto maior: a educação que abrange 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, 

nas instituições, nos movimentos sociais e nas manifestações culturais. Assim, é 

preciso pensar nos diversos sujeitos que se encontram envolvidos nessa relação, 

buscando refletir os objetivos do processo, a seleção e organização dos conteúdos, a 

escolha dos métodos e procedimentos de ensino e a determinação de critérios de 
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avaliação da aprendizagem, levando em consideração as vivências cotidianas e 

realidades particulares de cada espaço.  Segundo Freire (2016): É necessário que a 

educação seja adaptada – em seus conteúdos, seus programas e seus métodos.  

Diante desta realidade exposta acima, surgiu o seguinte questionamento: 

Qual a importância do MPEJA para a formação dos sujeitos envolvidos na Educação 

de Jovens, adultos e idosos para o território baiano, consequentemente para o 

território nacional? 

Durante o período de trabalho desenvolvido nos grupos de pesquisa vinculado 

ao MPEJA/UNEB: Grupo de estudos em Gestão, Organização e Políticas públicas 

(GE-GEPE) e o Grupo de estudos e Pesquisas em Linguagem, Infância, EJA e 

Tecnologias da Informação e Comunicação (GELITIC), foi possível identificar a 

crescente discussão sobre os problemas encontrados na EJA, assim como o traçar 

de demandas e possibilidades para a construção de uma proposta de 

acompanhamento junto as instituições de formação,  em especial os espaços formais 

de educação (escolas), que hoje no estado da Bahia assumem o compromisso de 

envolver-se nas reais dificuldades pedagógicas do aluno, de modo a poder colaborar 

concretamente para a formação do mesmo como um cidadão letrado, habilitando-o 

em atividades comunicativas e culturais para desta forma melhor instrumentaliza-lo 

para realizar uma leitura de mundo em que seja capaz de participar de forma concreta 

e responsável, em uma sociedade hoje quase que totalmente globalizada e 

tecnológica para que  assim possa ampliar seu exercício de cidadania. 

Com o objetivo de perceber como as dissertações defendidas no MPEJA entre 

os anos de 2013 e 2014 corroboram para que o cenário descrito acima encontre 

espaço para exercer uma das características fundamentais aos homens, que segundo 

Freire (2016), é a de ser homem, foi que destacamos 06 dissertações que contemplam 

as linhas de pesquisa desenvolvidas no MPEJA, de forma a confrontarmos sua 

condição de mestrado profissional ou seja, pesquisa aplicada e se a mesma mantinha-

se em estado de pesquisa em andamento, o que no nosso entendimento já se 

configuraria como um instrumento de coleta de dados para aprofundamento da própria 

pesquisa. 

O estudo, baseia-se na pesquisa qualitativa que, segundo Richardson (1999), 

é uma tentativa de compreensão detalhada dos significados e características 

situacionais apresentadas em estudos ou documentos. Já a pesquisa documental é 

um procedimento que se vale de documentos contemporâneos considerados 
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cientificamente autênticos sendo, portanto, validado para pesquisa científica, Pádua 

(2007). 

 

A EJA na Bahia 

A proposta política da EJA para o Estado da Bahia apresenta algumas 

primícias para sua execução, estando entre elas, a construção de um currículo 

baseado em uma pedagogia crítica, que deve servir de base para um caminho que 

leve ao um espaço e tempo propícios a  busca  da identidade dos sujeitos 

pertencentes a esta modalidade: Jovens, adultos e idosos envolvidos em uma 

sociedade globalizada e pós moderna, gerenciada por mediadores tecnológicos que 

fazem e refazem as informações com uma velocidade cada vez mais intensa, e cuja 

as respostas explicitadas nos livros didáticos já não mais atendem as curiosidades 

recém descobertas, e aos problemas do cotidiano surgidos no último momento. A 

Constituição Federal do Brasil em seu artigo 205 diz: 

  

 “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988). 

 

Dentro desta perspectiva é que, desde de 2009 o Estado da Bahia vem 

construindo uma proposta de Educação para Jovens e Adultos que visa reorientar a 

dinâmica destes sujeitos na especificidade do seu tempo humano, ou seja, baseando-

se em uma metodologia que procure garantir às experiências e formas de vida 

próprias à juventude e à vida adulta, Política de EJA da rede Estadual, (2009). 

Para Freire (2001), a educação proposta para adu ltos deve se 

deslocar no sentido de uma educação que   priorize os processos de 

formação humana plena, que embora esteja alocado em ambiente formal de 

educação (escola), deve levar em conta às formas de vida, trabalho e 

sobrevivência dos jovens e adultos que se colocam como os principais 

atores desta modalidade de educação. 

E é por isso que uma política de EJA para ser desenvolvida com 

adesão deve considerar o tempo de vida, necessidades e expectativas 

deste coletivo, Política de EJA da Rede da Bahia (2009) . Esse tem sido o 

caminho altamente desafiador enfrentado pela EJA no Estado da Bahia, 
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garantir uma educação que possibilite aos diversos atores envolvidos em 

sua construção uma participação mais efetiva onde estejam sendo 

considerados as necessidades e problemas das comunidades e as 

diferenças étnico-culturais, sociais, de gênero, e os diferentes contextos e 

identidades. Para Gadotti (2016), a Educação não é só ciência. É arte, é 

práxis, ação-reflexão, conscientização e projeto.  

Com fins de fazer cumprir essa base pedagógica, a Secretaria de Educação 

do Estado da Bahia (SEC/BA), implementou como compromisso para EJA, “ fazer a 

política –pedagógica pela Educação Popular, pela Teoria Psicogenética que explica a 

construção do conhecimento, e pela Teoria Progressista/Freiriana (à luz da visão do 

ser humano integral e inacabado)”, Política de EJA da Rede Estadual Estado da Bahia 

(2009), assim como destaca como facilitadores deste processo a preocupação com o 

perfil e a formação do educador da EJA; a construção coletiva da Proposta Curricular 

que deve estar pautada na Aprendizagem por Tempos Formativos, Eixos Temáticos 

e Temas Geradores; a Observância do Diálogo com a Diversidade e a Garantia da 

Continuidade dos Estudos. 

 Com a intenção de promover um processo educacional mais democrático, e 

cada vez mais distante de uma educação burocrática, formal e impositiva, é que se 

busca a promoção das escolas, em espaços de diálogo e de formação continuada 

para professores e educandos com vistas de garantir o direito à educação básica, 

através do atendimento às especificidades de seus membros, e desta forma colaborar 

para reverter a negação histórica do direito à Educação, segundo Gadotti (2016), uma 

Educação não apenas para incluir, mas sobretudo para emancipar.     

Construir um processo educacional baseado no diálogo e no respeito as mais 

diversas singularidades, assim como na diminuição das diferenças sociais sempre foi 

e continua sendo um dos grandes desafios da educação brasileira. Muito temos falado 

da escola, e dos seus problemas, e muitos são aqueles que podemos enumerar, 

principalmente estando eles, presentes na esfera pública. São questões que envolvem 

desde a gestão, e dentro dela, a competência ou ausência para gerir recursos, 

administrar patrimônio material e mediar conflitos humanos (lê-se alunos, professores, 

administrativo, família, comunidade, etc.), muito tem-se falado das crises que 

convivem conjuntamente com o processo de ensino-aprendizagem, assim como a 

crise moral e ético-ambiental pela qual atravessa toda sociedade, da restruturação 
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curricular, da formação do professor ou da “falta” dela, assim como a influência das 

drogas e da violência juvenil no somatório das variáveis que impedem o sucesso pleno 

do alunado, em especial daqueles que estão na escola em condição de distorção 

série/idade. São muitos os elementos que podemos destacar e que estão intrínsecos 

ao processo formal da educação e que com certeza por si só dariam um livro, quiçá, 

uma tese de doutorado, no entanto chama a atenção a prática de conceber a reflexão 

e/ou a tentativa de “ajustes” dos pontos acima citados sem a visão daqueles cuja a 

existência justifica qualquer preocupação, questionamento ou mudança na estrutura 

escolar que temos hoje. Assim, é preciso pensar nos diversos sujeitos que se 

encontram envolvidos nessa relação, buscando refletir os objetivos do processo, a 

seleção e organização dos conteúdos, a escolha dos métodos e procedimentos de 

ensino e a determinação de critérios de avaliação da aprendizagem, levando em 

consideração as vivências cotidianas e realidades particulares de cada espaço. É 

necessário que a educação seja adaptada – em seus conteúdos, seus programas e 

seus métodos, Freire (2016).  

Questões Metodológicas com Análise dos Dados. 

Em seu processo histórico, o Brasil vem enfrentando o problema da exclusão 

sociocultural de milhares de pessoas, gerando grande impacto no seu 

desenvolvimento social, político, econômico e educacional. Nessa direção, o MPEJA 

pretende ser um espaço de qualificação e um lugar de formação continuada do (a) 

profissional da EJA, em que a relação teoria-prática terá um espaço de reflexão-ação 

sobre esta modalidade de ensino. Segundo a UNEB, o MPEJA fundamenta-se no 

diagnóstico da realidade educacional especificamente da Bahia e da região Nordeste, 

espaços de graves distorções e grande número de não assistidos no âmbito 

educacional, procurando questionar a práxis, embasada na concepção do educador 

Paulo Freire e outros teóricos. Esse mestrado possibilitará a construção de um 

referencial teórico-metodológico que poderá servir na formação dos professores 

formadores bem como na construção de um currículo específico para a EJA e 

proporcionar uma proposta identitária para a Educação de Jovens e Adultos, 

observando as especificidades dessa modalidade. 

A fim de verificar a importância significativa da produção dos trabalhos 

desenvolvidos no MPEJA e que nos possibilitam compreender a EJA praticada na 

Bahia e como esses sujeitos estão imersos nesse contexto, é que foi realizada uma 
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análise bibliográfica de 06 trabalhos, produzidos e defendidos no Mestrado 

Profissional em Educação de Jovens e Adultos (MPEJA), dissertações, que 

possibilitam traçar uma identidade da EJA desenvolvida na Bahia e as possibilidades 

para construção de uma nova EJA. 

A realização desta pesquisa teve como objetivo a análise e compreensão dos 

projetos defendidos no MPEJA, sua importância para a construção da identidade no 

contexto baiano da EJA e as possibilidades que trazem com suas propostas de 

intervenção para a construção de uma nova EJA, pensada com e para os sujeitos 

implicados nesse universo. De que forma as propostas defendidas ajudam a construir 

um perfil identitário da EJA na Bahia e como podem ajudar a construir e renovar a 

EJA? 

As propostas apresentadas no MPEJA contemplam três áreas de 

concentração: Área de Concentração 1 – Educação, Trabalho e Meio Ambiente, Área 

de Concentração 2 – Formação de Professores e Políticas Públicas e Área de 

Concentração 3 – Gestão Educacional e Tecnologias da Informação e da 

Comunicação, possibilitando uma abrangência em pesquisas nos mais diversos 

contextos em que os sujeitos da EJA estão inseridos, esses contextos locais 

impregnados do cotidiano e incorporados dos sistemas técnicos propiciam a 

compreensão empírica do mundo no tempo e espaço, possibilitando as correlações 

entre o local e o global.  

 A abordagem qualitativa se constitui como uma forma de se pensar o 

processo da pesquisa, uma vez que a mesma não é estanque, e neste sentido, 

apresentará sempre que instigada, potencial para o aprofundamento de questões 

surgidas dos últimos resultados descobertos com a investigação. A abordagem 

qualitativa guarda em si, instrumentos de coleta de dados (como por exemplo grupo 

focal) mais democráticos no que toca as questões subjetivas, que são características 

natas das pesquisas sociais. Já a escolha da pesquisa documental se deu em função 

do trabalho com documentos considerados cientificamente autênticos, e que foram 

neste estudo representados pelas 06 dissertações que escolhidas a partir de critérios 

pré-selecionados, tiveram a missão de cumprir com os objetivos da pesquisa. Os 

critérios utilizados para a escolha das 06 dissertações obedeceram às seguintes pré-

requisitos: a) Ser uma pesquisa aplicada com proposta de intervenção, uma vez que 

MPEJA se caracteriza por ser um mestrado profissional, portanto fundamentada no 

diagnóstico da realidade pesquisada.  As linhas de pesquisa estrategicamente 



 

 

58 

buscam questionar a práxis da intervenção localizada sem relação com o entorno mais 

amplo do contexto socioeducacional, priorizando projetos de estudos, pesquisa e 

intervenção na perspectiva da interação local-global-local, concretizada na realidade 

socioambiental da Bahia, embasada na concepção freiriana e de outros teóricos da 

atualidade. (regulamento do MPEJA); 2) Abrangência das linhas de pesquisa do 

programa e uma maior territorialidade que responde pela: a) Educação e Trabalho- 

Pesquisas empíricas e projetos de intervenção que contribuam para transformação 

dos espaços de EJA no Estado da Bahia: b) Formação de Professores- Trata-se de 

pesquisas sobre formação de profissionais dos municípios baianos envolvidos na 

docência da EJA: e finalmente a linha c) Gestão e Tecnologia da Informação e 

Comunicação-  Desenvolvimento de pesquisa sobre o uso das tecnologias em sala de 

aula. E o terceiro critério utilizado para a escolha das dissertações estava amparada 

em: Destacar a identidade e a formação dos atores curriculantes. 

As 06 dissertações em tabela, de forma a destacar as informações e/ou 

critérios que se desejava analisar, e desta forma puderam ser feitos o levantamento 

das questões norteadoras desta pesquisa e compará-las ao projeto norteador do 

programa do Mestrado profissional de Jovens e Adultos. Segue abaixo a tabela com 

as dissertações e seus principais resultados. 

Título (Ano) Objetivo Metodologia Achados da Pesquisa Estágio Atual 

CURRÍCULO E IDENTIDADE CAMPESINA 

NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

EM AMARGOSA-BA - 2016 

Como compreender de que forma 

ou até que ponto o currículo da EJA 

do Campo contempla as vivências 

dos estudantes. 

Abordagem 

qualitativa com 

procedimento de 

pesquisa ação. 

Insipiência de documentos legais 

para regulamentar a EJA do campo. 

Operacionalização de um 

currículo centralizado na vida 

campesina. 

A PRÁXIS PEDAGÓGICA DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO, EM EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS, DO CURSO DE 

PEDAGOGIA/CAMPUS I /UNEB: 

DESAFIOS E PERSPECTIVAS. 2015 

Investigar a experiência vivida por 

alunos estagiários nas práxis 

pedagógica do estágio 

supervisionado em EJA do curso de 

Pedagogia do Campus I da UNEB a 

partir dos relatórios de estágio. 

Abordagem 

qualitativa com 

estudo de caso 

múltiplo. 

Reconhecimento da importância do 

estágio em EJA para sua formação 

social e pedagógica e do aluno, 

ajudando na construção da 

cidadania. 

Algumas recomendações para 

análise e discussão com 

intuito de fortalecer a 

qualidade formativa do estágio 

supervisionado. 

A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA 

EJA NA PERSPECTIVA DOS TEXTOS 

VISUAIS - 2015 

Pesquisar como os professores da 

EJA utilizam os textos visuais que 

estão inseridos no contexto social, 

para trabalhar os conteúdos 

curriculares. 

Abordagem 

qualitativa com 

procedimento de 

pesquisa ação 

As escolas equipadas 

tecnologicamente, mas 

despreparadas pedagogicamente 

para utilizar os vários recursos 

audiovisuais e tecnológicos 

existentes. 

Formação continuada para 

atender as necessidades dos 

professores incorporando 

textos visuais através de 

ações planejadas no coletivo. 

FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE 

JOVENS E ADULTOS: UM OLHAR 

REFLEXIVO PARA O 

DESENVOLVIMENTO E O 

APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA 

DOCENTE NO MUNICÍPIO DE MATINA-BA 

- 2015 

Investigar as necessidades 

formativas dos educadores da EJA 

do município de Matina, Bahia, a fim 

de desenvolver ações que 

contribuam para a melhoria da 

qualidade dos processos formativos 

de educadores e educandos. 

Abordagem 

qualitativa com 

delineamento no 

estudo de caso 

Dificuldades relacionadas à prática 

docente dos educadores da EJA com 

relações as condições estruturais, 

organizacionais e pedagógicas. 

Implementação de ações para 

desenvolver a práxis 

pedagógica em EJA 

fortalecendo as políticas 

públicas e formação 

específicas para os que atuam 

nesta modalidade. 

LETRAMENTO DIGITAL: 

CONTRIBUIÇÕES PARA POTENCIALIZAR 

Compreender como os 

conhecimentos relativos à leitura e 

à escrita, através do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) da 

Abordagem 

qualitativa e 

quantitativa pela 

Desenvolvimento da autonomia na 

coletividade, multiletramentos 

escolares e não escolares, aulas 

dialógicas com ênfase no 

Proposta de intervenção, a 

criação de uma disciplina 

piloto em Língua Portuguesa, 

na modalidade 
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A APRENDIZAGEM EM LEITURA E 

ESCRITA NA EJA – 2016 

Plataforma Moodle, em atividades 

semipresenciais, potencializaram a 

aprendizagem na EJA. 

instrumentalização 

do estudo de caso. 

bidirecionamento e estabelecimento 

de um conflito com comunicação 

funcionalista. 

Semipresencial, com o 

objetivo de contribuir com a 

leitura e a escrita dos sujeitos 

da EJA, por meio da práxis 

pedagógicas oriundas das 

diversas práticas de 

letramento que as aulas 

presenciais e online podem 

fomentar aos discentes da 

EJA 

A FORMAÇÃO CONTINUADA DO 

PROFESSOR DA EJA: MODELAGEM DO 

SOFTWARE AUXILIX PARA PRÁTICAS 

INOVADORAS. 2015 

Analisar as possibilidades de um 

processo formativo contínuo, 

utilizando-se de tecnologias digitais, 

para o desenvolvimento de práticas 

inovadoras em classes de EJA. 

Abordagem 

qualitativa e 

quantitativa pela 

instrumentalização 

do estudo de caso. 

O software livre Auxilix tem relevante 

potencial para o exercício formativo 

in loco, auxiliando os docentes nas 

práticas pedagógicas na EJA com o 

uso da TIC 

Recomendação para que o 

sistema Auxilix seja 

implementado nos colégios da 

rede pública estadual de 

Conceição do Coité, em outros 

espaços formativos do 

Território do Sisal/BA e para 

além dele. 

Fonte: Os próprios autores 

Considerações Finais. 

O resumo das pesquisas aqui apresentadas demonstra a descentralização do 

MPEJA, que embora localizado em Salvador(capital), consegue através das suas 

linhas de pesquisa agregar todo território baiano, fazendo cumprir o que se espera do 

conhecimento: Que ele não seja estanque, mas se difunda sempre, gerando 

movimento. 

A falta de SINERGIA entre os atores curriculantes da EJA  impacta o 

reconhecimento e a IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO em EJA para formação social e 

pedagógica dos sujeitos,  que mesmo inseridos em um mundo tecnológico esbarram 

no DESPREPARO PEDAGÓGICO para utilização dos recursos existente, apontando 

para dificuldades relacionadas à PRÁTICA DOCENTE em relação as condições 

estruturais, organizacionais e pedagógicas, impedindo o desenvolvimento da 

AUTONOMIA DA COLETIVIDADE, MULTILETRAMENTO escolar e não escolar e 

aulas dialógicas com ênfase no bidirecionamento, podendo as TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ter relevante potencial para o exercício formativo 

in loco, auxiliando as práticas pedagógicas na EJA. 
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5. A EJA EM SITUAÇÃO DE RESTRIÇÃO E PRIVAÇÃO DE 
LIBERDADE 

Evandro Coelho16 

Jocenildes Santos17 

Márcia Laís Nunes18 

 
Resumo 

O presente tem por base analisar a relação entre as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), a resolução nº 43 do Conselho Estadual 

de Educação da Bahia de 2014, no seu artigo 2º, publicado no Diário Oficial do Bahia 

no dia 06 de março de 2015 e o ideal de educação como prática da liberdade de Paulo 

Freire. Busca-se um entendimento da EJA que acontece no ambiente de restrição a 

partir de uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa que, para a investigação, 

lançou-se mão da análise bibliográfica e de documentos além da observação entre os 

educadores e educandos do Colégio Professor George Fragoso Modesto, inseridos 

na área interna do Complexo Penal Lemos Brito. Neste contexto surge um 

questionamento: Qual escola temos para EJA no sistema prisional? Para tanto, 

buscamos o entendimento a partir Gadotti, Freire e Ireland além de documentos e 

ouras referências. 

 

Palavras Chave: Educação de Jovens e Adultos, Sistema Prisional, Educação 

Libertadora. 

Introdução 

O cotidiano vivido é um reflexo de todas as inter-relações e interconexões do 

homem com o homem, com as coisas e com as situações, potencializadas pela fluidez 

e velocidades das transformações socioespaciais, criando e recriando a percepção e 
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visão de mundo das sociedades.  Essas relações e construções são sentidas e 

vivenciadas de maneiras diferentes entre os indivíduos, provocando leituras e 

experiências particulares entre os homens e entre os grupos sociais. 

O contexto social, político, econômico e cultural da atualidade nos faz refletir 

sobre o papel da educação como colaboradora de uma sociedade mais justa, 

igualitária promotora de oportunidades, principalmente para uma população de jovens, 

adultos e idosos que por vários motivos não conseguiram ingressar e/ou concluir sua 

formação educacional básica. 

Os sujeitos que sofrem restrição e privação de liberdade, momentaneamente 

afastados do convívio social extramuros, considerados aqui um grupo que vive uma 

espécie de coma social, econômico e cultural do cotidiano, ao qual a educação seria 

socialmente relevante para os adultos e idosos que se encontram encarcerados nos 

estabelecimentos penais.  

Essa restrição corrobora para a não apropriação da leitura, da percepção dos 

contextos socioeconômico culturais local, regional e global, das vivências e 

transformações da sociedade a qual é parte integrante, e, de seu papel transformador 

e modificador das relações construídas pela sociedade diariamente. Em função do 

seu encarceramento momentâneo, os muros e grades, seriam também, mais um 

obstáculo às condições de ingressar e de concluir a educação básica, mas, os 

espaços de restrições que ofertam a educação propiciam a esses sujeitos a garantia, 

prevista em lei, a oportunidade de ingresso, permanência e conclusão de seus 

estudos e de transformação, conscientização e reinserção ao convívio extramuros. 

A agenda para o Futuro da Educação de Adultos, a seguir apresentada, 

resultado da V Conferência Internacional de Educação de Adultos (Confintea), traz no 

seu tema VIII, parágrafo 47, uma referência específica para os sujeitos em situação 

de restrição e privação de liberdade, em que devemos reconhecer o direito dos 

detentos à aprendizagem:  

a) informando os presos sobre as oportunidades de ensino e de formação 
existentes em diversos níveis e permitindo-lhes o acesso a elas; 
b) elaborando e pondo em marcha, nas prisões, amplos programas de ensino, 
com a participação dos detentos, a fim de responder às suas necessidades e 
aspirações em matéria de educação;  
c) facilitando a ação das organizações não-governamentais, dos professores 
e dos outros agentes educativos nas prisões, permitindo, assim, aos detentos, 
o acesso às instituições educativas, estimulando as iniciativas que tenham 
por fim conectar os cursos dados na prisão com os oferecidos fora dela. 
(ABERTO, 2011, p. 25). 
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Essas referências específicas ao direito à educação no sistema penal se 

tornam avanços, por compreender que a Educação em prisões deve ser uma 

expressão da EJA destinada a sujeitos em um contexto singular. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 em seu artigo 26, 

reconhece a educação como um direito de todos e será “orientada no sentido do pleno 

desenvolvimento da personalidade humana”, inclusive para a fase adulta, principal 

faixa etária dos que se encontram em restrição e privação de liberdade, divididos em 

unidades prisionais e subdivididos em pavilhões ou módulos e celas. Contudo, a 

educação ofertada nas unidades penais apresenta consideráveis desafios para os 

internos devido a toda gama de fatores ambientais, sociais, institucionais e individuais 

encontrados nesses espaços, mesmo assim, há o reconhecimento do papel potencial 

da educação para os privados de liberdade. Haveria algum risco nessa prática? O que 

poderíamos ofertar a esses sujeitos? Pois, segundo Freire (2011), a prática 

pedagógica está constantemente sendo posta em riscos. E sendo o risco parte da vida 

dos sujeitos, cabe a nós estarmos bem preparados para vivenciar. 

  Sendo assim, o direito a um processo formativo diferenciado, está 

amparado e regulamentado por diversos instrumentos legais a nível internacional, 

nacional e local, mas, para Gadotti (2013, p. 22) “A conquista desse direito depende 

do acesso generalizado à educação básica, mas o direito à educação não se esgota 

com o acesso, a permanência e a conclusão desse nível de ensino”, e esses 

instrumentos precisam ser questionados quanto a sua função social e não apenas 

considerados como garantidores de direitos. Embora toda educação deva basear-se 

nas diferentes necessidades e capacidades daqueles a quem se destina, a educação 

nos estabelecimentos penais precisa de adequações para poder atender os 

encarcerados que vivem em uma intimidade forçada, sob uma vigilância constante do 

corpo administrativo e coercitivo do sistema prisional, mantendo-se teoricamente 

inertes ao cotidiano sociocultural extramuros. 

Em vista desta problemática apresentada, a análise das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), da resolução nº 

43 do Conselho Estadual de Educação da Bahia, de 14 de Julho de 2014, no seu 

artigo 2º, publicado no Diário Oficial do Bahia no dia 06 de Março de 2015, que dispõe 

sobre a oferta, pelo sistema estadual de ensino, da educação Básica na modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para os privados de liberdade nos 

estabelecimentos penais do Estado da Bahia e o ideal de educação como prática da 
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liberdade de Paulo Freire, pensado no contexto do sistema penitenciário baiano, um 

contexto extremamente específico, pode nos fornecer subsídios para o entendimento 

da práxis da EJA que ocorre no sistema penal baiano e propiciar contribuições para a 

construção/formação de leitura e visão de mundo intra/extramuros e (re)inserção dos 

apenados.  

A pesquisa, movida pela necessidade do conhecimento e para o entendimento 

do contexto, foi concebida na abordagem qualitativa, sendo a seleção e levantamento 

das informações parte do estudo. Nesse contexto, a pesquisa tem como vantagem, 

permitir ao investigador ter maior cobertura dos dados e das informações em questão, 

criando as facilidades para a comparação e análise das informações. 

 

A Educação de Jovens e Adultos no sistema prisional: processos formativos 

de aprendizagem? 

Os privados de liberdade não estão excluídos da estrutura social, pois, como 

afirma Freire (2016), os sujeitos não podem ser “um sujeito fora de”, é, ao contrário, 

um “ser no interior de”. A sua efetiva participação no mundo se dará a partir da 

compreensão do espaço (uma construção horizontal carregada de signos e símbolos, 

que se transforma permanentemente. Já Santos (2006), afirma que, uma ação 

conscientizadora capaz de instrumentalizar o sujeito, mesmo os que estão em 

situação de restrição e privação de liberdade, para que possam firmar um 

compromisso pessoal de mudança com sua história no ambiente que vive e no mundo, 

tornando-se um “novo homem”, deve ser o real papel da educação. E se para Freire 

(2016), esse novo homem é aquele que nasce da resolução de sua contradição, 

quando o opressor dá lugar à libertação; esses sujeitos não se encontram totalmente 

a margem dos acontecimentos do cotidiano, possuem leituras, argumentos e 

conhecimentos das dinâmicas socioespaciais, em função das visitas que recebem de 

forma controlada, das suas próprias experiencias e vivências de estar no mundo, 

porém, as dificuldades e/ou facilidades no desenvolvimento no saber escolar vem da 

sua vida pregressa, da sua região de origem, da sua profissão ou trabalho que exercia, 

evidenciadas nas relações que são construídas no seu cotidiano, tendo como 

premissa  a vocação ontológica do homem, que para Freire (2016) é uma  vocação a 

ser sujeito, dentro do espaço.  

Sendo vocacionados a serem sujeitos, oriundos de realidades diversas e 

muitas vezes conflitantes, de ambientes de vivência bem diferentes e com histórico 
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de vida peculiares, a educação torna-se importantíssima para que possam se 

enxergar como seres pertencentes e atuantes da sociedade. Mesmo 

momentaneamente afastados do convívio extramuros, não estão isentos de produzir 

e consumir ideias, o fazem, transformando seu cotidiano a partir das suas ações. 

Sendo os homens seres em “situação”, se encontram enraizados em condições 

tempo-espaciais que os marcam e que eles igualmente marcam. (FREIRE, 2016). 

A assistência educacional é uma das prestações básicas mais importantes 

não só para o homem livre, mas principalmente para àquele sujeito que se encontra 

em restrição e privação da sua liberdade, constituindo-se, neste aspecto, como um 

elemento do tratamento penitenciário, como uma possibilidade para a (re)inserção 

desse sujeito ao meio social, garantida para todas as pessoas e direcionada para o 

pleno desenvolvimento da personalidade do ser humano e o fortalecimento do 

respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais.  

No Brasil, partir de 2009, ocorreram significativos avanços no reconhecimento 

do importantíssimo papel da educação para as pessoas em situação de restrição e 

privação de liberdade nos estabelecimentos penais, com diretrizes, conselhos e 

normatizações específicas para esses sujeitos. Entre os marcos destes avanços 

temos a aprovação das Diretrizes Nacionais para Oferta de Educação de Jovens e 

Adultos em Situação de Privação de Liberdade nos Estabelecimentos Penais, 

discutidas desde 2007 em seminários nacionais, que primeiro foi reconhecida e 

aprovada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) O 

primeiro dos órgãos da execução penal, subordinado ao Ministro da Justiça e 

posteriormente pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e com o Decreto 

Presidencial nº 7.626 que instituiu o plano estratégico de educação no âmbito do 

sistema Prisional (Peesp), cuja finalidade foi ampliar e qualificar a oferta de educação 

nos estabelecimentos penais. 

O Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE) na resolução nº 43, que 

dispõe sobre a oferta, pelo Sistema Estadual de Ensino, da Educação Básica na 

modalidade Educação de Jovens e Adultos, para pessoas em situação de privação de 

liberdade nos estabelecimentos penais do Estado da Bahia, entende que a oferta da 

educação nesses espaços deve estar calcada nas legislações vigentes no país 

atendendo as especificidades daqueles que cumprem medidas de segurança, tendo 

como princípio básico o direito fundamental de todos à educação ao longo da vida, 

inclusive  das pessoas em estabelecimentos penais, garantindo seu direito à cidadania, 



 

 

66 

que para Santos (2011), é investido a esse sujeito apenas pelo fato simples de nascer 

e de ingressar na sociedade humana. 

A resolução nº 43 do CEE/BA, tem por princípios: 

I. direito fundamental de todos à educação ao longo da vida, inclusive 
das pessoas privadas de liberdade em estabelecimentos penais; 

II. o dever do sistema de ensino de assegurar a oferta regular e gratuita 
de cursos a jovens e adultos por meio da Educação de Jovens e Adultos, 
modalidade da Educação Básica nas etapas do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio; e 

III. a possibilidade instituída pela legislação da formação inicial e 
continuada de trabalhadores, e de cursos de Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio integrada com o Ensino Médio, na modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos. (RESOLUÇÃO CEE/BA, 2014, p. 1). 

 

Nessa acepção, tenciona-se que a EJA exposta na Resolução nº 43/2014, é 

utilizada como instrumento de controle, tendo em vista que, a Educação de Jovens e 

Adultos é parte de um contexto maior: uma educação que abrange processos 

formativos que se desenvolve na vida cotidiana, nas instituições, na produção, nos 

movimentos sociais e nas manifestações culturais. Assim, para promover a educação, 

é preciso pensar na complexidade em que os sujeitos se encontram envolvidos, 

buscando refletir os objetivos do processo educativo.  Compreendemos que a EJA em 

prisões, complexa e específica, acontece não somente nos múltiplos espaços que se 

apresentam no sistema penal repensando também o papel social deste 

estabelecimento.  Dados do levantamento nacional de Informações Penitenciárias 

(Infopen), revelam que o total de pessoas encarceradas no Brasil ultrapassou a 

700.000 em junho de 2016. Em dezembro de 2014, era de 622.202, configurando a 

população carcerária brasileira como a terceira maior do mundo. Na Bahia encontram-

se 2,1% da população carcerária brasileira, existindo 15.202 detentos e com uma 

capacidade na rede prisional para 12.093, tendo um excedente de 3.109, com uma 

distribuição irregular entre as unidades sendo a grande maioria, afrodescendentes e 

de classes econômicas de baixa renda. Esses espaços prisionais se configuram como 

espaços da não liberdade, provocando limitação quanto a oferta de educação, 

quantidade, e qualidade do ensino a partir dos materiais didáticos, recursos 

pedagógicos, projeto político-pedagógico e currículo que são postos em prática nos 

processos formativos desses sujeitos. Não obstante, o contexto educacional no 

sistema penal acontece sob a ótica da execução penal, que impõem questões e 

normativas especificas. 

Nessa perspectiva, nos apropriamos dos princípios básicos expostos pela 
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Secretaria Estadual de Educação da Bahia, no que diz respeito a EJA. 

“Educação de Jovens e Adultos: aprendizagem ao longo da vida é resultado 
de um trabalho participativo e comporta as orientações para a reestruturação 
da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Rede Estadual de Educação”. 
(SEC/BA. POLÍTICA DE EJA DA REDE ESTADUAL, 2009, p. 1).  

 

Assim, a educação é sempre uma realidade complexa, afetando 

socioculturalmente os sujeitos no contexto prisional, que buscam pensar uma 

educação que se configure para além dos muros do sistema prisional, se constitua ao 

longo da vida. A educação nesse contexto, deve se configurar como um direito 

garantido em lei, e não contraditória, quando confrontada a ação libertadora 

apresentada por Freire (2011), e que se configura na própria gênese do seu processo, 

permanecendo assim, como um desafio a ser transposto pela sociedade atual. 

 

O Sistema Prisional como campo de pesquisa 

Na educação para os privados de liberdade, o cuidado com as ações 

pedagógica, podem propiciar uma maior autonomia para a leitura e percepção de e 

do mundo intra e extramuros pelos encarcerados. Assim o sistema penal como um 

campo de pesquisa na EJA, pode contribuir para um melhor desenvolvimento dos 

sujeitos em situação de restrição e privação de liberdade, não esquecendo das 

complexidades e especificidades deste ambiente. Por isso esse estudo baseia-se na 

pesquisa qualitativa, que nos subsidiará conhecer as perspectivas dos sujeitos da EJA 

prisional no seu contexto, permitindo avaliar os impactos provocados pela educação, 

que tem por etimologia, assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual 

e moral de um ser humano, com suas intervenções socioespaciais e psicológicas e 

no caráter documental que tem como vantagem o de permitir ao investigador ter maior 

abrangência das informações em questão, criando as facilidades para a análise e 

comparação. 

É no ambiente dos privados de liberdade, participando além de professor 

como pesquisador que a pesquisa qualitativa acontece de forma interativa e 

interpretativa, proporcionando uma análise do processo, comparando-os com o que 

encontramos em documentos e bibliografias, entendendo que as pessoas interagem, 

interpretam, constroem e reconstroem sentidos e significados para seu cotidiano. 

Segundo Lüdke e André: 

“O que cada pessoa seleciona para "ver" depende muito de sua história 
pessoal e principalmente de sua bagagem cultural. Assim, o tipo de formação 
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de cada pessoa: o grupo social a que pertence, suas aptidões e predileções 
fazem com que sua atenção se concentre em determinados aspectos da 
realidade, desviando-se de outros.” (LÜDKE e ANDRÉ, 1996, p. 25). 

 

No processo de aproximação e desenvolvimento da pesquisa os sujeitos 

implicados nessa realidade, interagem contribuindo para o desvelar da realidade 

pesquisada, proporcionando um entendimento mais próximo do cotidiano vivenciado 

pelos sujeitos da EJA no sistema penal, incluindo nesse contexto, não apenas os 

educandos e educadores, mas todo aparato executor das normativas e legislações 

especificas para os privados de liberdade. 

Gil (2008) traz que a pesquisa exploratória tem como principal objetivo 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses para estudos posteriores. Segundo o autor, as 

pesquisas exploratórias são os que apresentam menor rigidez no planejamento, pois 

são planejadas com o objetivo de proporcionar mais aproximações de determinado 

fato.  

O cerne desse trabalho é suscitar reflexões acerca da resolução nº 43 do 

Conselho Estadual de Educação da Bahia, de 14 de julho de 2014, que apresenta no 

seu no seu artigo 2º, publicado no Diário Oficial do Bahia no dia 06 de março de 2015, 

que expõe:  

“As ações de educação, em contexto de privação de liberdade, devem estar 
calcadas na legislação educacional vigente no país, na Lei de Execução 
Penal, nos tratados internacionais firmados pelo Brasil no âmbito das políticas 
de direitos humanos e privação de liberdade, devendo atender às 
especificidades dos seus sujeitos, considerando os diferentes níveis e 
modalidades de educação e ensino, e são extensivas aos presos provisórios, 
condenados, egressos do sistema prisional e àqueles que cumprem medidas 
de segurança”. (CEE/BA, 2014, p. 2). 

 

Em seu Art. 1º apresenta: a Educação Básica, na modalidade Educação de 

Jovens e Adultos, ofertada para os cidadãos privados de liberdade, assume como 

finalidade contribuir para o processo de desenvolvimento humano e de inclusão das 

pessoas privadas de liberdade, seja no ambiente prisional, em todos os seus regimes, 

seja no seu retorno à sociedade.  

Essa questão nos proporciona uma problemática onde o processo 

educacional presente neste contexto precisaria proporcionar aos privados de 

liberdade um desenvolvimento humanista, centrado na legislação educacional vigente 

no país e atendendo a premissa dos direitos humanos que reconhece a educação 

como um direito de todos e que deverá ser orientada no sentido do pleno 
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desenvolvimento da personalidade desses sujeitos, mas, ao mesmo tempo precisa 

atender as prerrogativas da legislação e normativas vigentes na Lei de Execução 

Penal (LEP),  que tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão 

criminal. Para esses instrumentos, inclui-se na análise as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), com suas bases legais na 

Declaração de Hamburgo: 

“A educação de adultos torna-se mais que um direito: é a chave para o século 
XXI; é tanto consequência do exercício da cidadania como condição para 
uma plena participação na sociedade. Além do mais, é um poderoso 
argumento em favor do desenvolvimento ecológico sustentável, da 
democracia, da justiça, da igualdade entre os sexos, do desenvolvimento 
socioeconômico e científico, além de um requisito fundamental para a 
construção de um mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e à cultura 
de paz baseada na justiça”. (Declaração de Hamburgo, p.19). 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para EJA, traçam as estratégias que visa 

nortear o trabalho do professor e o processo de escolarização e apropriação do 

conhecimento pelos sujeitos da EJA, como forma de efetivação concreta da prática 

pedagógica em um processo dialógico garantindo nos espaços que acontecem, a 

reflexão, a escrita, a atualização e reescrita do eu no mundo com suas histórias, sua 

condição socioeconômica, sua posição nas relações de poder e sua diversidade 

étnico-racial, geracional e territorial entre tantas outras, trazendo-nos  a certeza de 

que “É a “leitura do mundo” exatamente a que vai possibilitando a decifração cada vez 

mais crítica da ou das “situações-limite”, mais além das quais se acha o “inédito 

viável”(Freire 2011). Esse pensamento vem contrapondo os documentos e reforçando 

a natureza ontológica do processo, o ideal de educação como prática da liberdade 

presente nos escritos de Paulo Freire, que diz: 

“Por essa razão mesma, a conscientização é engajamento histórico. Ela é 
igualmente consciência histórica: por ser inserção crítica na história, ela 
implica que os homens assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o 
mundo. Ela exige que os homens criem a própria existência com o material 
que a vida lhes oferece”. (FREIRE, 2016, p. 57). 

 

Enfim, a educação abrange processos que se formam e se desenvolvem na 

vida cotidiana e nas diversas relações humanas. A EJA dentro do sistema 

penitenciário precisa de instrumentos que contribuam na construção/formação de 

leitura e visão de, e, do mundo intra/extramuros e na (re)inserção dos que vivem a 

restrição e privação de liberdade nos espaços penais do Complexo Penal Lemos Brito. 
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Considerações Finais 

Pensar o estudante em situação e restrição de privacidade com sua 

necessidade de escuta e a escola com a sua necessidade de proposta pedagógica, 

requer uma maior sensibilidade por quem se debruça por esse campo. 

O ser humano não é só um produto de seu contexto social, mas também um 

agente ativo na criação deste contexto, onde os signos, presentes no espaço do 

cotidiano aparentemente desconectados, agem como instrumentos na internalização 

dos conhecimentos, uma operação fundamental que se desenvolvem nas relações 

dialéticas com o meio sociocultural, num processo de reconstrução interna, segundo 

Rego (2014 apud VYGOTSKY, 1988). Esses sujeitos que são considerados a margem 

da sociedade, não apenas do espaço físico, mas também das realidades históricas, 

sociais, culturais e econômicas, precisam ser (re)inseridos a partir de uma pedagogia 

“forjada com ele e não para ele”. E a EJA no sistema prisional precisar ter esse papel 

transformador para esse grupo. 

Se é possível encontrarmos dificuldades para desenvolver o processo de 

leitura/percepção do eu no mundo no campo da EJA, em função das lacunas 

existentes na formação cognitivas destes alunos, apresentadas pelas distorções 

série/idade, o que podemos esperar dos alunos da EJA no sistema prisional, com 

todos os elementos que se somam para o acontecer da educação nestes espaços? 

Alunos oriundos de realidades diversas e muitas vezes conflitantes, de ambientes de 

vivência bem diferentes e com histórico de vida peculiares. Os encarcerados, vivem 

em uma intimidade forçada, sob uma vigilância constante do corpo administrativo e 

coercitivo do sistema prisional, mantendo-se teoricamente inertes ao cotidiano 

sociocultural extramuros.  

É na educação que transgredimos essa lógica do cárcere, libertando mesmo 

que no campo das ideias esses homens e mulheres que se encontram trancados 

fisicamente. Nesse processo o pensar, e, o problematizar sobre a realidade é a forma 

de se produzir conhecimento, sendo essa produção do conhecimento, uma ação para 

a libertação, acontecida no processo de conscientização dos sujeitos, um ato de 

conhecer a realidade podendo além de descrevê-la modificá-la em uma condução 

dialógica processual. 

A complexidade da dinâmica do espaço, os objetivos do processo educacional 

e o próprio fazer pedagógico, conflitam-se. A Educação de Jovens e Adultos com suas 

funções Reparadora, Equalizadora e Qualificadora, não acontece em sua plenitude 
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por estar associada a Lei de Execuções Penais e outras normativas do espaço 

prisional que por vezes não atende as especificidades dos sujeitos da EJA, sendo as 

legislações e resoluções específicas para EJA em situação de restrição e privação de 

liberdade o elemento mediador entre a teoria e a prática impactando, portanto, a 

práxis. Sendo assim, ressurgiria um novo homem, aquele que renasce da resolução 

de sua contradição. E a prática educativa se tornaria um processo formativo no qual 

sujeitos transformariam a sua realidade e a sua própria vida. 
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Resumo: Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa que teve sua análise feita a partir da 

percepção docente do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) sobre utilização da Tecnologia 
Digital a favor do processo de ensino e aprendizagem. Iremos perceber que a informatização 
bem como a tecnologia digital, exerce um papel importante nas práticas pedagógicas dando 
novas oportunidades aos que têm acesso de expandir na utilização desses recursos e dos 
que não tem acesso de aprender a utilizá-los. Este trabalho mostrará quais são as principais 
influências dessa nova realidade tecnológica na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e, as 
barreiras que podemos encontrar para utilizar esses recursos. Além disso, analisar os 
avanços que esses artefatos têm apresentado tanto no conteúdo quanto na didática 
trabalhada pelo professor, dando novas versões as práticas acadêmicas, de modo que essa 
transformação apresente mudanças na rotina e na vida não somente dos professores, mas 
também dos alunos, apresentando a todos uma novas formas de aprender e ensinar. 

Palavras-chave: Tecnologia Digital; Ensino e aprendizagem; Didática; EJA. 

 

INTRODUÇÃO 

 A partir da análise do uso das tecnologias a favor do processo de ensino e 

aprendizagem de Jovens e Adultos, percebemos que os recursos tecnológicos 

disponibilizados para fins acadêmicos têm exercido um papel significante na 

promoção de experiências educacionais educativas e inovadoras a modalidade de 

ensino de EJA. Em uma realidade não muito distante, apenas encontrávamos o uso 

das tecnologias digitais nas modalidades de ensino tecnológicas, mas hoje já 

percebemos sua utilização nos mais diversos espaços educacionais, inclusive nos 

ambientes de EJA, e por consequência no PROEJA. 

 Uma das funções dos recursos tecnológicos na educação é a de servir como 

material de apoio técnico, como por exemplo: as mídias digitais, a lousa, o 

computador, o pen drive, o projetor, a impressora, as câmeras e até mesmo os demais 

aparelhos de áudio e imagem, para tornar o processo didático em interativo e ao 

mesmo temo mais produtivo, com o intuito de permitir cada vez mais que os indivíduos 
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74 

envolvidos nesse processo participem nas mesmas condições, seja como educador 

ou educando, aproveitando essa troca de experiências entre o tradicional e o novo. 

 No campo educacional sempre existiu a participação dos artefatos utilizados 

como auxiliadores no processo de construção do conhecimento que davam apoio ao 

professor e complementavam seu processo didático com a turma, além de permitir 

que os alunos interagissem uns com os outros aprendendo e ensinando. A sala de 

aula desde sua primeira configuração já era considerada uma inovação, um avanço 

tecnológico, onde em seu formato mais tradicional era composta por várias pessoas, 

sendo uma delas o professor, dentro desse cenário o detentor do conhecimento que 

vai ser transmitido para os alunos. Porém, sabemos que essa ideia de transmissão de 

conhecimento já vem sendo desconstruída há algum tempo, pois conhecimento é 

construído e não transferido. Então, fazendo essa analogia a lousa, os livros didáticos, 

o projetor, e outros aparatos são também ferramentas tecnológicas, de auxílio 

pedagógico, sejam digitais ou não, que auxiliam nesse processo construído pelos 

atores desse novo cenário educacional. 

 A proposta da implantação da tecnologia nos ambientes educacionais que 

atendem ao público da EJA e ao PROEJA é de aprimorar, incrementar e tornar cada 

vez mais completa as possibilidades de troca de conhecimento, envolvendo e 

incentivando os alunos para que todos tenham as mesmas oportunidades de 

aprendizagem durante o processo. A tecnologia, enquanto ferramenta auxiliadora atua 

no âmbito da EJA e do PROEJA tentando trazer novas possibilidades e oportunidades 

de aprendizado. Na realidade educacional na qual estamos inseridos torna-se 

atraente pesquisar e refletir sobre as metodologias de ensino através do uso da 

tecnologia digital ou não digital como artefato auxiliador no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 As instituições de ensino acabam compondo um cenário onde é preciso tomar 

algumas medidas cautelosas em relação aos avanços tecnológicos que lhes 

apresentam novas condições pedagógicas, porém acabam trazendo consigo um 

leque de mudanças associadas a si, como por exemplo: mudanças na rotina 

acadêmica dos professores e alunos. À Grosso modo, neste ambiente tecnológico 

onde todos os olhares são voltados para esse sistema educacional que vem sendo 

conquistado pela tecnologia, é importante que se pense na inserção de um modelo de 

prática de ensino que valorize a tecnologia como aliada e compartilhadora do saber, 

além disso, que permita não somente a inserção, mas também a inclusão dos alunos 
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da modalidade EJA e PROEJA neste ambiente novo que tende a melhorar os 

indivíduos em seus processos educacionais. Para que tenhamos sucesso neste 

processo é fundamental que as instituições escolares atendam a esse requisito 

reconhecendo as novas necessidades de adaptação e inclusão digital, percebendo o 

envolvimento de todos os atores envolvidos no processo educativo que a associação 

do ensino com a tecnologia traz, não somente para a EJA e PROEJA, mas também 

para as outras modalidades de ensino. 

 

PROBLEMA/QUESTÃO DA PESQUISA 

 A partir das análises realizadas sobre o perfil, entraves e possibilidades de 

ensino dos alunos da modalidade PROEJA do Instituto Federal de Educação Ciência 

e Tecnologia da Bahia (IFBA) Campus Santo Amaro, investigamos a seguinte 

questão: Docência na EJA e no PROEJA: qual a influência das novas tecnologias na 

sua prática como base para ampliação do conhecimento?  

Valente e Almeida (1997) sinalizam que a informática na educação ainda não 

dominou as ideias dos educadores e talvez essa seja a razão pela qual não esteja 

firmada no nosso sistema educacional, sendo este ainda um dos obstáculos a serem 

ultrapassados. O educador precisa internalizar a função das ferramentas tecnológicas 

buscando renovar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem.  

   

OBJETIVOS 

 O principal objetivo deste trabalho foi avaliar a partir do ponto de vista 

docente, qual é a influência das novas tecnologias em sua prática e no processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos do curso de Segurança do Trabalho da modalidade 

PROEJA no IFBA Campus Santo Amaro. A análise levou em conta o perfil do aluno, 

o contato externo que o mesmo teve ou tem com as tecnologias digitais, sua evolução 

diante dessa nova realidade e suas preferências em relação aos diversos artefatos 

que fazem parte dessa nova experiência. Além disso, fazer uma análise do docente 

enquanto indivíduo inserido nesse processo para assumir dois papéis: o de mediador 

no processo de ensino dos alunos e o de aprendiz do uso das novas ferramentas 

auxiliadoras. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 Podemos então perceber que a abrangência desse assunto exige o 

conhecimento da integração entre os meios tecnológicos e didáticos, com o intuito de 

melhorar a transmissão dos conteúdos fazendo com que a educação qualifique o 

homem que vai atuar respeitando seu próprio tempo e atendendo às necessidades 

educacionais da sociedade. Além de todos os pontos ligados nessa linha de 

pensamento, um caso a ser referido e que acaba se tornando um desafio a ser 

enfrentado hoje, segundo FRIGOTTO (1996), é a formação teórica e científica do 

professor. Porém, esta problemática não pode ser incumbida à sociedade em linhas 

gerais. Para o autor, não há lugar melhor do que a universidade para que o professor 

possa melhor se desenvolver e articular suas práticas de formação e ação dentro de 

um mesmo contexto, tendo já a perspectiva de uma formação continuada e da 

formação inicial. 

 A formação de um educador Segundo MERCADO (2002) inicia-se com uma 

visão de organização curricular transformadora que, quando por algum motivo supera 

esta forma tradicional de organização, já cria novas relações entre a prática e teoria, 

tendo novos olhares para o desenvolvimento das atividades grupais e que envolvam 

várias áreas e, neste momento, pode surgir uma nova competência técnica e/ou 

política que vão possibilitar ao educador se posicionar de forma diferente nesse novo 

ambiente tecnológico. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 É muito importante que educadores e educandos lembrem que a forma de 

falar, de escrever, a forma de dar aula, os livros, as revistas são também tecnologias, 

e que por incrível que pareça, os mesmos já vêm trazendo tecnologia para a educação 

desde muito antes do que possamos imaginar. Mas, é o contato, a relação com essas 

tecnologias que as tornam naturais a eles, diferentemente de lidar com as tecnologias 

digitais, em especial, que são discriminadas e desvalorizadas por muitos. 

 Falar de “Tecnologia na Educação” é às vezes muito mais favorável, para 

alguns educadores, do que falar de “Tecnologia Educacional”, pois a última indica que 

existe algo diretamente relacionado a educação nas tecnologias envolvidas. Já a 

abordagem referente a “Tecnologia na Educação” indica que tecnologias que foram 

destinadas para outros fins, como por exemplo a internet, o computador e outros 
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podem se tornar indispensáveis no âmbito escolar de modo que possamos repensar 

como as circunstancias do ambiente educacional não as exploraram a mais tempo. 

 Fazendo referência à fala, a escrita, a leitura e bem mais tarde ao texto 

impresso, como livros, revistas e jornais, um dia tiveram a necessidade de surgir e 

provavelmente com um intuito não ligado a educação. No entanto, atualmente na EJA 

e no PROEJA mesmo tendo aberto as portas para a tecnologia, ainda que de forma 

parcial, acaba se tornando pendente no seu processo de adaptação, pois muitos 

alunos não tem acesso a essas tecnologias. Alguns professores preferem manter seu 

padrão de prática de ensino tradicional, porém, já podemos admitir que o computador 

e os equipamentos que nos dão acesso à internet e a qualquer conteúdo educativo, 

comunicativo e informativo, já estão nos apresentando um nível mais avançado de 

busca e aquisição de conhecimento, na EJA e PROEJA no IFBA Campus Santo 

Amaro. Frente a essa nova realidade de interferência da tecnologia nessas 

modalidades, os relatos dos docentes do curso revelam alguns benefícios que são 

frutos dessa fusão entre aplicação da educação através de meios tecnológicos na vida 

dos seus alunos: O acesso à internet, a troca rápida de arquivos através de correios 

eletrônicos (Ferramentas de E-mail), a projeção da imagem através do Datashow, às 

funcionalidades do computador interativo presente no campus, os jogos educativos 

que podem ser baixados sem nenhum custo e muitas vezes retratam a realidade de 

suas futuras profissões, os aplicativos que têm o propósito de transmitir 

conhecimentos, as redes virtuais de ensino e entre outros. Portanto, depara-se com a 

necessidade de acompanhar como se dá o impacto tecnológico educacional.  

 

A PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES EM RELAÇÃO AO USO DAS 
TECNOLOGIAS DIGITAIS NA MODALIDADE EJA 

 

 QUAL O PERFIL DOS ALUNOS E PROFESSORES DA MODALIDADE 

EJA E DOS CURSOS DO PROEJA? 

No IFBA Campus Santo Amaro os docentes do curso de Segurança do 

Trabalho (PROEJA) são na maioria os mesmos docentes do curso de modalidade de 

ensino superior (Licenciatura em Computação), e das modalidades Técnico 

Subsequente e Técnico Integrado (médio/técnico). Esses que tem graduação em 

licenciatura ou bacharelado relatam que não tiveram um preparo adequado para lidar 

com os alunos da modalidade EJA, não que estes tenham necessidades educacionais 
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mais difíceis de atender do que os alunos de qualquer outra modalidade de ensino, 

mas, por outros fatores externos ao ambiente educacional, esses alunos precisam de 

uma atenção mais específica, que atenda as necessidades do seu perfil enquanto 

aluno.  

Os alunos da modalidade de ensino supracitada têm características 

educacionais que são na verdade um conjunto de suas experiências pessoais e 

educacionais. Normalmente são alunos de classe social baixa, carentes e com um 

objetivo principal que é concluir o curso e conseguir um trabalho para atuar na área 

referente ao curso. Esses são os que têm mais urgência, pela faixa etária que 

normalmente estão acima de 30 anos, pelas condições de vida, pela falta de incentivo 

que teve em relação aos estudos e/ou simplesmente por fazerem parte da camada 

social da juventude de origem popular. 

 

 OBJETIVOS ALCANÇADOS COM O USO DA TECNOLOGIA DIGITAL EM 

SALA DE AULA NA EJA 

Perceber que é possível utilizar a Tecnologia Digital em todas as modalidades 

de ensino, inclusive na EJA é muito gratificante, mesmo com todos os entraves que 

aparecem em meio a esse processo. Apresentar Novas Tecnologias que podem ter 

um papel mediador/auxiliador no processo de ensino e aprendizagem na EJA é um 

dos principais objetivos dos envolvidos nesse processo. Apresentar essas tecnologias 

para alunos que pouco tiveram, ou não tiveram acesso a elas é gratificante e uma 

experiência única. Os mesmos trouxeram seus relatos da interferência que a 

tecnologia digital faz em seu cotidiano educacional, por outro lado, essa experiência 

algumas vezes foi interrompida ou nem mesmo foi iniciada, pois seus professores 

optaram por uma metodologia tradicional. Permitir que um aluno da EJA tenha acesso 

a essas tecnologias é acreditar que tanto as funções delas quanto as necessidades 

de utilização desses alunos crescem paralelamente conforme seu uso. Portanto, 

quando houve atuação das tecnologias houve sucesso nos resultados pois elas 

atuaram não como peça chave para realização do processo e sim como peça 

auxiliadora das necessidades que surgem nele. 

 

METODOLOGIA  

 Com base nesse objetivo foram realizadas entrevistas e aplicados 

questionários semiestruturadas com 28 docentes do curso de Segurança do Trabalho 
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da modalidade PROEJA do IFBA Campus Santo Amaro para analisarmos os 

diferentes pontos de vista em relação ao uso das ferramentas tecnológicas com 

estudantes desta modalidade nos quatro módulos do curso de 2012.1 até 2016.2. A 

pesquisa realizada foi de cunho qualitativo e a análise feita a partir da percepção 

docente da modalidade PROEJA, seu contato com as novas tecnologias, experiências 

e no que isso interfere no potencial do processo de ensino e aprendizagem. Bem 

como, as preferências dos docentes em meio a esse cenário tecnológico. Visando 

atingir o objetivo apresentado inicialmente e apresentar informações mais relevantes, 

desenvolvemos a pesquisa através dos seguintes passos:  

 

• Levantamento bibliográfico e documental;  

• Realização de entrevistas com os docentes do PROEJA e com alunos do curso 

de Segurança do Trabalho na modalidade EJA;  

• Análise das entrevistas e demais informações levantadas. 

• Iniciamos a pesquisa a partir de um levantamento bibliográfico sobre o 

PROEJA, analisamos também as produções acadêmicas sobre o uso das 

Novas Tecnologias no Programa, incluindo teses, dissertações, livros, artigos 

e resumos, buscando verificar as vertentes em que a utilização das novas 

Tecnologias no PROEJA tem sido analisada. 

 

RESULTADOS 

 Através dos estudos feitos, podemos perceber como as tecnologias aplicadas 

no PROEJA constroem um contexto educacional que envolve a descoberta, a criação, 

a autonomia e demonstra que as instituições de ensino, de forma geral, constroem um 

ambiente destinado em especial para a aprendizagem, com direito a vários recursos 

para que haja sucesso nesse propósito, permitindo que o aluno construa o seu 

conhecimento, baseado nas suas necessidades individuais e ritmo. Porém, sabemos 

que nem todas as coisas funcionam da forma que são planejadas. Existem fatores 

externos a instituições de ensino que definem ou, no mínimo, caracterizam a forma 

como os indivíduos que compõem esse cenário lidam com essas tecnologias que lhes 

são disponibilizadas para auxiliar nos seus processos de ensino e aprendizagem. 
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Tanto o professor quanto o aluno traz certa experiência ou falta dela em relação à 

utilização das tecnologias digitais a favor do seu processo de ensino e aprendizagem, 

isso já é um fator que interfere na forma como essas pessoas irão receber esses 

aparatos em sua vida acadêmica, essa é uma questão latente que parece simples, 

mas nem tanto. Assim como a aceitação, a resistência em utilizar as tecnologias 

digitais em sala de aula surge em ambas as partes, e quando em meio a uma turma 

de trinta ou quarenta alunos, um ou dois resistem a fazer uso dessas tecnologias a 

questão é um pouco mais simples de ser resolvida do que quando nesse mesmo 

cenário é o professor quem resiste, deixando uma turma inteira sem ter acesso ao que 

lhe é disponibilizado como ferramentas auxiliadoras do processo de ensino. 

 Os docentes do curso acreditam que essas novas tecnologias, se associadas 

a uma proposta pedagógica bem elaborada irão se tornarão de grande importância 

para aprendizagem tanto do aluno quanto do professor, a partir do momento em que 

forem visualizadas pelos profissionais da área da educação como ferramenta e/ou 

material de apoio, podendo de fato integrar a aprendizagem, tornando-se assim 

auxiliadores, incentivando o aluno a construir seu próprio conhecimento, onde o 

mesmo começa a ter um papel principal, reconhecendo e suprindo suas próprias 

necessidades educacionais. 

 Além de promover alterações na concepção de ensino e aprendizagem, a 

utilização das tecnologias digitais no âmbito educacional modifica os papeis dos 

atores sociais envolvidos. Nessa nova perspectiva, o conhecimento não é algo 

acabado, mas algo a ser construído continuamente pelos atores sociais. O professor 

atua como um facilitador do aprendizado e o aluno agora assumem ativamente as 

rédeas de seu processo de aprendizagem (MORAN, 2004, p.18). 

 A expectativa é que esses recursos tecnológicos transformados em 

instrumento e disponibilizados ao professor e ao aluno acabem sendo transformados 

em grandes agentes de mudanças para a melhoria da qualidade do sistema de ensino. 

É importante também que estimulem a construção autônoma e a capacidade de 

reflexão, além de tudo isso, que promovam o desenvolvimento da capacidade 

intelectual e das relações interpessoais, levando ao crescimento acadêmico e pessoal 

de forma positiva e responsável. 
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7. A TRAJETÓRIA DOS EGRESSOS DO PROEJA: 
RECONHECIMENTO SOCIAL E PESSOAL 

Sandra A. Antonini Agne ¹; Maria Hermínia Lage Fernandes Laffin2 

 

¹ Pós-Doutora em Educação, Docente do IFSC campus Chapecó, Grupo de Estudos 
e Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos agne@isc.edu.br 
 
2 Pós-doutora, docente do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC, Grupo 
de Estudos e Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos. herminialaffin@gmail.com 
 
Resumo: 

Este estudo tem como objetivo socializar a atuação profissional dos egressos do 

Curso Técnico em Eletromecânica do Instituto Federal de Santa Catarina, Câmpus 

Chapecó, explicitando os desafios enfrentados e suas conquistas alcançadas após a 

conclusão do curso. O trabalho foi desenvolvido na perspectiva da pesquisa 

qualitativa. Os instrumentos para coleta de dados foram entrevistas e questionários 

estruturados. Após levantamento e organização dos dados, as temáticas mais 

frequentes, foram categorizadas. Fundamentam os resultados desta pesquisa: Amaro 

(2000); Arroyo (2005); Ciavatta (2005); Freire (2002); Frigotto (1998 e 1999); Gadotti 

(2009); Laffin (2016). Pode-se afirmar, que o PROEJA cumpre o papel de inserir os 

sujeitos na vida social e no mundo do trabalho, atuando de forma crítica e responsável, 

num mundo cada vez mais complexo e competitivo, contribuindo, assim, para 

mudanças nas relações e dinâmicas familiares e profissionais. 

 

Palavras-chave: EJA; PROEJA; Egressos; Educação Profissional 
 

Introdução 

A Educação de Jovens e Adultos no Brasil (EJA) é marcada por políticas 

públicas descontínuas que não atendem às necessidades e especificidades dessa 

modalidade, descumprindo com a Constituição Federal de 1988, que estabelece a 

educação como um direito de todos. O artigo 39 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

afirma que “a educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao 

trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de 

aptidões para a vida produtiva”. Diante disso, e procurando atender a uma demanda 

social institui-se o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à 

mailto:agne@isc.edu.br
mailto:herminialaffin@gmail.com
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Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) em 

2005 e reformulado pelo Decreto 5.840, em 2006, este programa busca atender à 

demanda de jovens e adultos, na perspectiva de uma formação integral, por meio da 

elevação da escolaridade, profissionalização, maior inserção na vida social e no 

mundo do trabalho. Conforme indica o Documento Base do PROEJA (BRASIL, 2007, 

p.35), uma das finalidades dos cursos deste programa é de “proporcionar uma 

educação básica sólida, em vínculo estreito com a formação profissional, ou seja, a 

formação integral do educando”. Esse mesmo documento salienta que o público 

jovem e adulto, atendido pelo PROEJA, tem como marcas a descontinuidade dos 

estudos, a condição de trabalhadores e membros das classes populares. Se a 

formação oferecida a esses sujeitos conseguir se efetivar, integrando os 

conhecimentos de formação geral e de formação profissional com qualidade, será 

possível prover os alunos com conhecimentos que antes não possuíam, ampliando o 

conhecimento desses sobre a realidade social e econômica. A Educação Profissional, 

nessa perspectiva, poderá para os egressos do PROEJA, favorecer a sua preparação 

para atuar, de forma crítica e responsável, na construção de um mundo cada vez mais 

complexo e competitivo, contribuindo, assim, para mudanças nas relações e 

dinâmicas familiares, favorecendo melhorias na qualidade de vida. 

Para dar conta das especificidades do PROEJA, é fundamental que se criem 

condições para uma nova cultura escolar, o que implica em uma política de formação 

docente e também “a produção de um material educativo que seja de referência, mas, 

de forma alguma, prescritivo”. (BRASIL, 2007, p. 52).  

Os Institutos Federais de Educação apresentam como meta a oferta de 10% 

de suas vagas em cursos PROEJA. Porém, um dos grandes desafios enfrentado pelas 

Instituições Federais de Ensino é a institucionalização da EJA entre os seus cursos 

de oferta e, particularmente pensá-la em uma nova forma, integrando formação geral 

e educação profissional, possibilitando uma educação integral e contribuindo para 

uma melhor inserção social desses sujeitos.  

No Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Câmpus Chapecó, estruturou-

se o curso Técnico de Nível Médio em Eletromecânica na Modalidade EJA (PROEJA 

em Eletromecânica), iniciando suas atividades em fevereiro de 2009, com o ingresso 

da primeira turma, procurando atender a uma demanda de sujeitos jovens e adultos 

que não haviam frequentado ou concluindo sua escolarização através da oferta 

profissional técnica de nível médio, como também do próprio Ensino Médio. Este 
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estudo é parte de uma pesquisa pós-doutoral19 e tem como objetivo socializar a 

atuação profissional dos alunos egressos do Curso Técnico em Eletromecânica, após 

sete anos de oferta, explicitando os desafios enfrentados e suas conquistas 

alcançadas após a conclusão do curso. O objeto de estudo partiu da experiência e da 

trajetória da pesquisadora atuando em cursos do PROEJA, onde surgiu o desejo e a 

necessidade de ouvir os envolvidos e avaliar o trabalho desenvolvido durante esse 

percurso.  

 

2. Contexto do Estudo 

Constituíram como campo de pesquisa deste trabalho, 31 egressos do Curso 

Técnico em Eletromecânica do IFSC do Câmpus Chapecó-SC. o curso foi organizado 

em regime semestral, com uma carga-horária de 2.400 horas, garantindo, no mínimo, 

1.200 horas para a formação geral e 1.200 horas para a formação técnica, distribuídas 

em seis semestres.  O curso foi organizado a partir de três eixos integradores, sendo 

um para cada dois módulos. Outro fator considerado na elaboração do PPP foi à 

integração curricular. A inseparabilidade entre educação profissional e educação geral 

se dará entre os professores da formação geral e técnica em diferentes atividades 

integradoras, tais como: a) Oficinas de Sistematização e Integração; b) Projetos 

Integradores; c) Visitas Técnicas Integradas; d) Oficinas de Acolhimento; e) Atividades 

não presenciais. Essas atividades visam a interdisciplinaridade e a integração das 

diferentes unidades curriculares, bem como estimular a pesquisa e a participação 

ativa dos educandos nos diferentes processos educativos. 

Este trabalho foi desenvolvido na perspectiva da pesquisa qualitativa, que é 

utilizada para responder questões que não podem ser quantificadas. (MINAYO, 2009). 

Os instrumentos para coleta de dados foram entrevistas e questionários estruturados. 

Após levantamento e organização dos dados, inscreve-se a análise desses, 

objetivando levantar as temáticas mais frequentes, organizando-as em categorias, 

embasadas na base teórica de estudo e referência da pesquisa. A categorização de 

dados, segundo Bardin (2009), é uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento 

                                                 
19 Esta pesquisa é um recorte do estudo pós-doutoral de Sandra A. Antonini Agne, sob a supervisão de 
Maria Hermínia Lage Fernandes Laffin. Este foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e teve como objetivo analisar a trajetória 
da oferta do Curso Técnico em Eletromecânica (IFSC) – Câmpus Chapecó – sob diferentes olhares: 
alunos (cursando, evadidos e egressos) e docentes. 
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segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos. Através desse 

procedimento, extraíram-se informações que deram embasamento para responder 

aos objetivos propostos.  

 

3. A trajetória dos egressos  

Conhecer as dificuldades enfrentadas ao longo do processo pode contribuir 

para que as instituições e profissionais envolvidos repensem as ações, projetos e 

estruturas curriculares dos cursos oferecidos. Diante disso a primeira pergunta da 

entrevista dedicou-se em identificar quais foram as dificuldades do percurso (Figura 

1). 

 

Figura 1 – Principais dificuldades encontradas para concluir o curso. Curso Técnico 

em Eletromecânica do IFSC, Câmpus Chapecó-SC. 

 

Percebemos que mesmo para aqueles que conseguiram concluir o curso, o 

cotidiano de um trabalhador é um dos maiores desafios do público jovem e adulto. No 

caso específico deste curso a grande maioria atua em atividades que exigem força 

física, portanto, após um dia de exaustivo trabalho conseguir deslocar-se e manter-se 

acordado durante as aulas não é tarefa fácil.  

Abaixo seguem alguns depoimentos dos egressos que demonstram a 

importância das instituições de ensino estar preparadas para receber esse público, 

com espaço acolhedor, currículo adequado a EJA com aulas dinâmicas e  que 

valorizam os saberes adquiridos em outros espaços.  
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[...] além do cansaço físico alguns professores não davam moleza, 

muito slides que davam sono, mas aguentei firme [...] (Egresso 16). 

[...] chegar cansado, sem comer, e muitas vezes sem tomar banho. 

Mas não tinha escolha, precisava terminar para mostrar pra todos que 

eu era capaz [...] (Egresso 4). 

[...] todos os dias eu estava cansado, mas algumas aulas eram boas 

demais, o sono ia embora, principalmente quando íamos aos 

laboratórios e falávamos dos problemas de máquinas que 

conhecíamos [...] (Egresso 31). 

 

Destacam-se também nestes relatos, que muitos dos egressos apresentaram 

problemas com a frequência, passaram algum período afastado, depois retornaram e 

concluíram o curso. 

[...] muitas vezes meu patrão não me liberava, eu precisava terminar 

aquele serviço, dai tinha que faltar. Isso acontecia com muita 

frequência, eu estava sempre no limite das faltas. Tenho certeza que 

muitos professores me ajudaram [...]. (Egresso 19) 

 Para entender esse fenômeno, é necessário retomar o conceito de 

“infrequência” estudado por Campos (2003) e Laffin (2016) segundo esses autores, 

trata-se da necessidade das constantes ausências dos sujeitos jovens e adultos às 

aulas por motivos de trabalho, problemas de saúde de familiares e problemas 

pessoais que acabam se sobrepondo ao desejo de estudar.  

  Para Marques (1997), discutir a democratização e a qualidade do ensino exige 

um olhar especial para a escola noturna, lugar por excelência onde os jovens 

trabalhadores buscam não só a qualificação para o trabalho, uma ocupação mais 

digna, o saber para a sobrevivência, mas também um espaço de sociabilidade e de 

troca de experiências que ultrapassam as dimensões do processo instrucional. 

Outra dificuldade apontada pelos egressos foram os problemas familiares.  

[...] a doença da minha esposa me atrapalhou bastante, parei um 

semestre, voltei, depois meu filho que chorava a noite inteira, nem 

acredito que consegui aquele diploma [...] 

[...] tive que parar um semestre, pois não tinha com quem deixar meus 

filhos [...] 
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Num primeiro momento, as instituições se eximem quando os problemas 

familiares são apontados como fatores da desistência, porém, na maioria dos casos 

algumas iniciativas e ações pontuais podem ser realizadas no âmbito institucional. 

Nesse sentido, reitera-se a importância da equipe multidisciplinar que atua no período 

diurno estar também disponível para o público noturno, ou seja, psicólogos, 

assistentes sociais, coordenadores de curso. Enfim, deve-se garantir o total e pleno 

funcionamento de todos os setores, buscando minimizar os problemas enfrentados 

pelos estudantes no decorrer do curso. 

Quanto à atuação 62% dos egressos trabalham na área de formação (Figura 

2). O percentual 38% que não atua na área revela que na atual atividade a 

remuneração é maior do que o salário base de um técnico em eletromecânica, e que 

cursar técnico integrado ao ensino médio foi fundamental na sua formação, abrindo 

outras possibilidades, como por exemplo ingressar em um curso superior. É oportuno 

salientar, que cinco dos egressos entrevistados ingressaram em um curso superior, 

porém apenas dois permanecem. Os três desistentes apontaram incompatibilidade de 

horário como motivo do abandono. 

 

 

Figura 2- Atuação na área de formação. Curso Técnico em Eletromecânica do IFSC, 

Câmpus Chapecó-SC. 

 

Ao serem indagados: A conclusão do curso trouxe novas oportunidades de 
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questão apresentaram informações que foram além das oportunidades profissionais, 

portanto, as mesmas foram categorizadas e apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Depoimentos dos egressos referentes às mudanças na vida profissional 
após a conclusão do curso. Curso Técnico em Eletromecânica – Câmpus Chapecó-
SC. 

Categorias empíricas Depoimentos 

Reconhecimento Social [...] agora sou gente na empresa, ganho mais e os 
engenheiros até conversam comigo [...] (Egresso 17) 
 
[...] abri meu negócio, mas ainda não tá sobrando muito 
[...] (Egresso 05) 
 

Reconhecimento Familiar [...] Abriram muitas oportunidades, mas o mais 
importante é o orgulho dos meus pais, primeiro filho que 
terminou os estudos. [...] (Egresso 11) 

Reconhecimento Financeiro [...] agora posso assinar os laudos de manutenção, 
ganho o dobro [...] (Egresso 13) 
 

Reconhecimento laboral [...] sem dúvidas, agora ganho mais e trabalho menos. [...] 
(Egresso 06) 
 
[...] agora sou encarregado, só mando [...] (Egresso 01) 
 

Fonte: Dados das autoras 

Pode-se evidenciar que, concluído o PROEJA houve melhora nas condições 

do trabalho e renda, ingressando na área ou através de empreendimentos próprios, 

apontando que a certificação foi um passaporte para o mundo do trabalho, e para sua 

valorização enquanto profissional, um profissional qualificado. 

 Constatou-se também que a conclusão do PROEJA contribuiu para a melhoria 

da qualidade de vida do egresso e de seus familiares. Essas múltiplas interações 

humanas consolidam valores e crenças que valorizam o ser humano, a preocupação 

com sentimentos e emoções. 

 

Segundo Bom Sucesso (2002), a qualidade de vida não decorre apenas de 

salários e benefícios, mas do tratamento humano, da gentileza, de leveza nas 

relações.  

A possibilidade de se tornarem mais capazes, mais participativos e críticos e 

de realizarem atividades que se julgavam incompetentes, leva à conclusão de que o 
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acesso às oportunidades educacionais, neste caso, o PROEJA, pode contribuir de 

forma decisiva no campo profissional, nas relações familiares, no desenvolvimento da 

posição do indivíduo enquanto cidadão. 

 

4. Considerações Finais 

As implicações do PROEJA na vida cotidiana dos egressos do curso Técnico 

em Eletromecânica do IFSC, Câmpus Chapecó, são consideradas muito positivas, em 

todos os aspectos estudados, dando ênfase ao: aspecto familiar, social, financeiro e 

laboral.   

Observa-se também, que muitos jovens trabalhadores mesmo sendo 

infrequentes conseguiram apoio de professores e familiares para enfrentar os 

problemas do cotidiano (moradia, jornadas de trabalho intensas e dificuldades 

financeiras). Destaca-se que a família é uma fonte de influência para permanência do 

jovem e adulto na escola, e que valoriza e reconhece a conquista. Ter esse 

reconhecimento familiar, social, laboral e financeiro, faz com que este sujeito busque 

novas possibilidades de ascensão.  

Nesse sentido, pode-se afirmar, assim, que o PROEJA cumpre o seu papel de 

possibilitar o aumento da autoestima do aluno egresso, através do reconhecimento de 

sua conquista da conclusão do curso, favorecendo a sua atuação de forma crítica e 

responsável, num mundo cada vez mais complexo e competitivo, contribuindo, assim, 

para mudanças nas relações e dinâmicas familiares, favorecendo melhorias na 

qualidade de vida. 
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8. APORTE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 
ANÁLISE E PERSPECTIVA NO BRASIL 

Adelzira Patrícia Ribeiro Nunes20 

Maria da Conceição Alves Ferreira21 

Adailza Cristina Nunes de Souza22 
 
RESUMO: Este trabalho almeja traçar um recorte histórico sobre a introdução e 
desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, perpassando por 
algumas problemáticas nesta modalidade de ensino, até a proposição de atividades 
mais contextualizadas, levando em consideração a bagagem sociocultural destes 
alunos. 
 
Palavras-chave: materiais didáticos, formação do professor, Educação de Jovens e 
Adultos. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil é relativamente recente. 

Algumas tentativas foram iniciadas no Brasil Colônia, muito mais para doutrinação (de 

cunho religioso) do que enquanto ato educativo. (PORCARO, 2012). No entanto, a 

EJA vem tentando, nos últimos anos, dirimir os impactos sociais causados: 

 [...] para com os que não tiveram acesso a e nem domínio da escrita e leitura 
como bens sociais, na escola ou fora dela, e tenham sido a força de trabalho 
empregada na constituição de riquezas e na elevação de obras públicas. Ser 
privado deste acesso é, de fato, a perda de um instrumento imprescindível 
para uma presença significativa na convivência social contemporânea 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 
PARECER CNE/CEB 11/2000, p. 4) 

 

  Esta reparação social vai de encontro a discussão sobre classes sociais e sobre 

a exclusão da parcela não elitizada da sociedade no campo educacional e da 

instrução, haja vista a possibilidade de ascensão social pela educação. Neste 

contexto, via-se a educação das classes pobres de forma prejudicial a manutenção 

do poder e a condição da posição social (CRUZ; GONÇALVES e OLIVEIRA, 2017). 

  Têm-se criado programas para melhoria do ensino da Educação de Jovens e 

Adultos, ao longo dos anos, no entanto, esta modalidade23 de ensino passa por uma 

                                                 
20 Mestranda em Ciências da Educação. SEC-BA 
2  Doutora em Educação. UNEB 
22 Mestranda em Ciências da Educação. SEC-BA 
23 Ganha o conceito de modalidade a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996.  
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série de mudanças e carências (adaptação e/ou construção de alternativas 

metodológicas para contemplar este perfil de estudantes, formação docente 

específica e materiais adaptados), para contemplar as diversas faixas etárias: idade 

mínima para o ensino fundamental de 15 anos e mínima para o ensino médio de 17 

anos de idade.  

Ao discutir sobre os impasses na EJA é importante ater-se para a alfabetização, 

no conceito trazido por Ferreiro (2002, p. 38): “A alfabetização não é um luxo nem 

uma obrigação; é um direito. Um direito de meninos e meninas que serão homens e 

mulheres livres (pelo menos é isso o que desejamos)”. Assim, a alfabetização para 

este público específico está associada as múltiplas dificuldades e ao direito negado 

quando eram crianças, no período convencional/regular.  

Vale ressaltar a importância dos movimentos/leis/propostas face a erradicação 

do analfabetismo. Neste, há o Plano Nacional de educação, vigorado em 2014, onde 

traz a meta 9, de “Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais 

para 93,5% até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo 

absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional”. (Observatório PNE). 

Esta taxa de pessoas alfabetizadas é calculada de acordo as pessoas que declaram 

saber ler e escrever. Em 2015, cerca de 92% (ainda que a meta de 93,5 não tenha 

sido cumprida) da população com mais de 15 anos se diz alfabetizada, no total de 

100%, que se pretende atingir até 2024. Mesmo que não se possa avaliar 

qualitativamente (ao menos, neste momento) o nível (e/ou qualidade) de ensino posto 

na alfabetização destas pessoas, os dados quantitativos mostram que o total de 

alfabetos vem crescendo progressivamente. 

A meta 9 também inclui o grupo de analfabetos funcionais, na redução até 50% 

em 2024. Em análise feita com a população entre 15 e 64 anos de idade, chega-se a 

informação que, em 2002, a taxa do analfabetismo funcional reduziu 12 pontos, em 

2009 estagnou em 27%, mas se pretende reduzir para 13,5% (na metade). As pessoas 

com uma faixa etária (entre 50 e 64 anos) maior estão em situação mais delicada, 

compondo cerca de 49%. (Observatório PNE) 

Embora a porcentagem de analfabetos tenha reduzido a longo prazo e os 

programas de atenção a este público alvo tenha se expandido, há muito a caminhar, 

vide a falta de formação docente para atender as especificidades destes alunos, a 

criação/adaptação de intervenções pedagógicas e construção de materiais didáticos 



 

 

93 

personalizados, estes que são desafios constantes, discutidos no transcorrer deste 

trabalho. 

 

2 ORIGENS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 
 

Para compreender o processo de Educação de Jovens e Adultos no Brasil, na 

contemporaneidade, faz-se necessário trazer um breve recorte histórico sobre alguns 

acontecimentos e aspectos a respeito do desenvolvimento da educação em termos 

gerais, até chegar as alternativas, ainda que pontuais, para resolução de problemas 

recorrentes ao analfabetismo, falta de qualificação docente específica para ministrar 

aulas para este perfil de estudantes e inadequação de recursos e/ou práticas 

pedagógicas para o público específico.  

 Para Nezzi e Valendolf (2009, p. 17) apud Gomes (2015):  

O início da educação de jovens e adultos no Brasil coincidem com o limiar da 
colonização, e é marcada pela descontinuidade e ineficácia de inúmeras 
políticas públicas que, ao longo da história, nunca chegaram a atender as 
necessidades da demanda educacional existente. (GOMES, 2015, p. 2): 

Desta maneira, ainda que tenham sido criadas políticas públicas, a longo prazo, 

para trabalhar com o público de Jovens e Adultos, há um longo caminho a ser 

percorrido no que diz respeito a melhoria na qualidade24 do ensino da EJA. 

No ano de 1854 surge a primeira escola noturna no Brasil, com o objetivo de 

alfabetizar trabalhadores. E, em 1874 o ensino expandiu-se, contando com cerca de 

117 escolas, com público alvo específico – no Pará voltado a comunidade indígena, 

enquanto que, no Maranhão era destinada aos colonos. (PAIVA, 1973) apud 

(FRIEDRICH; BENITE; BENITE; PEREIRA, 2010) 

Em 1881 foi concebido o Decreto nº 3.029, intitulado “Lei Saraiva”, em 

homenagem ao Ministro José Antônio Saraiva, responsável pela reforma eleitoral 

brasileira. Nesta lei da reforma era proibido o voto dos analfabetos, uma vez que este 

ato era considerado como ascensão social (PAIVA, 1973) apud (FRIEDRICH; 

BENITE; BENITE; PEREIRA, 2010). 

 Entre os anos de 1887 e 1897, período de transição do Império-República, a 

educação foi considerada enquanto “redentora dos problemas da nação”, ocorrendo 

                                                 
24 A qualidade, neste contexto, refere-se à formação docente específica para trabalhar EJA, o que 
interfere na qualidade da adequação de práticas para este público, contrária a infantilização (jovens e 
adultos sendo tratados enquanto crianças no processo de aprendizagem) imposta na concepção 
destas.  
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a expansão da escola a as “ligas contra o analfabetismo” (PAIVA, 1973) apud 

(FRIEDRICH; BENITE; BENITE; PEREIRA, 2010). A partir daí, iniciou-se a 

preocupação com o ensino e proposição de alternativas didáticas.  

Nas décadas de 20 e 30, intensificado pela revolução de 30 com as mudanças 

políticas e econômicas e o processo de industrialização, é marcada a história da 

educação brasileira. Assim, no Plano Nacional de Educação, instituído na Constituição 

de 1934, o estado fica responsável pelo ensino primário, este que é integral, gratuito 

e com frequência obrigatória. Por sua vez, na década de 40, criou-se o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), com intencionalidade capitalista, 

vinculando-se a educação profissional (GADOTTI; ROMÃO, 2006) apud (FRIEDRICH; 

BENITE; BENITE; PEREIRA, 2010). 

Alguns governos também merecem destaque na inclusão de propostas para a 

EJA, a citar:  

Governo Getúlio Vargas, a EJA passa ser compreendida como peça 
importante na elevação dos níveis de escolarização e cultural dos cidadãos 
(BEISEIGEL, 1974) apud (FRIEDRICH; BENITE; BENITE; PEREIRA, 2010). 
Em 1958, governo de Juscelino Kubitscheck de Oliveira, há relato de 
experiência, no congresso denominado “Congresso de Educação de 
Adultos”. A partir deste momento, iniciam-se as críticas à precariedade 
estrutural das escolas, ausência de formação docente específica para 
ministrar aulas e material didático para atender este público alvo (PAIVA, 
1973) apud (FRIEDRICH; BENITE; BENITE; PEREIRA, 2010). Também foi 
criada a Nacional de Erradicação do Analfabetismo (CNEA), intuito de 
diminuir índices de analfabetismo, mostrando a preocupação com a educação 
do público adulto.  
Em 1996, promovido pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, cria-se o 
Programa de Alfabetização Solidária, voltado para o público da EJA. 
No Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em janeiro de 2003, é 
desenvolvido o Programa Brasil Alfabetizado (PBA), voltado para a 
alfabetização de jovens, adultos e idosos. (Gomes, 2015)25 

O Programa Brasil Alfabetizado, realizado a partir de 2003, é voltado para 

alfabetização de jovens, adultos e idosos, promovendo a cidadania e elevação da 

escolaridade, tendo como objetivo macro:  

Promover a superação do analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais, 
adultos e idosos e contribuir para a universalização do ensino fundamental 
no Brasil. Sua concepção reconhece a educação como direito humano e a 
oferta pública da alfabetização como porta de entrada para a educação e a 
escolarização das pessoas ao longo de toda a vida. (MEC, 2017) 

                                                 
25 Gomes, Alexsandro da Silva. Desafios e Perspectivas dos Alunos na Educação De Jovens e 
Adultos Da Escola Municipal de Educação Básica Jurandir Liberino de Mesquita. Revista Eventos 
Pedagógicos. Articulação universidade e escola nas ações do ensino de matemática e ciências. v.6, 
n.2 (15. ed.), número regular, p. 32-42, jun./jul. 2015 
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Na década de 90 houve marco no campo cultural, jurídico e político, no que 

tange os direitos educativos e avanço de políticas públicas dos jovens e adultos. Neste 

período também foi articulada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 

9.394/96, reafirmando a Institucionalização da EJA, então denominada supletivo. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) consagrou-se 

como outro momento importante de destaque da EJA. No capítulo II, seção V, art. 37, 

a Educação de Jovens e Adultos: “[...] será destinada àqueles que não tiveram acesso 

ou oportunidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”. (MEC, 

2017). Via de regra, esta modalidade de ensino constituiu-se não apenas enquanto 

política educacional, mas, sobretudo, enquanto uma política social, por permitir a 

inclusão de pessoas na sociedade e no mundo do trabalho. 

Vale trazer à baila o evento específico para discutir sobre a problemática da 

Educação de Jovens e Adultos - a Conferência Internacional de Educação de Adultos 

(CONFINTEA). Já ocorreram 6 CONFINTEA’s, sendo que a primeira foi realizada na 

Dinamarca, em 1949, tendo como pontos de pauta: especificidades na EJA, propor 

educação aberta, contextualizada e desenvolvida com os princípios de tolerância. 

(Oliveira, 2017). Este evento acontece a cada 12 anos (aproximadamente) para 

repensar a então modalidade de ensino da/para EJA, e possíveis melhorias no ensino: 

quanto a arsenal de recursos e profissionais com formação específica e qualificada. 

Desde meados do século XIX, com a educação de trabalhadores, já se pensa 

nas contribuições da instrução para melhoria na qualidade de vida, seja apenas para 

“apertar parafusos” (uso da técnica pela técnica), seja para transformação de cidadãos 

críticos e reflexivos, através da alfabetização (compreensão dos códigos 

comunicativos da leitura e escrita) e práticas de letramento (compreensão dos 

contextos através do aprendizado de vida). 

 

3 PRINCIPAIS PROBLEMAS DA EJA NO BRASIL 

 
 O público específico da Educação de Jovens e Adultos traz consigo, 

normalmente, uma rica bagagem cultural, diversas habilidades e conhecimentos de 

mundo. No entanto, também traz experiências de vida conturbadas, que os levaram a 

condição de exclusão da escola no período convencional, entretanto, passam por 

situações variadas, como: “necessidade de trabalho, reprovações sucessivas, por não 

se terem adaptado às normas da escola, por não terem conseguido aprender o que 

necessitam com urgência [...].” (FRIEDRICH; BENITE; BENITE; PEREIRA, 2010, p. 
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18). Logo, este público possui necessidades normalmente diferentes dos alunos que 

estudam no período regular (óbvio que muitos alunos trabalham em período oposto a 

aula para complementar/ajudar na renda de casa). 

Segundo o site Observatório da Educação, as pesquisas do IBGE apontam 

alguns motivos para a não conclusão dos alunos de cursos do EJA. São eles: 

O horário das aulas não era compatível com o horário de trabalho ou de 
procurar trabalho (27,9%); ou com o horário dos afazeres domésticos 
(13,6%); não havia curso próximo à residência (5,5%); não havia curso 
próximo ao local de trabalho (1,1%); não teve interesse em fazer o curso 
(15,6%); tinha dificuldade de acompanhar o curso (13,6%). Apenas (0,7%) 
disse não ter conseguido vaga. (Observatório da Educação, 2009)26 
 

 Os dados acima demonstram as principais problemáticas para frequentar a 

Educação de Jovens e Adultos, como: a inadequação de horários para realização do 

curso, distância residência – escola e a dificuldade em acompanhar o curso, que 

podem corroborar com as ideias centrais do texto: a inadequação de materiais para 

atender as dificuldades dos alunos ou docentes sem preparação adequada para 

ensinar este público. 

A carência na construção de materiais específicos para a EJA, pode ser 

traduzida/observada na proposição de atividades infantilizadas. O conceito de 

infantilização trazido aqui, está relacionando as ideias de Amparo (2012)  

[...] é o ato de um professor que esteja trabalhando na modalidade de 
Educação de Jovens e adultos, trazer para a sala de aula atividades que não 
condizem com o perfil dos educandos da EJA, ou seja, atividades que são 
idênticas às transmitidas para crianças da educação infantil e ensino 
fundamental. AMPARO (2012, p. 5) 

 Portanto, a EJA não está sendo considerada uma modalidade com faixa etária 

diferenciada (mista) e com características próprias, precisando ser adaptada aos 

diferentes contextos vividos e a falta de acesso aos estudos por motivos diversos. 

Esta problemática normalmente está atrelada a falta de capacitação docente 

específica, onde “a própria postura que o professor possui perante os jovens, adultos 

e idosos da EJA, é semelhante à postura que os professores possuem com as 

crianças.” (ibidem) 

                                                 
26  Educação de jovens e adultos - a dura realidade dos que querem estudar. Disponível em: 
<http://www.observatoriodaeducacao.org.br/index.php/artigos/57-artigos/696-educacao-de-jovens-e-
adultos-a-dura-realidade-dos-que-querem-estudar>. Acesso em 20 de maio de 2017. 

http://www.observatoriodaeducacao.org.br/index.php/artigos/57-artigos/696-educacao-de-jovens-e-adultos-a-dura-realidade-dos-que-querem-estudar
http://www.observatoriodaeducacao.org.br/index.php/artigos/57-artigos/696-educacao-de-jovens-e-adultos-a-dura-realidade-dos-que-querem-estudar
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 A infantilização e o uso de práticas padronizadas também, e principalmente, 

podem provocar a evasão escolar, dentre outros feitos (AMPARO, 2012). Na figura 1, 

atividade para conhecimento das vogais, Pelos jovens e adultos. 

 

 

Figura 1 – Atividade para estudo das vogais 

Fonte: rota8327 

A atividade da figura 1 mostra, através de desenhos infantis de bichinhos e 

respostas simples, a infantilização, “não considerando que o adulto já possui uma 

bagagem de conhecimento construídos ao longo de sua vida e que esta deve ser 

respeitada e valorizada.” (AMPARO, 2012, p. 9). Logo, estas atividades podem ser 

mais contextualizadas com a realidade/vivências dos alunos, ao invés de propostas 

pensadas para o público infantil. 

Oliveira (2007) apud Amparo (2012) aponta que  

O currículo e a atuação dos professores realmente não consideram a idade 
dos educandos e suas dificuldades, não tendo uma organização própria 
destinada a todas as peculiaridades existentes na EJA. (AMPARO, 2012, p. 
9) 

A não compreensão e/ou adequação do currículo e atuação docente está, 

muitas vezes, atrelada a “[...] uma ação conjunta dos fóruns de EJA, das Secretarias 

Municipais e Estaduais de Educação e do MEC, visando à formação inicial e 

continuada de professores no campo da EJA”. (BIZONI, 2010, p.1) 

                                                 
27  Atividade pedagógica: Qual é a vogal? Disponível em: <http://www.rota83.com/atividade-
pedagogica-qual-e-a-vogal.html>. Acesso em 20 de maio de 2017. 
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4 PERSPECTIVAS DA EJA NO BRASIL 

 
A elaboração de materiais personalizados e contextualizados não é uma prática 

corriqueira, vide a utilização de materiais reaproveitados de outros públicos, como 

discutido no tópico anterior - utilização de materiais infantilizados na EJA. Não 

obstante, a construção de materiais específicos precisa ser efetivada de modo a 

contribuir para a aprendizagem de cidadãos críticos e reflexivos de forma mais sólida. 

Mendes e Campos (2005?, p. 13), no artigo sobre a construção e proposição 

de materiais didáticos para o ensino de ciências, fala a respeito da produção de 

materiais “concretos e tridimensionais que permitissem a manipulação pelos alunos, 

como quebra cabeças, roteiros de experiências, alfabeto móvel, transparências com 

propostas de atividades que permitem a participação ativa do aluno, entre outros.”. 

Neste momento confirma-se a necessidade de atividades contextualizadas, estas que 

precisam ser realizadas mediante sondagem/diagnóstico dos alunos, traçando o perfil 

a partir das vivências e conhecimentos de mundo.  

Outra proposta viável trazida por Amparo (2012) para adequação a faixa etária 

refere-se à substituição de parlendas, histórias de literatura infantil e textos com 

ilustrações de bichinhos possam ser substituídos por poesias e cordéis. Estas que 

podem ser analisadas e ajustadas conforme as necessidades do público alvo. 

É importante levar em consideração não a mera produção do material, mas o 

objetivo ao utilizar qualquer recurso na educação – a aprendizagem. Assim, o material 

didático consiste em: 

[...] um instrumento facilitador para que ela possa ocorrer de forma 
significativa, que pode e deve ser explorado. Nessa perspectiva, compete ao 
professor o planejamento da utilização dos recursos. Ao selecionar um 
material deve-se ter em vista os objetivos a serem alcançados (levando em 
conta a natureza do conteúdo a ser ensinado), a metodologia e a avaliação 
envolvidas nos processos de ensino e aprendizagem. (MENDES e CAMPOS, 
2005?, p. 16) 

Neste contexto, todo e qualquer material utilizado depende da abordagem dada 

pelo docente, dos objetivos que pretende alcançar com determinada atividade, dos 

métodos e intervenções utilizados em sala de aula e a avaliação do/no processo de 

ensino e aprendizagem.  

  Segundo Alessandra Moura Bizoni, Folha Dirigida, 23/04/2010 - Rio de Janeiro 

RJ, quanto material didático e tecnologias apropriadas, "O uso do computador, da 

internet, da educação a distância, podem representar boas oportunidades de atender 
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a esses brasileiros"28. Devido a ludicidade e dinamicidade intrínsecas ao uso de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), podem ser pensadas alternativas 

pedagógicas pensadas com (ou sem) o uso do computador, como, após sondagem, 

chegar em consenso de um tema gerador em comum na turma, partir para pesquisas 

mais aprofundadas e elaboradas na internet e, logo em seguida, discussões de 

diferentes pontos de vista.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Este texto, de forma sintética, tentou trazer um recorte de alguns momentos 

que corroboraram para a consolidação da Educação de Jovens e Adultos, além de 

elencar alguns aspectos desta então modalidade de ensino, enquanto forma de trazer 

à tona o resgate de direitos negados no período regular e assumir o protagonismo 

desses sujeitos-cidadãos. 

 Evidencia-se a necessidade de formação docente específica, que deve ser 

efetiva e continuada, juntamente com a necessidade do empenho de políticas públicas 

para melhoria do ensino dessa modalidade escolar. Além disso, aponta-se para 

consolidação de materiais didáticos personalizados, conforme sondagem prévia da 

realidade dos alunos, em contraposição aos materiais infantilizados.  

 A proposição de aulas mais contextualizadas e a produção de instrumentos 

avaliativos pensados para a EJA podem contribuir (embora não resolva todas as 

lacunas do sistema educacional para este público) para redução da evasão escolar, e 

o consequente sentimento de frustração. 
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9. APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS TRABALHADORES: UMA PROPOSTA CONTRA O 

ANALFABETISMO DIGITAL 

Raul Rodrigues dos Santos1 

1 Secretaria de Educação do Distrito Federal - SEDF, profraulrodrigues@gmail.com 
 

RESUMO: Esta Pesquisa-ação apresenta uma proposta pedagógica que visa 

combater o analfabetismo digital em turmas de Jovens e Adultos. As atividades deste 

trabalho pretendem promover a inserção do educando no mundo das Tecnologias de 

Informação e Comunicações - TIC’s, tão presente no nosso cotidiano. As ações deste 

projeto são voltadas para o conhecimentos das funções básicas dos periféricos de 

um computador e das diversas atividades pedagógicas e práticas que podem ser 

realizadas em uma sala de informática. Nesse contexto, a operação de um 

computador para os discentes, representa uma movimentação curricular que integra 

diferentes habilidades. Os resultados obtidos foram: diminuição na taxa de 

reprovação, aumento do sentimento de pertencimento dos sujeitos no processo de 

ensino-aprendizagem, elevação da autoestima dos discentes e docentes, diminuição 

da evasão e aumento do interesse da comunidade em voltar aos estudos. 

Palavras-chave:  adultos, analfabetismo digital, educação, evasão, jovens. 

 

 INTRODUÇÃO 

Esta Pesquisa-ação é desenvolvida no Centro Educacional Myriam Ervilha - 

CEDME, na região administrativa do Recanto das Emas - Distrito Federal, nas turmas 

de alfabetização da Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores - EJAT. 

Apesar de pertencer ao Recanto das Emas, a escola está aproximadamente a 

2 quilometros da cidade de Santo Antônio do Descoberto – Goiás, durante vários anos 

a maioria dos estudantes eram oriundos dessa cidade. Em 2017, este não é mais o 

principal fator determinante da demanda de alunos, visto que de acordo com os 

registros da secretaria, pouco mais de 10% do total de alunos provém desta área, 

sendo a maior parte dos educandos provindos dos nove condomínios na região 

denominada Setor Habitacional Água Quente. Este setor é formado por intensa 

migração, tanto da cidade vizinha, como de outras cidades satélites do Distrito 



 

 

103 

Federal, o que impõe uma forte pressão sobre a escola, no sentido de absorver toda 

a demanda estudantil da região. Contudo, a região ainda é extremamente dependente 

dos serviços oferecidos em Santo Antônio do Descoberto (comércio, bancos, 

atendimento médico e etc), devido à grande distância das regiões administrativas de 

Samambaia a 25 km e Recanto das Emas a 28 km. 

Segundo a Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN 

(2016), o contexto social da região é caracterizada por uma população de baixo poder 

aquisitivo, baixa qualificação profissional e pouca escolarização, quadro semelhante 

ao público do resto do Brasil. Os que conseguem emprego precisam fazer um longo 

e demorado deslocamento para o trabalho. A maioria das famílias da comunidade está 

situada na faixa de pobreza e grande parte delas são beneficiárias de programas 

sociais do governo, além de usarem transporte escolar. 

Devido à crescente demanda, foi implantado na escola a Educação de Jovens 

e Adultos - EJA, chamado à época de Suplência ou Curso Supletivo, possibilitando 

assim, o retorno aos estudos e proporcionando a continuidade em ensinos técnicos, 

profissionalizantes e superiores. 

Em 2017, no período noturno, a escola atende 423 alunos, começando no 

Ensino Fundamental inicial (1º Segmento/Alfabetização), passando pelo Ensino 

Fundamental anos finais (2° Segmento) e concluindo no Ensino Médio (3º Segmento). 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

No 2º Semestre de 2016, foi observado o baixo quantitativo de estudantes 

matrículados no 1º Segmento, outra constatação realizada pela equipe gestora, foi o 

alto índice de evasão e reprovação nesse segmento. De forma paralela, foi 

diagnosticado que os estudantes não tem acesso direto ou indireto as ferramentas 

tecnológicas.  

Segundo o resultado da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 

2015/2016, realizado pela CODEPLAN (2016), que 73,03% da população do Recanto 

das Emas não estuda e que 6410 pessoas com 15 anos ou mais são analfabetos ou 

sabem apenas ler e escrever. Esta pesquisa também mostrou que 38,48% da 

população não concluiu o ensino fundamental. Nota-se a existência de um grande 

público potencial para as turmas de alfabetização, entretanto o CEDME estava com 

menos de 25 estudantes na soma das 4 turmas do 1º Segmento.   

Observado esse problema, foi solicitado que os professores estudassem alguns 

Projetos de Intervenção Local - PIL  já realizados em outras Instituições de Ensino do 
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Distrito Federal e Regiões do Entorno, aos quais tinham alguma relação com a nossa 

situação-problema. O sítio proposto para essa pesquisa foi o da Biblioteca Digital de 

Monografia da Universidade de Brasília29 - BDM. 

Foram analisados os dados de aprovação, reprovação, evasão e o quantitativo 

de matrículas realizadas nas turmas de alfabetização no decorrer do semeste. O 

momento da coordenação se tornou um espaço de debates e sugestões para o 

enfrentamento dessa situação-problema vivênciada nos últimos 5 semestres. 

Visando melhorar a qualidade da Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores 

proposta por esta Instituição Educacional, objetivou-se: construir uma educação 

transformadora, prazerosa e participativa a todos os envolvidos nesse processo 

educacional; diminuir os índices de reprovação, evasão escolar e analfabetismo 

digital; desenvolver novas metodologias e práticas escolares contemplando o uso de 

recursos tecnológicos e; promover a inserção dos educandos no mundo das 

Tecnologias de Informação e Comunicações - TIC’s. 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 

  A informática está cada vez mais presente nas escolas, e trabalhar com essas 

tecnologias tem sido um desafio para a maioria dos professores e algo despertador 

para os estudantes. Para Freire (1996), se há uma prática exemplar como negação 

da experiência formadora é a que dificulta ou inibe a curiosidade do educando e, em 

conseqüência, a do educador. Assim, Schwartz (2012) afirma que despertar a 

curiosidade e criar a consciência do problema proposto a fim de que os sujeitos 

percebam os objetivos da atividade, são ações necessárias para que em toda e em 

qualquer aula as aprendizagens sejam significativa. Sendo assim, o professor é o 

principal estimulador na relação entre os alunos e a tecnologia para que a mesma se 

torne uma ferramenta que proporcione situações de aprendizagem. 

Inicialmente, alguns educandos se sentiram inseguros e não queriam participar 

do projeto, a indagação feita pelos alunos, foi, como aprenderiam a mexer no 

computador se não sabiam ler. A resposta veio baseando-se em Durante (1998), onde 

afirma que o apoio do professor é fundamental para que os alunos criem segurança, 

percebam seus esforços, melhorem sua autoestima e se arrisquem na execução das 

atividades propostas. Com isso, a estratégia desenvolvida foi trabalhar respeitando as 

                                                 
29 http://bdm.unb.br/9 



 

 

105 

capacidades de cada estudante, tendo um olhar individualizado na construção dos 

conhecimentos operacionais de um computador.  

 Após diversas conversas com os professores e estudantes, foi apresentado 

um projeto, ao qual atendesse as necessidades dos educandos, para que esses não 

abandonassem os estudos durante o semestre letivo e que os motivassem a 

frequentar as aulas com mais assiduidade. As atividades pedagógicas desenvolvidas 

foram: utilização dos computadores da sala de informática, inserção dos estudos das 

funções básicas dos periféricos de um computador, montagem e desmontagem de um 

Computador, aprendizagem prática e teórica do Sistema Operacional Linux 

Educacional 5.0, do Pacote Office (Writer e Calc), dos Navegadores de Internet 

(chromium e firefox) e de sites como Google e Youtube. 

 
“Acho que o uso de computadores no processo de ensino aprendizagem, 
em lugar de reduzir, pode expandir a capacidade crítica e criativa (...). 
Depende de quem usa a favor de quê e de quem e para quê.” 

(FREIRE,1995). 

Nesse contexto, a operação de um computador para os discentes, representa 

uma movimentação curricular que integra diferentes habilidades, dentre elas: leitura, 

escrita, simbologia, informática, lógica matemática e o desenvolvimento da 

coordenação motora. 

 

ESTUDANTES CONCLUINTES 

Com base nos dados coletados na Secretaria do CEDME, nas turmas do 1º 

Segmento, 19 mulheres concluíram o semestre, enquanto 12 homens terminaram o 

semestre. Nota-se que mais de 61% dos concluintes são mulheres. Outro dado 

relevante é a idade dos educandos. 

 

 
              Fonte: Secretaria do CEDME 
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O gráfico acima, evidência o não acontecimento da juvenilização, visto que não 

se tem estudantes com idade menor ou igual a 29 anos. A variância das idades, 

também é algo a ser destacado em virtude de que a maioria tem entre 40 e 49. Não 

se pode considerar esse grupo como homogêneo, contudo vale ressaltar que a 

diferença entre as idades é baixa e que este fato contribuiu para a realização das 

atividades na sala de informática. 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

O dados coletados ao término do 2º Semestre de 2017, apresentou os 

seguintes gráficos. 

 

 
                                      Fonte: Censo Escolar 

  

Nota-se que no 2º semestre de 2017, foi atingido o menor quantitativo de 

estudantes evadidos, sendo apenas 4, tendo 79% a menos que o semestre anterior e 

com 42,8% a menos que a menor marca. 

Com relação a quantidade de educandos aprovados, obteve-se 16 no 2º 

semestre de 2017, equiparando-se a marca do 2º semestre de 2016 e perdendo 

apenas para o 1º semestre de 2016. Entretanto, se for realizado a comparação por 

índices, o 2º semestre de 2017 ficou com 53% de aprovação, contra 32% e 46% dos 

1º e 2º Semestre de 2016, respectivamente.  
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Outro dado a ser destacado é a quantidade de estudantes reprovados, foi o 

menor quantitativo dos últimos 6 semestres, tendo 10 alunos reprovados na soma das 

quatro turmas do 1º Segmento.  

 

 
                                           Fonte: Censo Escolar 
 

Neste gráfico, destaca-se a procura da comunidade em se matricular no 

decorrer do semestre, com um total de 10 alunos no 2º semestre de 2017, sendo a 

melhor marca dos últimos semestres, acredita-se que a oferta de aulas de informática 

atraiu novos estudantes para as turmas de Alfabetização do CEDME. 

Esse Projeto Interventivo conseguiu atingir resultados além das expectativas, 

obteve-se uma diminuição da evasão na EJAT, aumento do interesse da comunidade 

em voltar aos estudos, redução na taxa de reprovação, aumento do sentimento de 

pertencimento dos sujeitos no processo de ensino-aprendizagem e elevação da 

autoestima dos discentes e docentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Considera-se que o uso da informática na alfabetização de Jovens e Adultos é 

uma estratégia pedagógica que tem o poder de influenciar na melhoria dos índices 

escolares, na elavação da autoestima dos discentes e docentes e no combate o 

analfabetismo digital. Contudo, o uso da informática não pode representar uma 

finalidade em si mesma, mas, sim, uma ferramenta auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem. Vale ressaltar que esta pesquisa-ação está em desenvolvimento e que 

é necessário a continuidade da coleta de dados e da análise de outras variáveis. 
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10. AS CONTRIBUIÇÕES DE PAULO FREIRE NA FORMAÇÃO 
CONTINUADA DOS PROFESSORES DO JUVENIL NA EJA DE CATU-

BA 

Margareth Araújo, Ana Paula Conceição 

 
RESUMO 
Este artigo procura destacar os princípios e práticas de formação de professores na 
perspectiva da pedagogia de Paulo Freire. Os professores que motivaram essa 
pesquisa são profissionais engajados, alguns deles participam da formação desde a 
fase inicial, sendo assim, profissionais que atuam no cotidiano das práticas escolares 
mesmo com alguns obstáculos no caminho, com fundamentos do diálogo que é uma 
prática e um conteúdo indispensável no processo de formação. Com esse olhar 
nesses profissionais é que buscamos refletir sobre a formação continuada dos 
educadores e seu desenvolvimento na profissão docente a partir de Freire. Para esse 
estudo os aportes teóricos ficaram a cargo de Arroyo, Freire, Giroux; Mclaren, Tardif, 
Josso, Imbernóm e Souza na busca de respostas para os seguintes questionamentos: 
Por quais processos formativos passaram os professores da EJA para atuar no 
contexto do Tempo Formativo Juvenil? Quais as contribuições desses processos 
formativos para a atuação profissional dos docentes? Esse estudo sobre a formação 
continuada dos docentes do Tempo Formativo Juvenil, a partir dos seus memoriais 
autobiográficos teve a pretensão de contribuir com o desenvolvimento pessoal e 
profissional dos professores que atuam na EJA com esses alunos. Diante da 
amplitude e diversidade de temas e enfoques a respeito da pesquisa sobre formação 
de professores, pretendemos aqui apresentar as contribuições de Paulo Freire para a 
formação continuada dos profissionais da Educação 
 
PALAVRAS-CHAVES: Formação Continuada; Juvenil na EJA; Educação de Jovens 
e Adultos Memoriais Autobiográficos  
 
INTRODUÇÃO  

 Desde a década de 90, a formação de professores assumiu um significado 

diferente no cenário eduacional, em especial, com a regulação dada a partir da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996)30 e pelo FUNDEF/FUNDEB31, 

impulsionando a multiplicação da formação continuada para os professores em 

exercício. 

                                                 
30 LDB - é a lei orgânica e geral da educação brasileira. É a mais importante lei brasileira que se refere 
à educação. Esta lei foi aprovada em dezembro de 1996 com o número 9394/96. Composta por 92 
artigos que versam sobre os mais diversos temas da educação brasileira, desde o ensino infantil até o 
ensino superior. 

31 O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
(FUNDEF) foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado 
pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997. 
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 Na história da educação no Brasil tem se discutido os caminhos de mudanças 

ocorridas no ensino. Um dos grandes desafios desse processo é a modalidade de 

Jovens e Adultos, pelo grande número de pessoas sem o domínio da leitura e da 

escrita. Face aos resultados encontra-se uma constante preocupação com a formação 

Inicial e Continuada dos profissionais que atuam na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), para que estes acompanhem as mudanças de paradigma que 

a sociedade impõe diariamente, diminuindo da maneira mais significativa os níveis de 

exclusão dessa modalidade. O conhecimento prévio dos aspectos sócio-históricos e 

econômico-culturais que rodeiam tanto essa modalidade de ensino, quanto os sujeitos 

que dela participam tem que ter suas especificidades garantidas, pois não é mais 

cabível, que a formação para se atuar na EJA seja a mesma da escola regular. 

 A educação desse Século precisa acompanhar o processo que vem 

transformando a sociedade e como isso auxiliar na formação de um novo sujeito. O 

conhecimento é dialógico, e uma expressão de liberdade, isso acontece na medida 

em que temos consciência de uma leitura crítica da realidade vivida, onde a nossa 

reflexão deve ser um constante devir, na perspectiva de indagação, de imaginação e 

de aprofundamento sem com isso ficar limitado em resposta estanques e únicas. 

Desde a década de 1990, Paulo Freire (2001a, p.72) já prevenia sobre os 

perigos dos modelos de formação que “em lugar de apostar na formação dos 

educadores o autoritarismo aposta nas suas ‘propostas’ e na avaliação posterior para 

ver se o ‘pacote’ foi realmente assumido e seguido”. Antes mesmo dos debates feitos 

por especialistas, Freire defendia que “[...] formar é muito mais do que puramente 

treinar o educando no desempenho de destrezas”. (FREIRE, 1996, p. 15). 

 A alguns anos, pesquisas sobre formação continuada de professores, seus 

saberes práticos e acadêmicos vem, mostrando que essa formação é uma ação 

processual permanente de difícil compreensão e precisa ser acompanhada em toda 

seu trajeto na profissão docente. E para isso, a valorização do professor juntamente 

com o cumprimento das políticas de formação permanente devem ser garantidos para 

o desenvolvimento do professor tanto no que se refere ao pessoal quanto ao 

profissional.  
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Freire no seu grande conhecimento, também no traz uma concepção que não 

poderia deixar de ser destacada na “natureza formadora da docência, que não poderia 

reduzir‐se a puro processo técnico e mecânico de transferir conhecimentos [...].” 

(2001a, p.39). Ele expõem, com muita eloquência, que 
 

A melhora da qualidade da educação implica a formação permanente dos 
educadores. E a formação permanente se funda na prática de analisar a 
prática. É pensando sua prática, naturalmente com a presença de pessoal 
altamente qualificado, que é possível perceber embutida na prática uma 
teoria não percebida ainda, pouco percebida ou já percebida, mas pouco 
assumida. (FREIRE, 2001a, p.72). 

 

 A necessidade de compreender como esse caminho vem sendo percorrido, 

articulado, que posição e percepção esses educadores estão assumindo diante da 

sua formação continuada nessa nova proposta da Secretaria de Educação de Catu. 

Para Imbernóm, os professores são como ‘‘sujeitos da sua própria formação deve 

compartilhar seus significados, com a consciência de que todos somos sujeitos 

quando nos diferenciamos trabalhando juntos, e desenvolvendo uma identidade 

profissional, sem ser um mero instrumento nas mãos de outros’’ (2010, p.78).   

1. Formação do Professor que atua na EJA 

 A formação continuada tem um importante papel nesse crescimento da 

profissão docente, quando parte de uma postura mais autônoma, singular e criativa, 

para a transformação de atitude, frente aos problemas do cotidiano escolar. Neste 

sentido, As instituições escolares precisam modificar seu olhar diante do docente na 

contemporaneidade, ao defender a necessidade de “reorientar a política de formação 

dos docentes, superando os tradicionais cursos de férias em que se insiste no discurso 

sobre a teoria [...]”. (FREIRE, 2001a, p.75), pois a docência se dá principalmente na 

interação entre os sujeitos envolvidos nesse contexto, a partir das suas relações 

dialógicas, posturas e comportamentos na prática pedagógica. 

Para isso, a relação desses professores na formação continuada deve ser 

dinâmica para ajudar a transformar o meio social e educacional em que estão 

inseridos, para tanto as experiências na docência, a partir das narrativas de si pessoal 

e profissional devem ser o norte dessa formação colaborativa. E essa característica 

própria do docente na forma de influenciar, sentir os saberes educacionais, a partir da 
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sua vivência, valores e conhecimentos de si, possibilita uma formação no qual passa 

a ser o protagonista da sua construção pessoal e desenvolvimento profissional. 
 

Quando perguntado sobre quais práticas erigem a competência do 

educador, Paulo Freire respondeu “[...] a prática de ensinar que envolve 

necessariamente a de aprender a de ensinar. A de pensar a própria prática, isto é, a 

de, tomando distância dela, dela se ‘aproximar’ para compreendê‐la melhor. Em última 

análise, a prática teórica de refletir sobre as relações contraditórias entre prática e 

teoria”. (2001b, p. 205). 

 Avaliando que a formação docente seja um fator preponderante para uma 

atuação voltada para o cumprimento das funções reparadora, equalizadora, 

qualificadora e emancipadora da EJA, a temática de formação de professores, objetiva 

principalmente refletir sobre essa construção formativa, a partir da sua práxis, 

analisando o distanciamento existente entre a teoria e prática das políticas 

implementadas pelo governo nesta modalidade de ensino, constatando e 

reconhecendo que a Educação de Jovens e Adultos, em função de suas 

especificidades e complexidade, requer uma formação docente diferenciada e 

específica. 

 O reflexão sobre a formação docente na EJA permiti reconhecer que, dada a 

incipiência de cursos de graduação voltados para a formação de profissionais para 

este segmento, ela – a formação – se concretiza simultaneamente à docência, num 

processo formativo contínuo no qual se faz necessário o envolvimento de todos os 

participantes do ato educativo. 

 
Destaca, ainda, que a formação do professor não é um processo que se 

restringe a formação inicial, sendo mais do que uma necessidade do professor, trata‐

se de uma necessidade ética da qualidade de ensino e crítica da própria atividade. 

A responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe coloca o 
dever de se preparar, de se capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar 
sua atividade docente. Esta atividade exige que sua preparação, sua 
capacitação, sua formação se tornem processos permanentes. Sua 
experiência docente, se bem percebida e bem vivida, vai deixando claro que 
ela requer formação permanente do ensinante. Formação que se funda na 
análise crítica de sua prática. (FREIRE, 2003, p. 28). 

 

 Entender a ação pedagógica dos envolvidos nesta modalidade de ensino pode 

propiciar tanto inclusão como exclusão social dos educandos, seja no âmbito escolar, 
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quanto nos seus entornos ou na sociedade, de forma mais ampla. A inclusão, no 

sentido de Freire (2001), só ocorrerá se houver a conscientização e valorização da 

pessoa humana a partir da realidade na qual ela está incluída. Num ensaio de 1992, 

ele defende a transformação do conceito de Educação de Adultos, situando-a no 

âmbito da Educação Popular, ou seja, uma educação que parte do cotidiano dos 

grupos nos quais ocorre a prática educativa. Segundo Freire: 

É possível vida sem sonho, mas não existência humana e História sem 
sonho. A dimensão global da Educação Popular contribui ainda para que a 
compreensão geral do ser humano em torno de si como ser social seja menos 
monolítica e mais pluralista, seja menos unidirecionada e mais aberta à 
discussão democrática de pressuposições básicas da existência. Esta vem 
sendo uma preocupação que me tem tomado todo, sempre – a de me 
entregar a uma prática educativa e a uma reflexão pedagógica fundadas 
ambas no sonho por um mundo menos malvado, menos feio, menos 
autoritário, mais democrático, mais humano. (2001, p.17) 

 Daí a necessidade de se reforçar nas formações de educadores uma prática 

pedagógica centrada na compreensão, na ética, na cidadania e no respeito à pessoa 

e aos saberes que a cotidianidade lhe proporciona. Os docentes da Educação de 

Jovens e Adultos que assim atuam nãos seus espaços formativos, valorizando a 

trajetória sócio histórica e cultural de cada discente podem contribuir para que os 

jovens e adultos não desistam, por maiores que sejam os obstáculos encontrados no 

retorno ao ambiente escolar. Dessa demanda, também surgi, a figura do educando-

pesquisador, que para além da apropriação de conhecimentos universalmente 

sistematizados é responsável, autor e protagonista da sua própria aprendizagem. E 

ao contrário desse quadro exposto anteriormente, a exclusão pode ocorrer por meio 

da manutenção dos educandos à margem de todo esse processo educativo. 

 A necessidade de se ter uma prática pedagógica diferenciada na EJA, com 

características mais marcantes dos educandos que busca principalmente nesta 

modalidade de ensino se apropriar para não mais distanciar a teoria e a prática. Sendo 

assim, a formação docente para e na EJA que é o principal objetivo deste trabalho 

será abordada numa perspectiva do “aprender por toda a vida”, segundo Paiva (2004), 

pois se compreende que o processo formativo de cada pessoa se dá num continuum, 

ao longo de sua vida, por meio de situações diversas propícias para isso ou não. 

 Na busca da compreensão de diversas dimensões que permeiam o processo 

de formação humana, nesta investigação, intentamos trazer à tona encontros e 
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divergências, tensões e conflitos postos pela procura de entender a rede em que se 

constituem as relações socioculturais, políticas e econômicas que perpassam vidas, 

opções e rumos tomados no decorrer de nossas existências. Para Freire (2003, p.78) 

“Não é no silêncio que os homens e as mulheres se reconhecem e constroem sua 

humanidade, mas na palavra, no trabalho, na cultura, ou seja, na ação-reflexão com 

os outros”.  

 Nesta constatação a relação de aprendizado não poderia ser diferente, ela é 

reflexo das experiências sociais no processo de troca para a construção e apropriação 

de outros conhecimentos. É por entender e compactuar com essa síntese cognitiva 

que trabalho com educação de jovens, adultos e idosos há cerca de 20 anos.  

 Tardif (2011, p.10) afirma que “a questão do saber dos professores não pode 

ser separada das outras dimensões do ensino, nem do estudo do trabalho realizado 

diariamente pelos professores de profissão (...)”.  Ele reconhece que a formação 

docente específica para a EJA é ainda principiante no Brasil, e isso só acontecerá na 

prática do cotidiano com o excesso de saberes dos professores-pesquisadores e que 

nesse sentido, há uma separação patente entre o mundo acadêmico e o da escola, o 

que faz com que o conhecimento gerado nas pesquisas conduzidas pelos professores 

na escola não seja respeitado e/ou considerado pelos pesquisadores acadêmicos 

quase sempre. Tardif (2011, p.11) afirma também que “o saber é sempre o saber de 

alguém que trabalha alguma coisa no intuito de realizar um objetivo qualquer”. Ele 

prossegue dizendo que: 

[...] o saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa 
e a identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua história 
profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e com os 
outros atores escolares na escola, etc. Por isso, é necessário estudá-lo 
relacionando-o com esses elementos constitutivos do trabalho docente. ( 
2011, p. 11) 

 É fato que o profissional egresso das universidades reconhece que o 

aprendizado da graduação se concretiza na prática, porém compreende que a 

formação continuada não se resume na obtenção de títulos e certificados que, nem 

sempre, garantem transformações significativas na esfera pessoal e profissional de 

cada um.  
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 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 estabelece a 

necessidade de atender às especificidades dos trabalhadores, educandos, 

matriculados nos cursos noturnos, o Parecer CEB/CNE 11/2000 vai explicitar a 

exigência de uma formação docente específica para atuar na EJA quando afirma: 

“Trata-se de uma formação em vista de uma relação pedagógica com sujeitos, 

trabalhadores ou não, com marcadas experiências vitais que não podem ser 

ignoradas” (p.58). Já Soares (2011) fala que as ações das universidades com relação 

à formação do educador de jovens e adultos ainda são tímidas; em levantamento por 

ele realizado constata-se que a formação inicial, em nível de graduação, específica 

para a EJA ainda é incipiente como continuada.  

  Sendo assim, a formação continuada possibilita a criação de novas 

formas de encarar as situações que se constituem em entraves para a realização dos 

objetivos propostos, isto também envolve, tanto as expectativas dos docentes como 

as dos educandos e o contexto social, bem como o da escola, com seus 

imbricamentos e reflexos sobre a formação de cada pessoa, e também há as escolhas 

e opções feitas pelos docentes no cotidiano escolar que afetam substancialmente a 

vida dos educandos, bem como suas chances e oportunidades, além de implicarem 

para a justiça e igualdade sociais 

2. A Vida do Educador do juvenil entre o prazer e o sofrer 

 
 Os sujeitos que participam desse trabalho são oito professores do TFJ, que já 

atuam, há mais de quatro anos, como professores da EJA em escolas municipais de 

Catu-BA. O trabalho que será realizado se justifica no contexto das mudanças no 

currículo educacional e que afetou de forma radical a compreensão do que deva ser 

a educação de jovens em uma sociedade democrática, que preza valores como a 

pluralidade, a participação, a solidariedade e a integração e, por conseguinte, afeta 

também a escola e a profissão docente.  

 Assim, se até recentemente ser professor implicava ter domínio de 

conhecimentos objetivos ou formação em certa área de conhecimento, saber aplicá-

los a situações concretas e ter certa autonomia no exercício da prática profissional. 

Atualmente “[...] a especificidade dos contextos em que se educa adquire cada vez 

mais importância.” Imbérnon, (2011, p.14) e a função de ensinar deve se preocupar 

em criar espaços de reflexão e participação numa perspectiva emancipatória. 
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Os professores precisam ter garantido uma formação continuada que os leve a 

um pensamento reflexivo no coletivo, reflexão essa, que permita a esses sujeitos 

compreender, analisar e torna-se mais propositivo na forma de conduzir seu saberes 

pedagógicos na sua sala de aula, principalmente nas turmas da Educação de Jovens 

e Adultos por essa ter qualidades históricas desfiguradas e para Arroyo(2006) 

precisamos construir um perfil de educador de jovens e adultos e de sua formação, 

“O perfil do educador de jovens e adultos e sua formação encontra-se ainda 
em construção. Temos assim um desafio, vamos ter que inventar esse perfil 
e construir sua formação. Caso contrário, teremos que ir recolhendo pedras 
que já existem ao longo de anos de EJA e irmos construindo esse perfil da 
EJA e, consequentemente, teremos que construir o perfil dos educadores de 
jovens e adultos e de sua formação. (2006, p. 18) 
 

O que ele nos mostra com isso, é que se não temos metas definidas nas 

políticas de formação de professores e também na de Educação de Jovens e Adultos, 

consequentemente elas vão precisar ser construídas e terá que começar com as 

mudanças nesse perfil de docente. Arroyo ainda nos diz que “[...] os educadores de 

jovens e adultos têm de ter consciência desse momento em que estamos. Esse tem 

de ser um dos traços de sua formação, ter conhecimento da atual situação da EJA 

[...]” (2006, p.19) 

Essa forma crítica de refletir sobre a EJA será de grande importância para o 

empoderamento e capacidade de construção de novos saberes e de mudanças nas 

incertezas que são tão inerentes ao trabalho do educador dessa modalidade, para que 

ele possa inovar, visando um processo de produção de conhecimento, 

desenvolvimento de atitudes e habilidades, que gerem implementação de melhorias 

nas condições de trabalho. O docente da Educação de Jovens e Adultos precisa ter o 

seu discurso atrelado a sua prática para que isso não fique dissociado e a sua 

formação continuada não fique no modismo de ideias e tendências teóricas jogadas 

no seu processo formativo. 

A partir desses termos Imbernón (2010), pontua que:   
 

A formação continuada deveria apoiar, criar e potencializar uma  reflexão real  
dos sujeitos sobre  sua prática docente nas instituições educacionais e em 
outras instituições, de modo que lhes permitisse examinar suas teorias 
implícitas,   seus   esquemas   de   funcionamento,   suas    atitudes,   etc.., 
estabelecendo de  forma  firme um  processo constante de autoavaliação do 
que se faz e por que se faz (IMBERNÓN,2010,p. 47). 
 

Arroyo (2006) nos sugere que quando formos tratar de programas e currículos 

na formação de educadores para EJA não se deixe de pensar e tratar sua história de 

vida como fator preponderante, pois toda essa heterogeneidade e especificidade que 
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passou e passa o professor ao longo de sua formação são conhecimentos que 

compõem o seu currículo. Arroyo fala do reconhecimento da pluralidade desse 

educador a partir da sua história: 

“Temos de reconhecer que o educador da EJA é muito mais plural que o 

educador de escola formal. Se existe algo que possamos fazer, é deixar que 
esse perfil plural do educador de jovens e adultos contamine o perfil do 
educador escolar. O inverso, porém, distancia-nos dessa dinâmica e nos 
levará a regular, a encaixar essa riqueza toda em um perfil definido, já 
fechado.” (2006, p.20) 

 

Essa formação continuada do educador da EJA no Tempo Formativo Juvenil 

precisa possibilitar reflexões teórico-prática, que partam das trocas experimentais dos 

sujeitos envolvidos, articuladas com projetos pedagógicos que valorizem as 

discussões e estimulem a criticidade dos discentes juvenis, para um empoderamento 

do conhecimento. Porque segundo Arroyo: 

Não é qualquer jovem e qualquer adulto. São jovens e adultos com rosto, com 
histórias, com cor, com trajetórias sócio-étnico-raciais, do campo, da periferia. 
Se esse perfil de educação de jovens e adultos não for bem conhecido, 
dificilmente estaremos formando um educador desses jovens e adultos. 
(2006, p. 22 

 

O que se tem que ter bem definido é um programa de formação continuada 

bem articulado, que potencialize o processo formativo no coletivo da profissão docente 

e que consiga enfrentar as dificuldades que afetam esses saberes na prática 

educativa para juntos construírem uma formação mais condizente com esse sujeito 

que adentra na EJA. Para Arroyo, [...]o foco será na formação plena desses sujeitos 

em seus tempos e condições de vida. A articulação do ensino a um projeto de 

formação de sujeitos específicos pode ser uma experiência rica e contagiante para os 

outros tempos humanos e níveis de ensino-educação-formação plena. (p.25)  

Essa formação plena passa pelas crenças, conhecimentos anteriores e 

representações que sobrevivem no passar do tempo através das histórias de vida dos 

professores e de seus alunos, pois esse conhecimento de si é de muita importância, 

pois essas experiências passadas ajudam a refletir sobre quem são os docentes, os 

discentes a instituição e quais tarefas e funções são papeis de cada um para qualidade 

de ensino que estão almejando nesse processo formativo. E na EJA essas narrativas 

vão ser muito mais adequadas segundo Arroyo, 

“Eu diria que para a EJA são muito mais adequadas as formas narrativas, as 
experiências de vida, os significados que cada grupo humano vai 
encontrando na luta pela terra, pelo trabalho, nas vivências da cidade e do 
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campo, da natureza e da sociedade. Explicitar esses significados, aprender a 
captá-los. Organizá-los, sistematizá-los.” (2006, p.31) 

 

 São os fatos e acontecimentos da vida que constroem a identidade pessoal e 

profissional nas experiências de si. Para Souza (2006c), “A vida é construída na 

tensão dialética entre sofrimento e prazer; nesse movimento o sujeito vai percebendo 

e construindo formas de submeter-se ou governar-se, a partir das experiências 

formativas apreendidas ao longo da vida” (p.116-117). São as experiências revestidas 

de amódios32 vivenciadas nos profissionais da rede municipal de Educação de Catu, 

que originaram meu objeto de pesquisa. Por acreditar que todo professor tem uma 

história, mesmo que dela tenha se afastado, e nela estão guardados seus anseios e 

expectativas iniciais em relação à profissão e que o perfil desses professores se 

constitui ao longo de sua carreira e requer um acompanhamento em longo prazo.  

  Souza (2006c, p.61) diz que “de fato, os sujeitos, ao evocarem 

lembranças e recordações-referências sobre suas experiências significativas, buscam 

trazer para a sua narrativa a autenticidade relativa à sua escolha e aos episódios que 

narram através da linguagem articulada”. Essa possibilidade de articulação advinda 

das narrativas de si e a construção de sentido determinam uma tríade que são: a 

relação com o mundo a qual o autor está inserido, a relação consigo mesmo e a sua 

experiência formadora. 

 Aprender a pensar e agir na Educação a partir de um novo referencial teórico 

não é tarefa tranquila e nem tão pouco fácil. Mesmo sendo na maioria das vezes 

fundamentada em novas propostas voltada para o lúdico, prazeroso e significativo 

onde o desenvolvimento da inteligência é determinado pelas ações mútuas entre o 

indivíduo e o meio, essa interação muitas vezes é conflitante como afirma Charlot 

(apud D’ávila, 2008): 

[...] os professores são profissionais da contradição e têm diante de si tarefas 
árduas: resolver o nexo, por exemplo, entre discurso construtivista e prática 
tradicionalista, entre diversidade e ensino inclusivo, entre família e escola, 
entre um mundo imerso nas novas tecnologias e a escassez de recursos 
materiais na escola, dentre inúmeras outras tensões. Como quis Freud em 
determinado momento, ensinar é uma profissão impossível. (p.34) 

  
 Portanto, com as pressões culturais do mundo contemporâneo, tendo em vista 

que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura vem fazendo transformações na 

estrutura educacional do município de Catu, tornam-se fundamentais as reflexões que 
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tenham como Objetivos centrais:  

a) Compreender, por meio de narrativas autobiográficas, os processos formativos 

pelos quais passaram os professores da EJA para atuar no contexto do Tempo 

Formativo Juvenil;  

b) Refletir e compreender, coletivamente, sobre as contribuições dos processos 

formativos dos docentes do Tempo Formativo Juvenil e suas implicações para o 

contexto de atuação profissional. 

 Tendo em vista que a formação dos educadores da EJA vem passando por 

transformações na sua estrutura educacional com essa nova proposta, torna-se 

fundamental as reflexões que tenham como objetivo tentar compreender como esse 

processo formativo vem se figurando para os sujeitos envolvidos na educação do 

juvenil. 

 

3. A construção formativa através da subjetividade das histórias de vida 

 
 Investigar a formação de professores da EJA na modalidade Tempo Formativo 

Juvenil, especialmente sobre seus percursos formativos, a partir da sua produção de 

saberes, desenvolvimento e crescimento pessoal/profissional, exige um olhar sensível 

que possibilite ver além da aparência e da superficialidade. Sustendo na proposição 

de ‘incompletude nos seres humanos’ que Freire com toda a sua proeza, formula e 

implementa a concepção de formação continuada durante o período que exerceu o 

cargo de secretário municipal de educação na cidade de São Paulo (FREIRE, 2001b, 

P. 65). 

 É preciso sem sombra de dúvida trabalhar com a subjetividade, a singularidade, 

a diversidade, a sutileza, a perspectiva do sujeito, os modos particulares com que 

cada indivíduo se apropria do seu processo de formação pessoal e profissional na 

construção dos saberes e consequentemente uma mudança de postura frente a esses 

discentes que estão em idade série defasados. É, pois, necessário operar com 

aspectos muito íntimos do ser humano, enquanto pessoa social e profissional, 

constituídos na interface com o eu, o outro e o mundo para mobilizar mudanças no 

outro. 

 O mundo contemporâneo exige cada vez mais dos indivíduos mudanças mais 

profundas, justamente por ser tão complexo, envolvendo questões que nos coloca 

diante de desafios de construir outros formatos teórico-metodológicos, que nos 
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auxiliem na compreensão do saber-fazer docente e isso muito mais na EJA e nas suas 

demandas. No âmbito da subjetividade, um postulado tem direcionado as pesquisas 

sobre o conhecimento dos professores nos últimos anos: os professores possuem 

saberes específicos que são mobilizados, utilizados e produzidos por eles mesmos no 

âmbito de suas tarefas cotidianas. (TARDIF, 2011, p. 228) 

 Quando ficamos mais próximos do cotidiano da sala de aula criamos uma nova 

situação educacional que enfatiza a construção realizada pelo indivíduo e isso no 

Tempo formativo Juvenil demanda de uma pedagogia ativa, criativa, dinâmica, 

apoiada na descoberta de si, na investigação e no diálogo segundo Giroux; Mclaren 

(1993):  

 
Apenas quando podemos nomear nossas experiências - dar voz a nosso 
próprio mundo e afirmar a nós mesmos como agentes sociais ativos, com 
vontade e um propósito - podemos começar a transformar o significado 
daquelas experiências, ao examinar criticamente os pressupostos sobre os 
quais elas estão construídas. (p.26) 

 

 A história de vida como meio de pesquisa vem avançando e assumindo várias 

formas, desde as tradicionais, como memórias ou crônicas, até formas novas que 

valorizam a oralidade e consideram as vidas ocultas como um testemunho vivo de 

épocas e períodos históricos. As explicações nas estruturas, construídas a partir de 

categorias muito gerais, não satisfazem mais, pois as pessoas querem compreender 

a sua vida cotidiana, as suas dificuldades, contradições, incertezas e problemas que 

esta lhes impõe. 

  Paulo Freire (1996, p. 24), chama atenção que a “reflexão crítica sobre a prática 

se torna uma exigência da relação teoria/prática sem a qual a teoria pode ir virando 

blábláblá e a prática, ativismo”. Dessa forma os educadores com todo seu teor 

subjetivo precisa estar antenado com a teorização vinculada a reflexão e ação no ato 

de educar e essa reflexão também significa o reconhecimento de que a produção do 

conhecimento não é exclusiva das universitários, sendo assim ela vai além dos muros 

acadêmicos. 

 Dessa forma, a pesquisa narrativa parte da concepção de que os processos 

formativos, de aprendizagem e desenvolvimento pessoal/profissional compreendem a 

implicação da pessoa consigo mesma e com os contextos onde se constituem suas 

experiências pessoais e profissionais de formação de modo que a experiência 

formadora refere-se à implicação global do sujeito com sua própria existência, uma 



 

 

122 

vez que: 

 
[...] a formação experiencial designa a atividade consciente de um sujeito que 
efetua uma aprendizagem imprevista ou voluntária em termos de 
competências existenciais (somáticas, afetivas, conscientes), instrumentais 
ou pragmáticas, explicativas ou compreensivas na ocasião de um 
acontecimento, de uma situação, de uma atividade que coloca o aprendente 
em interações consigo mesmo, com os outros, com o meio natural ou com as 
coisas, num ou em vários registros. (JOSSO, 2010, p.55) 

 
 Deste modo, exigem uma ciência das mediações que traduza as estruturas 

sociais em comportamentos individuais ou microssociais, daí a necessidade de se 

fazer um trabalho com esses docentes da EJA a partir dessa metodologia para 

investigar se essas narrativas favorecem o conhecimento de si como uma prática 

emancipatória e se as escritas apresentam-se como uma ação complementar, que 

enriquece e reforça as transformações desencadeadas na interação social e levem o 

conhecimento para seus alunos de forma mais significativa.   

  Claro que todo esse conhecimento também passa pela universidade, pois como 

instituição de ensino e pesquisa, tem um papel fundante nessa trajetória, isso sem tão 

pouco desprezar o conhecimento gerado na escola. 

 

É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando 
cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e 

re‐forma ao formar e quem é formado forma‐se e forma ao ser formado. É 
neste sentido que sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, 
conteúdos nem formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou 
alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem discência, as 
duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não 
se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao 
ensinar e quem aprende ensina ao aprender. (FREIRE, 1996, p. 25). 

  

 Essa formação, precisa ser diferenciada de modelos que pareçam ser ideais e 

o que vem sendo aplicado de forma comum, a partir de um jeito de olhar para objetos 

e situações comuns com um distanciamento necessário para que haja uma 

desconstrução da ideia de que a lógica de racionalização da educação acaba por dar 

um caráter de treinamento à prática de formação que se mostra totalmente contrário 

à tarefa da educação de acordo com os pensados por Paulo Freire. 

 

Como educador, eu sei o que significa a formação. É por isso que brigo tanto 
com os americanos, pois resisto a aceitar que training equivale a formação. 
Formação é muito mais que training. Então, a formação dos educadores e a 
análise sobre ela tem muita importância. (FREIRE, 2001b, p. 227). 
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 Com esse pensamento é que ao trazer para o coração do método biográfico os 

materiais primários (autobiográficos) e a sua subjetividade, o que nos interessa e, 

sobretudo produzir uma forte impressão, subjetiva no quadro de uma comunicação 

interpessoal complexa e recíproca entre os narradores (docentes do Tempo Formativo 

Juvenil) e o observador, relatando dessa forma uma práxis humana que traduza o 

aprendizagem que os discente construíram no decorrer do processo. 

Nessa perspectiva de subjetividade inerente ao professor é fundamental 

enxergar esse sujeito como um ser social, com suas particularidades, identidades 

pessoais e profissionais, e que também faz parte de um coletivo. Essa condição do 

professor como parte integrante ativa da sua formação, faz com que esses 

profissionais busquem melhorias a partir da retomada das histórias de sua vida.  

A pesquisa que tem como enfoque a abordagem qualitativa permite 

compreender criticamente a formação continuada dos professores, como esse 

contexto educativo vem emergindo, para entender as contradições, as subjetividades, 

que norteiam todo o processo de ensino e aprendizagem. O docente que tem na sua 

prática a inclusão da diversidade, das particularidades e contribui na emancipação 

dos discente da EJA, consegue levá-los a saberes singulares. Tardif diz que os alunos 

afim de aprender devem “[...] tornar-se, de uma maneira ou de outra, os atores de sua 

própria aprendizagem, pois ninguém pode aprender em lugar deles.” (2011, p. 221). 

 

A subjetividade está inserida na profissão docente, justamente pelo grande 

movimento de saberes na sua prática pedagógica, pessoal e curricular. Na concepção 

de Tardif “[...] os professores de profissão possuem saberes específicos que são 

mobilizados e produzidos por eles no âmbito de suas tarefas cotidianas.” (2011, p. 

228).  

Na profissão docente não se pode deixar de lado os saberes e as histórias de 

vida desses sujeitos, para Tardif: 

 

“Ora, um professor de profissão não é somente alguém que aplica 
conhecimentos produzidos por outros, não é somente um agente 
determinado por mecanismos sociais: é um ator no sentido forte do termo, 
isto é, um sujeito que possui conhecimentos e um saber-fazer provenientes 
de sua própria atividade e a partir dos quais ele a estrutura e a orienta. [...]sua 
subjetividade de atores em ação, assim como os conhecimentos e o saber-
fazer por eles mobilizados na ação cotidiana.” (2011, p.230) 
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Os discursos docentes estão impregnados de subjetividades, com isso temos 

que sempre levar em consideração que os professores estão em contextos sociais 

diversificado e diferenciados, crenças religiosas, políticas, questões de gênero. São 

sujeitos reais, vivos e plurais e para Tardif, “a subjetividade dos professores não se 

reduz à cognição ou à vivência pessoal, mas remetes às categorias, regras e 

linguagens sociais que estruturam a experiência dos atores nos processos de 

comunicação e de interação cotidiana.” (2011, p. 233. Essa formação do professor 

não pode deixar de considerar todos esses fatos, pois corre o risco de não conseguir 

mudar as concepções nas práticas pedagógicas na docência.  

 

CONCLUSÃO 

 Percebemos que os programas de formação continuada têm sido implantados 

a partir do olhar dos gestores municipais e/ou estaduais e em Catu-BA não é diferente, 

mas o que não se pode deixar de considerar são as reais necessidades formativas 

dos professores. Justamente por entender que a efetivação da formação continuada 

só acontecerá quando os professores passarem a ser atores que propõem a ação 

como agentes transformadores a partir do seu local de trabalho. 

  Para Paulo Freire, a formação continuada, parte do pressuposto de que a 

‘educação é um ato político’, sendo assim, não se pode desconsiderar que a dimensão 

da formação também o é. Com isso, devemos articular as questões da formação 

continuada, com a valorização da escola pública, justamente por essa ser um espaço 

de afirmação da democracia e de oportunidades para as classes proletária. Nesse 

sentido, se faz necessário um fazer profissional centrada na instituição escolar sem, 

no entanto, se furtar do diálogo com os teóricos. 

 A conclusão chegada com as discussões sobre a formação continuada, se 

centra de uma certa forma no consenso: de que a forma dicotomizada tem pouca 

efetividade no cotidiano escolar, sobretudo, por que não há uma práxis já que a 

concepção não procura ligar a teoria com a prática e parte do pressuposto de que 

ministrando aulas mais de teóricas aos docentes, elas se refletirão em sua prática e, 

talvez, acredito que o mais importante, é mostrar que modelos de formação mais 

efetivos, que parte da reflexão sobre a prática cotidiana dos professores em seu 

próprio meio de trabalho leva o sujeito a uma ação-reflexão. Nesse sentido, Paulo 

Freire em sua imensa contribuição teórica produzida ao longo de sua vida voltada para 

educação teve a preocupação em articular teoria e prática, de acordo, com o que ele 
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mesmo afirmava para evitar o ‘ativismo sem bases’ e, por outro, lado o verbalismo 

inconsequente. 
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Resumo 
Este texto aborda sobre atividades gerontagógicas como alternativa para alfabetização de 
jovens, adultos e idosos. A experiência se consolidou no cenário de Caxias-Maranhão com 
pessoas idosas no recorte etário de 60 a 85 anos de idade. O percurso metodológico rendeu 
experiências que atendeu aos objetivos planejados, tendo como referência círculos de cultura 
em Freire (1996) e, outros teóricos, como Bosi (1994), Neri (2001), Cachione (2003), Serra 
(2015) e a legislação educacional, com destaque o Estatuto do Idoso, que contribuíram para 
que a metodologia lograsse êxito. Os resultados convergem para afirmar que a metodologia 
utilizada para alfabetizar foram significativos para os idosos, dentre os principais destacamos: 
domínio da leitura e escrita de palavras, frases e pequenos textos; conhecimento dos direitos; 
participação, perseverança e engajamento nas atividades; valorização pessoal; melhoria nas 
relações com filhos e netos; mudança de concepção sobre velhice e o processo de 
envelhecimento e alfabetização digital. 
 
Palavras-Chave: Atividades. Gerontagógicas. Metodológica. 

 
1. Prenúncio das atividades gerontagógicas 

 
As atividades gerontagógicas atenderam uma das etapas da pesquisa 

realizada no município de Caxias, cidade cognominada Princesa do Sertão 

Maranhense, localizada a 360 km da capital do estado, com uma população de 

155.202 habitantes segundo IBGE/2010; Com essa descrição inicial, destacamos 

trechos principais da intervenção gerontagógica, dialógica e Intergeracional na 

perspectiva da formação ao longo da vida utilizando a pesquisa-ação como escolha 

metodológica de condução do estudo e aplicação das atividades. 

Essa experiência tem como eixo norteador a gerontagogia que segundo 

Cachione (2003), define como disciplina das ciências da educação. A autora ressalta 

que a questão da educação antecede o envelhecimento e os seus sujeitos; entende 

que a Gerontagogia está mais preocupada com o ensino aprendizagem.  

As atividades foram realizadas com 20 (vinte) idosos do Centro de Convivência 

da Cohab, 05 (cinco) filhos, 05 (cinco) netos dos idosos e 05 (cinco) professoras, neste 

trabalho denominados respectivamente de águias do amor, vida, esperança e de luz; 

Esse trabalho é realizado pelas  professoras designadas pela Secretaria Municipal de 

Educação para prestarem serviço no referido Centro.  
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Para execução das atividades adotamos o que Romão (2006) descreve sobre 

círculo de cultura como metodologia de pesquisa, tendo como referência Freire 

(1996), que a concebe como uma forma de intervenção no processo educacional, de 

modo particular na alfabetização, mas também enfatiza a possível utilização enquanto 

instrumento metodológico de pesquisa; considerando esses estudos e as experiências 

com alfabetização de jovens, adultos e idosos. 

No trabalho de alfabetização dos idosos, adotamos a concepção em Freire 

(1987) de educação e alfabetização quando afirma que esse processo não é neutro, 

ou seja, o ato de educar tem em si uma intenção política. Nessa direção, podemos 

citar, por exemplo, a aplicação das atividades gerontagógicas com os temas 

geradores retirados do estatuto do idoso, como forma de problematizar o contexto 

social, através da leitura de mundo e da palavra.  

Nessa perspectiva, entendemos o processo de alfabetizar como um ato que 

extrapola a decodificação ou mecanização da leitura e da escrita é, sobretudo, ler e 

escrever a partir do chão da vida, sendo sujeito de sua palavra e de sua história. Desse 

modo, a seleção dos temas geradores seguiu as etapas propostas por Freire (1987), 

enquanto plano norteador das atividades nos círculos de cultura, quais sejam: 

pesquisa e seleção dos temas geradores a partir do contexto pesquisado, elegendo 

os temas relacionados com os direitos fundamentais da pessoa idosa e outros 

apontados na entrevista, temas geradores que estão gestados de palavras que 

expressam a vida, o cotidiano, as necessidades e os anseios dos idosos.  

A metodologia foi adequada porque diferente do ambiente escolar, o Círculo de 

Cultura possibilita a educação popular33, em que na visão de Brandão (2006), um 

saber da comunidade, torna-se saber das classes populares, transferido entre grupos 

e pessoas. Ao referir-se à Círculo de Cultura, Paulo Freire dialogando sobre suas 

experiências de alfabetização de jovens e adultos, enfatiza: 

[...] em lugar de escola, que nos parece um conceito, entre nós, demasiado 
carregado de passividade, em face de nossa própria formação (mesmo 
quando lhe dá o atributo de ativa), contradizendo a dinâmica fase de 
transição, lançamos o Círculo de Cultura. Em lugar do professor, com 

                                                 
33 Surge no Brasil no começo da década de 60. Surge no interior de grupos e movimentos da sociedade 
civil, alguns deles associados a setores de governos municipais, estaduais ou da federação. Surge 
como um movimento de educadores, que trazem para o seu âmbito de trabalho profissional e militante, 
teorias e práticas do que então se chamou cultura popular, e se considerou como base simbólico-
ideológica de processos políticos de organização e mobilização de setores das classes populares, para 
uma luta de classes dirigida à transformação da ordem social, política, econômica e cultural vigente. O 
lugar estratégico que funda a educação popular é o dos movimentos e Centros de Cultura Popular. 
(BRANDÃO, 2006, p. 82). 
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tradições fortemente “doadoras”, o coordenador de debates. Em lugar de aula 
discursiva, o diálogo. Em lugar de aluno, com tradições passivas, o 
participante de grupo. Em lugar dos “pontos” e de programas alienados, 
programação compacta, “reduzida” e “codificada” em unidades de 
aprendizado. (FREIRE, 1996, p. 111). 

 
Com base nessa concepção, destacamos que os Círculos de Cultura facilitaram 

o trabalho em equipe, os diálogos, a troca de saberes e experiências que foram 

sedimentadas com a participação livre e nas relações interativas dos idosos e, a 

definição dos temas geradores na perspectiva da educação libertadora, foi 

desafiadora para selecionar uma metodologia que abarcasse os objetivos da 

pesquisa, como bem confirma Freire (1987, p. 87): 

Uma metodologia que não pode contradizer a dialogicidade da educação 
libertadora. Daí que seja igualmente dialógica. Daí que conscientizadora 
também proporcione, ao mesmo tempo, a apreensão dos “temas geradores” 
e a tomada de consciência dos indivíduos em torno dos mesmos. 

 
Com esse entendimento, afirmamos que a coerência metodológica, implica 

numa postura dialógica, isso começa pelo exemplo de quem educa, das suas 

convicções pedagógicas, por isso Freire (1996) na Pedagogia da Autonomia, destaca 

a importância do diálogo e a sua prática para uma educação humanizadora; aborda 

ainda a corporificação pelo educador das palavras pelo exemplo. 

 
2 As atividades gerontagógicas como alternativa metodológica X Círculos de 

Cultura 

Após observação e diagnóstico, durante o processo de alfabetização, 

realizamos 20 (vinte) encontros para aplicar atividades gerontagógicas, com temas 

geradores, selecionados a partir das entrevistas, Estatuto do Idoso e sugestões das 

águias do amor (idosos),  os temas: Direitos, Vida, Educação, Saúde, Família, 

Valores, tais como: ética, respeito, justiça, fraternidade, diálogo, responsabilidade e 

solidariedade; Trabalho, Cultura, Participação, Relações Intergeracionais, envolvendo 

rodas de leitura e diálogos. 

Dentre as atividades, foram realizadas: produção de pequenos textos; 

momentos de lazer, com o boi brilho das gerações, de terapia (através da música, 

movimentos físicos, caminhada e passeios); círculo de cultura religiosa (momentos de 

espiritualidade); encontros entre as gerações, envolvendo filhos e netos em datas 

comemorativas, palestras e estudos; articulação com a Secretaria de Saúde para 

consulta de vista; campanhas de solidariedade, a exemplo da Campanha “Adote um 

Idoso”, para doações de armação e lente de óculos; eventos significativos: Viagem a 



 

 

130 

São Luís para conhecer a Universidade Estadual do Maranhão, as praias, Projeto 

Reviver34, São José de Ribamar; e Seminários Intergeracionais; Ciclo de Palestras na 

área da saúde; visita a Schincariol e sessão de filmes educativos, a exemplo de “O 

Estudante e UP”. 

A memória, a participação e a interação das águias do amor (idosos) sempre 

foram perceptíveis pelo carinho e sinergia contagiante, desde o primeiro convite e os 

contatos entre si, visitando as casas um do outro, telefonando, mandando recado, 

combinando para que todos estivessem presentes, assim foi se construindo esse 

percurso de troca de saberes e experiências com pessoas sedentas de continuarem 

vivendo com sentido, partilhando sonhos e realidades, aprendendo e ensinando uma 

nova trilha, como se estivessem em busca do tempo perdido, não desfrutado, mas 

confiantes de acharem algo que pudesse oportunizá-los a uma vida mais feliz. 

Para além de todo e qualquer propósito colocado a cada encontro, fortaleceu 

laços de amizade, preocupações de uns com os outros, relembrando Bosi (1994, p. 

37), referindo-se a uma pesquisa realizada com idosos: “esse vínculo não traduz 

apenas uma simpatia espontânea que se foi desenvolvendo durante a pesquisa, mas 

resulta de um amadurecimento de quem deseja compreender a própria vida revelada 

do sujeito”. 

Os encontros foram realizados o conforme plano de trabalho, seguindo o roteiro 

relacionado abaixo, iniciando com reflexão, música ou relaxamento como forma de 

acolher e inserir a temática, dentre as principais, destacamos: 

 
2.1 Temas Geradores 

2.1.1 Meu Nome 

O diálogo em torno da importância de si mesmo, da origem do nome e das 

relações consigo mesmo e com o outro, possibilitou conhecer melhor uns aos outros 

e integrar o grupo na atividade, utilizando o texto da águia e a dinâmica de 

apresentação dos nomes com as vogais. 

Roteiro do Círculo de Cultura do Tema Meu Nome: 

a) Diálogo sobre a origem do nome (Conversa dois a dois); 

b) Reflexão sobre o texto da Águia: 

 

                                                 
34 Projeto Reviver – Buscou recuperar e revitalizar o conjunto arquitetônico do Centro Histórico de São 
Luís, conforme website disponível em http://www.guiasaoluis.com.br/mapag02.htm. 
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Os biólogos que estudam as águias dizem que essas aves possuem a maior 
longevidade da espécie, chegando a viver setenta anos. Mas, para chegar a 
essa idade, aos quarenta anos elas têm que tomar uma séria e difícil decisão. 
Neste período, suas unhas estão compridas e flexíveis, por isso não 
conseguem mais agarrar as presas das quais se alimentam. Os bicos 
alongados e pontiagudos estão curvos, apontando contra o peito. As asas 
estão envelhecidas e pesadas por causa da espessura das penas e voar é 
quase impossível. 
Nesse momento, a águia só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar um 
doloroso processo de renovação que terá duração de cento e cinquenta dias. 
Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e se recolher 
em um ninho próximo a um paredão onde ela não necessite voar. Ao 
encontrar esse lugar, a águia começa a bater com o bico em uma parede até 
arrancá-lo, com grande dor. Então ela espera nascer um novo bico, com o 
qual arrancará suas unhas velhas. Quando as novas unhas começam a 
nascer, ela passa a arrancar as velhas penas. E só após cinco meses sai 
para o famoso voo de renovação e mais trinta anos de vida. 
Texto do Livro Reencontro consigo mesmo , Autor: Osório Torres de Freitas 
Edições Paulinas, 2003 

 
c) Exercícios práticos com dinâmica (qual é o seu nome) (dinâmica das vogais), 

Gestos: A (se abraçar) E (estender as mãos à frente) I (suspender um braço) O (com 

os braços, gesticular no formato de barriga) U (esticar as duas mãos para cima). 

Essa temática contribuiu para que as águias de amor revelassem a história 

sobre o nome, quem colocou o seu nome, onde, porque, se gosta do nome, e ainda 

como gostaria que fosse seu nome; esse diálogo rendeu muito, pois surgiram várias 

trocas de informações para que as águias buscassem remontar uma trajetória, 

buscando na linha do tempo a memória de dados importantes, tais como: o nome é 

[...] porque [...] e ainda o quanto é importante ser chamado pelo nome, gostar e 

valorizar o nome. 

 
2.1.2 Família 

Tendo como cerne refletir sobre a família no atual contexto social, dialogamos 

em torno dessa temática para reconhecer a importância da família na formação do ser 

humano como primeira escola da vida. Roteiro do Círculo de Cultura do tema Família: 

a) Ouvir a música “Oração da Família” de Pe. Zezinho; b) Diálogo sobre o contexto da 

família, com base nas questões: O que é família? Importância? Qual a realidade da 

família atual? Como viver em família? Relacionar os problemas enfrentados na família; 

c) Construir a árvore genealógica da família; d) Escrever palavras, frases e parágrafos 

tendo como referência a música Oração da Família. 

 (Pe. Zezinho) 

1. Que nenhuma família comece em qualquer de repente/ 
Que nenhuma família termine por falta de amor./ Que o casal seja um para o 
outro de corpo e de mente./ E que nada no mundo separe um casal sonhador. 
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3. Que a família comece e termine sabendo onde vai/ E que o homem 
carregue nos ombros a graça de um pai./ que a mulher seja um céu de 
ternura, aconchego e calor/ e que os filhos conheçam a força que brota do 
amor. 
Ref: Abençoa, Senhor, as famílias, Amém!/ Abençoa, Senhor, a minha 
também! 

 
No decorrer do diálogo sobre a família, percebemos o quanto esse tema mexeu 

com a emoção, afetividade e amor expresso na fala, por exemplo, de uma das águias 

“se a família desse sossego para o idoso, ele viveria em paz e tranquilo, teria mais 

prazer em viver”. 

As reflexões em torno dessa temática demonstram que a família ainda é para 

as águias do amor (idosos) um porto seguro, o seu pilar, mas quando ocorre algum 

problema, a tristeza e a decepção ficam estampadas no rosto dessas águias. 

Os gestos e palavras dialogadas reforçam o desejo de ver e ter principalmente 

os filhos e netos realizados, felizes com o seu projeto de vida; ao mesmo tempo 

apresentam insatisfação por questões vinculadas à desobediência e outros problemas 

de relacionamento, muito presente na fala a forma como filhos ou netos ignoram os 

conselhos, orientações, como algo ultrapassado e em desuso, como bem explicita 

Bosi: 

 
Integrados em nossa geração, vivendo experiências que enriquecem a idade 
madura, dia virá em que as pessoas que pensam como nós irão se 
ausentando, até que poucas, bem poucas, ficarão para testemunhar nosso 
estilo de vida e pensamento. Os jovens nos olharão com estranheza, 
curiosidade; nossos valores mais caros lhe parecerão dissonantes e eles 
encontrarão em nós aquele olhar desgarrado com que, às vezes, os velhos 
olham sem ver, buscando amparo em coisas distantes e ausentes. (BOSI, 
1994, p. 75). 

 

Os diálogos em torno dessa temática também proporcionaram a discussão das 

relações intergeracionais e, durante o círculo de cultura, todas as águias do amor 

(idosos) concordaram que o respeito é fundamental nas relações, mesmo com os 

problemas é preciso usar da compreensão e respeito acima de tudo. 

 
2.1.3 Vida e Valores (dois encontros)  
 

O diálogo girou em torno da valorização da vida como um bem precioso, 

refletindo sobre a aceitação de si mesmo e dos outros e ainda em função de aprender 

a aceitar e respeitar as diferenças. 

Roteiro do Círculo de cultura do tema Vida e Valores: a) Leitura compartilhada 

do texto da música “É preciso saber viver” (Roberto Carlos) e a música “O Que é, o 
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que é, de Gonzaguinha”; b) Diálogo sobre o tema VIDA: O que é vida? Importância? 

O que significa saber viver? 

Nesse Círculo de Cultura, reafirmamos a importância das relações 

intergeracionais na perspectiva do resgate dos valores, pois com o advento da 

modernidade, da industrialização, a mobilidade geográfica das populações para os 

grandes centros urbanos, o fenômeno do consumismo e o individualismo acarretaram, 

consequentemente, alterações na esfera familiar bem como no modo de vida das 

pessoas mais velhas; Nessa direção, destacamos um modelo, que representa um 

ciclo de valores essenciais para o trabalho pedagógico tendo como foco as relações 

intergeracionais: fraternidade, solidariedade, responsabilidade, diálogo, ética, respeito 

e justiça, são valores que proporcionam a felicidade. 

 
2.1.4 Trabalho 
 

O diálogo em torno da importância do trabalho fortaleceu a valorização de todo 

tipo de trabalho, como forma de dignificar o ser humano. Roteiro do Círculo de Cultura 

do tema Trabalho: 

a) Leitura compartilhada do texto da música: Cidadão. 

b) Reflexão da parábola a Vaquinha. 

c) Diálogo sobre o tema Trabalho: Tipos; Importância. 

Durante o diálogo, as águias de amor (idosos) ficaram entusiasmadas, porque 

esse tema mexeu com a vida de todas e, logo iniciaram dialogando sobre o tipo de 

trabalho que se dedicaram, sobressaindo, a roça, com plantio e colheita, fazer coivara, 

criação de galinha e porco, tudo como meio de garantir a sobrevivência, criar e manter 

seus filhos. Esse tema foi marcante, pois sem dúvida oportunizou momentos para 

recordar, dialogar, refletir e valorizar todo tipo de trabalho.  

Para trabalhar temas vinculados ao Estatuto do Idoso foram realizados 05 

(cinco) encontros, tendo como material didático o Estatuto do idoso em Cordel: 

Estatuto do Idoso (Direitos Fundamentais): Lei Nº 10.741, de 01/10/2003 e os direitos 

fundamentais: Vida, Saúde, Educação, Esporte e Lazer, Trabalho e Previdência 

Social. 

Roteiro do Círculo de Cultura do tema Estatuto do Idoso: 

a) Leitura de trechos da lei, utilizando o retroprojetor e Data Show; b) Produção de 

frases e parágrafos sobre os direitos fundamentais dos idosos; c) Leitura de trechos 

da Lei em Cordel: 



 
Se por acaso alguém souber 
Que um idoso foi maltratado  
Procure a delegacia 
E dê parte do desgraçado 
Vamos colocá-lo na cadeia 
O infeliz desalmado. 

Ser idoso ou ser jovem, já dizia Paulo 
Freire 
Não depende da idade, mas da forma 
Como o ser pensa e age no mundo 

 

 
Os círculos de cultura a partir dos temas geradores do Estatuto do idoso foi 

interessante, pois os idosos ficavam atentos, acompanhando e discutindo sobre os 

direitos garantidos, no entanto, todas as águias de amor no primeiro encontro sobre 

essa temática, expressavam que há um distanciamento entre a lei e a realidade. 

Aos poucos as águias de amor (idosos) foram construindo pequenas frases e 

parágrafos manifestando o interesse e o domínio escrito dos pensamentos 

construídos, apresentando uma leitura de vida, pautada nas memórias de fatos que 

negligenciaram ou violaram seus direitos, com destaque para uma frase adotada por 

todas: “velho é o teu preconceito”. 

As discussões em torno dos direitos estabelecidos pelo Estatuto do Idoso 

mexeram com o contexto vivenciado, permitindo consciência desses direitos e 

ao mesmo tempo das obrigações que a própria lei impõe, quando também atribui 

a família o dever de zelar e cuidar dos idosos; Interessante que, ao final dos 

encontros, notamos a participação e interação com situações relacionadas a 

saber exigir mais seus direitos; quando, por exemplo, uma águia, relatou que 

tinha sido mal atendida nos postos de saúde e em outros estabelecimentos 

públicos e retrucou argumentando ter conhecimentos dos direitos exigindo 

respeito e um bom tratamento.  

 
2.1.5 Círculos de Leitura:  

Para investir na leitura, foram realizados 05 (cinco) encontros, com temas 

vinculados à vida das águias dentre as principais: Leitura e escrita do nome, 

vida, valores, família, trabalho, tendo como objetivo escrever e ler palavras, 

frases e pequenos parágrafos. 

Roteiro do Círculo de Cultura, revisando os temas: nome, vida, valores, 

família e trabalho: a) Leitura das palavras no formato de uma corrente; b) Leitura 

e escrita de palavras, frases e parágrafos; c) Corrente para colagem das letras 
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no formato de uma corrente; d) Música: De Teresina à São Luís (compositor: 

João do Vale e Helena Gonzaga e) Dialogar sobre a música e analisar a letra da 

música; f) Leitura compartilhada; Apresentação dos nomes escritos; g) Na 

sequência, foi explorado um gênero textual muito presente na história de vida 

dos idosos, a carta. (Para esta atividade, os idosos trouxeram carta); h) Leitura 

de cartas recebidas; i) Observar as diferenças entre a linguagem oral e a escrita; 

j) Diálogo com as águias do amor sobre o envio e recebimento de cartas; 

Roteiro do diálogo: 

a) Leitura e discussão do texto poético de Cora Coralina: 

TEXTO POÉTICO: Cora, Coralina, Quem é Você? 
 “Sou mulher como outra qualquer. Venho do século passado e trago comigo 
todas as idades”.  (Cora Coralina - 1889-1985) 
 

Os círculos de cultura, sobre leitura, tiveram sua culminância com a 

participação oral e escrita dos idosos que demonstravam o desejo de continuar 

esse exercício como forma de garantir melhor desempenho nas suas atividades 

de rotina de vida, tais como: ler e escrever o nome, a bíblia, o estatuto do idoso, 

se comunicar melhor. 

b) Diálogo sobre velhice, com dicas de como viver melhor e ter 

longevidade, adotando um novo estilo de vida em relação aos Hábitos 

Alimentares, Exercícios Físicos, Espiritualidade e Convivência com amigos, em 

sintonia com os estudos de um geriatra Moriguchi corrobora afirmando que, 

[...] a longevidade com saúde, ou seja, o envelhecimento bem sucedido 
depende de vários fatores, mas principalmente o estilo de vida [...]. 
Como estilo de vida, estaria em primeiro lugar, certamente, os hábitos 
da alimentação, em segundo, a atividade física, o aspecto familiar e 
social, da religiosidade e da prática da espiritualidade. 

MORIGUCHI, 2003, p. 12-13. 

 
No diálogo sobre as fases e características da vida a partir dos 60 anos, 

adotamos também Erick Erikson (1998), a partir das conclusões de Neri (2001): 

A teoria de ciclo de vida de Erikson representa dois avanços em 
relação às teorias clássicas do desenvolvimento. Um foi à 
consideração da vida humana em toda sua extensão. O outro avanço 
consistiu na proposição de que as influências socioculturais 
contextualizam a manifestação e a resolução das crises evolutivas do 
ciclo de vida. 
(NERI, 2001, p. 13) 

 
Nessa abordagem, citamos a classificação etária da OMS (Organização 

Mundial da Saúde) que define a idade do ser humano em: Idade da pessoa mais 
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velha ou terceira idade (61 a 75 anos); Idade da pessoa velha ou quarta idade 

(75 a 90 anos) e idade da pessoa muito velha ou anciã (mais de 90 anos). 

 
O tema Estatuto do Idoso com foco na educação continuada, qualidade 

de vida e longevidade, teve como objetivo geral oportunizar um encontro entre 

gerações, espaço para estudar, refletir, dialogar e trocar experiências na 

perspectiva de congregar ações educativas que contribuam para autoestima, 

educação continuada, qualidade de vida e longevidade. 

 
Considerações Finais 

As experiências com atividades gerontagógicas na alfabetização de 

jovens, adultos e idosos foram indispensáveis para constatar que é possível 

incluir nas políticas educacionais direcionadas a Educação de Jovens e Adultos, 

propostas curriculares que contemplem as pessoas idosas, sujeitos de direito da 

EJA, por isso optamos por denominar EJAI. Para tanto é primordial que haja 

planejamento e ações educativas em contextos escolares e não escolares, como 

forma de contribuir e reverter os baixos indicadores de analfabetismo e outros 

níveis de escolaridade na faixa etária adulta e idosa, recorrendo a estratégias 

pedagógicas, a exemplo da pedagogia freiriana, dentre outras que contribuem 

para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem.  

Nesse enfoque, as Propostas dos Cursos de formação de professores, 

principalmente de Pedagogia, devem contemplar as competências necessárias 

para atuação, de modo especial nas turmas de Educação de Jovens, Adultos e 

Idosos-EJAI, ancorada na contribuição da Gerontagogia, a partir dos novos 

paradigmas sobre velhice e envelhecimento e, assim contribuir com a educação 

ao longo da vida. 

Aprendizagem ao longo da vida é o diferencial, princípio norteador para a 

EJAI. Apropriamo-nos desse referencial, munidos do respeito às diferentes 

formas de educar e aprender, dos valores inclusivos, emancipatórios e 

democráticos, como trata o documento Marco de Ação de Belém para reforçar 

uma Agenda voltada à educação ao longo da vida, “do berço ao túmulo” que 

inclua os idosos, observando e considerando suas contribuições, histórias e 

memórias construídas e retransmitidas a outras gerações como ponto de partida 
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para também construir políticas educacionais pungentes, gestadas de conteúdos 

e temas que alimentem e dê sentido ao curso da vida. 
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12. CHÁ DE CARTAS – MEMÓRIAS DOS SUJEITOS DA EJA EM 

CENA 

Rayssa Aguiar Borges1 

 

1 Doutoranda no Programa de Pós Graduação em Literatura, na Universidade 
de Brasília (UnB). Professora da EJA, na Secretaria de Educação do Distrito 
Federal (CED PAD-DF - SEDF). rayssa.artescenicas@gmail.com 

Resumo: Chá de Cartas surge no chão da escola, como atividade em sala de 
aula, na disciplina de Arte, na Educação de Jovens e Adultos, em uma escola 
rural, e segue para a academia, como projeto de pesquisa no Doutorado em 
Literatura e outras Artes (UnB), orientado pelo Professor Dr. André Luís 
Gomes. A partir de rodas de conversa sobre Direito à Educação, os educandos 
escreveram cartas contando sobre o momento em que precisaram, por razões 
diversas, afastarem-se da escola e sobre o que os traz de volta à vida escolar. 
Com as cartas em mãos, o trabalho tomou outro corpo, tornando-se uma 
intervenção cênico-pedagógica, onde as histórias desses educandos são 
compartilhadas, acompanhadas de uma deliciosa xícara de chá. Essa pesquisa 
busca estudar a escrita autobiográfica e a construção dramatúrgica a partir 
desse material como parte de reconhecimento da história de vida de cada um 
dos sujeitos-autores e seu conseqüente empoderamento. 
Palavras-chave: Cartas; Autobiografia; EJA; Intervenção Cênico-Pedagógica 

 

Introdução  

  

Chá de Cartas é uma Intervenção Cênico-Pedagógica que surge no chão da 

escola e só depois se transforma em objeto/elemento/ação de pesquisa 

acadêmica. Sou professora de Arte na Educação de Jovens e Adultos 

Trabalhadores do Campo desde 2013 e, cada vez mais, percebo a necessidade 

da sala de a aula tornar-se espaço de reconhecimento das histórias de vida e de 

conseqüente empoderamento dos sujeitos que ali estudam, representantes da 

classe trabalhadora, que em algum momento foram alijados do processo escolar 

e retornam agora, com diferentes idades, conciliando estudo, trabalho e, 

sobretudo no caso das mulheres, o cuidado com a casa e a família.  

O PAD-DF (Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal), território 

onde se situa a nossa escola, é uma região de agronegócio e não de 

assentamento de reforma agrária. O Programa foi implementado a partir de 

1977, com intuito de trazer o agronegócio para o cerrado em áreas do DF. Com 

                                                 
 A participação e apresentação do presente trabalho no IV Encontro de Alfabetização e 
Educação de Jovens e Adultos, em Braga e Coimbra, Portugal, só foi possível devido ao 
financiamento do Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, FAPDF.  
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isso, o PAD-DF tornou-se um dos grandes pólos do agronegócio brasileiro. 

Dessa maneira, grande parte de nossos estudantes são trabalhadores e 

trabalhadoras das fazendas e empresas da região, muitas vezes vindos de 

outras cidades, e alguns possuem em casa suas pequenas produções. 

 Compreendo que a escola, além do espaço de socialização dos 

conhecimentos historicamente elaborados, deve ser lugar de produção de 

saberes e atuar no sentido de dar voz a seus integrantes. De acordo com o 

professor Michael Lewis, “A história [a história oficial ou oficializada] pertence 

àqueles que a escrevem. Os que perdem as batalhas, os mortos e os que são 

escravizados não escrevem histórias” (1999, p. 46). A nossos estudantes por 

vezes é negada a oportunidade de analisar e escrever sua própria história. 

Percebo que, muitas vezes, a escola se furta a esse papel, preocupa-se tanto 

com a transmissão de conteúdos que não constrói espaços de diálogo e não dá 

voz a seus sujeitos.   

Com o trabalho de escrita e leitura de cartas, procuro abrir espaço para que 

os estudantes construam/elaborem sua própria narrativa e ocupem o espaço de 

fala em sala de aula. Partindo de conversas sobre o direito à educação e da 

escola do campo como uma conquista alcançada por meio de lutas, sobretudo 

dos movimentos sociais do campo, demos início à escrita autobiográfica e 

epistolar. Essas cartas geraram a construção de uma intervenção cênico-

pedagógica que, inicialmente, tinha como intuito apenas compartilhar o trabalho 

que estava sendo desenvolvido em aula, mas que acabou por ser tornar 

objeto/elemento/ação de minha pesquisa de doutorado.  

Algumas das referências e influências da elaboração cênica são o Teatro de 

Agitação e Propaganda (HAMON: 1977), o Teatro do Oprimido e o Sistema 

Coringa (BOAL: 2013). No que se refere ao método autobiográfico e a escrita 

epistolar, o conjunto de pesquisas organizado por António Névoa e Matthias 

Finger (2010), com textos de Adèle Chené, António Nóvoa, Franco Ferrarotti, 

Gastou Pineau, MarieChristine Josso, Matthias Finger e Pierre Dominicé; 

“Alterando o Destino”, de Michael Lewis (1999) e “Metamemórias-memórias: 

travessia de uma educadora”, de Magda Soares (2001). Por fim, minha prática 

como educadora não poderia deixar de lado a influência e inspiração em Paulo 

Freire, Augusto Boal e José Pacheco e seus relatos sobre a Escola da Ponte.  
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 Metodologia  

 A partir do curta de animação “Vida Maria”, de Márcio Ramos, que conta a 

história de Maria José e tantas outras “Marias” que precisaram abandonar os 

estudos para ajudar a família no trabalho da casa e da roça, demos início a uma 

conversa sobre direito à educação – e direito à educação do campo – e ao 

compartilhamento de experiências. Cada educanda e cada educando foi 

convidado a contar como chegou ali, naquela turma de 5ª a 8ª etapa do 2º 

segmento da EJA, em uma escola do Campo. Eu também compartilhei um pouco 

de minha história:  

  

Venho de uma família de educadoras. Minha sábia avó, que 
faleceu analfabeta, teve sete filhos, no interior de Minas Gerais, 
na roça: cinco mulheres, das quais, quatro são pedagogas.  

 Antes mesmo da faculdade, minha mãe já dava aula numa 
escola rural. Ela e os estudantes iam para lá a pé, a cavalo, no 
pau de arara35. A distância não era pouca. A poeira então...  

 Tenho muito orgulho da minha mãe ter sido a primeira mulher 
a dar aula de calça, na década de 1960, lá naquele “interiorzão 
de meu deus”. Nem mesmo a diretora da escola Mestre Hercília 
sabia que a Secretaria de Educação de Minas havia liberado o 
uso de tal vestimenta. Dora, minha mãe, ouviu a notícia em um 
radinho a pilha.  

 Nasci na cidade, na capital do país. Cresci ouvindo histórias 
do interior. Aprendi andar a cavalo ainda menina e a tomar leite 
na caneca direto da teta da vaca, no curral, quando ia visitar a 
família. Lembranças de infância, tão remotas e tão presentes.  
Cresci vendo minha mãe planejar aulas, corrigir trabalhos, 
acompanhando-a à escola. Até hoje não sei dizer se ela ficou 
mais triste ou mais feliz por sua filha seguir sua profissão. Sei 
que ela ficou triste e feliz, por mais paradoxal que isso possa 
soar. Ela sabia bem o caminho de luta que eu encontraria pela 
frente. Mas sabia também que me apaixonaria por meu ofício e 
por suas possibilidades de mudar o mundo.36  

 

 Meu desejo de ser professora, portanto, carrega uma herança da experiência 

familiar. Já meu interesse mais específico pela Educação do Campo surge com 

                                                 
35 “Pau de arara”: caminhão adaptado para o transporte de passageiros, servindo de alternativa 
– improvisada e irregular – em regiões onde não há transporte público suficiente para atender à 
população. Originalmente, o termo refere-se a barra usada para transportar aves amarradas 
pelas pernas por um cabo, carregada apoiada no ombro dos transportadores. No caminhão “pau 
de arara”, os passageiros vão sentados em tábuas dispostas na carroceria, que normalmente é 
coberta por uma lona. 
36  Esse trecho faz parte de uma das três cartas que escrevi para a intervenção cênico-
pedagógica. Ela foi escrita e incorporada ao Chá de Cartas depois de quase um ano de trabalho, 
mas, antes disso, eu já vinha compartilhando essa história nas aulas. 
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a conclusão de minha graduação em licenciatura em teatro. Ao final do projeto 

de diplomação, em que trabalhei com Teatro do Oprimido, com um grupo de 

jovens da rede pública de ensino, recebi o convite de um dos professores da 

banca, Rafael L. Villas Bôas, para conhecer um coletivo de teatro camponês, a 

Brigada Semeadores, da qual ele era integrante. Passei a fazer parte do coletivo 

e, quando ingressei no mestrado, Rafael me convidou a integrar a Licenciatura 

em Educação do Campo, na FUP (UnB, Campus Planaltina), como professora 

voluntária das disciplinas de teatro que ele ministrava. Assim, depois que a 

Secretaria de Educação do Distrito Federal me convocou, na primeira 

oportunidade, solicitei remanejamento para uma escola do campo. Essa é outra 

história autobiográfica que compartilho nas aulas, para que saibam da minha 

escolha, do meu desejo de trabalhar ali. 

Depois dos relatos orais, passamos para a escrita epistolar e autobiográfica. 

Cada estudante deveria escrever uma carta, endereçada a quem desejasse, 

contando as razões pela quais precisou sair da escola e como é retornar agora, 

na EJA, conciliando os estudos com o trabalho e os cuidados com a casa e a 

família. A carta poderia ser assinada com o nome verdadeiro ou com um 

codinome, desde que mantidos o gênero e a idade do autor. Depois disso, as 

cartas foram trocadas entre os estudantes e lidas em sala de aula, seguidas por 

uma roda de conversa a respeito das diversas questões apresentadas nas 

epístolas (gênero, classe, violência, etc.): 

  

As crianças ficavam sem a minha presença o dia todo, daí 
pensei: elas já não têm a presença do pai e sem a minha também 
ficava difícil. Rayssa, daí voltei em 1994, trabalhava de dia e 
estudava à noite, foi assim até a 8ª série, estava muito ruim ficar 
longe dos meninos, parei de novo.   

Este ano senti vontade de retornar à escola, pensei: o Vinícius 
já está com 14 anos! Voltar... Realizar um sonho que pensava 
não dar mais. (Mulher, estudante do 2º Segmento da Educação 
de Jovens e Adultos)  

  

Parei de estudar com 13 anos porque morava na roça e lá só 
tinha ensino de alfabetização, a 4ª série, e quem terminava a 4ª 
série tinha que estudar na cidade, que ficava a 40 quilômetros 
de distância e não tinha transporte escolar, a gente tinha que 
morar lá. Então tive que parar, porque eu precisava ajudar minha 
mãe nos afazeres de casa. (Mulher, 36 anos, estudante do 2º 
Segmento da Educação de Jovens e Adultos) 
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Olá, tudo bem? Estou te escrevendo para te dizer como foi 
meu primeiro dia de aula após 17 anos. Estou muito feliz com 
essa oportunidade e dessa vez vou saber aproveitar, porque a 
17 anos não pude ter chance de estudar, porque tive que 
trabalhar para ajudar os nossos pais, porque a situação era 
muito difícil naquela época. (Homem, estudante do 2º Segmento 
da Educação de Jovens e Adultos)  

  

Eu tenho 16 anos e nunca parei de estudar, mas reprovei 
muitas vezes. (Homem, 16 anos, estudante do 2º Segmento da 
Educação de Jovens e Adultos)  

  

Aos 12 anos tive que interromper os meus estudos para 
ajudar a minha mãe nas despesas de casa porque ela era 
sozinha e tinha quatro filhos pra cuidar, assim, acabei perdendo 
oportunidade de estudar. (Mulher, 22 anos, estudante do 2º 
Segmento da Educação de Jovens e Adultos)  

  

Oi.  A benção, pai. Hoje já tenho condições de escrever para 
o senhor. Sabe, há muito tempo não nos falamos, e isso tem me 
incomodado muito.   

Pai, nos últimos 20 anos que se passaram, não tenho muito 
o que contar, pois minha vida passou como que em branco, 
porque desde os meus 13 anos eu quis ser notado, me sentir 
importante, tentei me aproximar de você, brincar... Sei lá, queria 
me sentir alguém importante, mas o senhor nunca percebeu que 
tudo que eu fazia era pra chamar sua atenção. Mas tudo bem, já 
passou, ficaram apenas no meu corpo as marcas dessa selva 
chamada droga, que nos devora ainda vivos, sem se importar 
com quem está por perto.  

[...]  
Pai, sei que para o senhor é uma vergonha ler isso, sei que 

não tenho sua admiração, mas quero que saiba que herdei do 
senhor a persistência de nunca desistir, e isso tem me dado 
força para lutar e vencer.  

Quero que acredite dessa vez que vou conseguir, pois essa 
luta não depende só de mim.  

Beijos de seu filho consciente. (Homem, 33 anos, estudantes 
do Ensino Fundamental, na Educação de Jovens e Adultos)37 

  

Para Marie-Christine Josso, “a Educação dos Adultos se caracteriza por uma 

pedagogia que tem como objetivo ‘aprender a aprender’ e que concederá um 

lugar de destaque à reflexão sobre as experiências formadoras que marcam a 

história da vida” (in NÉVOA: 2010, p 63). De acordo com a socióloga, no trabalho 

com o método autobiográfico, caminhamos no sentido de colocar em evidência 

                                                 
37  Trechos de algumas das cartas, escritas por estudantes do CED PAD-DF, que são 
apresentadas cenicamente ou expostas. 
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que os estudantes da EJA “podem dar a si próprios os meios de serem sujeitos 

cada vez mais conscientes.” (ibidem, p.63).  

Segundo Pierre Dominicé, na elaboração narrativa das histórias pessoais, 

“esforçando-se por selecionar no seu passado educativo o que lhe parece ter 

sido formador na sua vida, o sujeito do relato biográfico, põe em evidência uma 

dupla dinâmica: a do seu percurso de vida e a dos significados que lhe atribui 

[...]” (in NÉVOA: 2010, p. 88). 

Tanto a narrativa histórica quanto as narrativas pessoais, defende Lewis, “não 

têm uma correspondência perfeita com o que realmente aconteceu, sendo, ao 

contrário, uma reconstrução feita por nós” (1999, p. 46). Ainda assim, aponta que 

a elaboração de nossas memórias é essencial para preservarmos nossa 

identidade, que, por sua vez, é necessária para que nos adaptemos às diversas 

transformações a que o mundo nos submete ao longo de nossa vida: “A 

preservação de nossa identidade é necessária à nossa adaptação. Como 

poderíamos existir no mundo se não soubéssemos quem somos? As histórias 

que criamos sobre nossa vida, nossas narrativas, permitem-nos reconstruir 

nossa história de modo a nos harmonizarmos com o que somos agora ou com o 

que queremos ser no futuro e, assim, preservar nossa identidade” (LEWIS: 1999, 

p. 96). 

O autor também defende que a construção de narrativas do passado parte da 

observação da situação atual, o passado à luz do presente. Com intuito de 

construir com os estudantes do 2º Segmento da EJA um tempo-espaço para a 

elaboração de narrativas pessoais que tangessem questões relativas ao direito 

à educação escolar, narrativas essas que lhes dessem a possibilidade de 

reelaborar sua trajetória a partir do ponto de vista presente e “autoral” e de 

compartilhar essas histórias em aula, demos início ao projeto, que, com o tempo, 

foi tomando corpo para além da sala de aula.  

 Convidada a apresentar o trabalho no Circuito Regional de Feiras do Livro, 

pela Coordenação Regional de Ensino do Paranoá, mas impossibilitada de levar 

os estudantes-autores das cartas, em função da distância, horário e falta de 

transporte, dei início à construção de uma intervenção cênico-pedagógica em 

que leio algumas das cartas, em um cenário repletos de referências pessoais e 

afetivas, utilizando um figurino base e a troca de acessórios referentes a cada 

“personagem-autor” e apreciando, com a plateia, uma xícara de chá, feita com 

erva cidreira do meu quintal ou do quintal da escola.   
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Intervenção Cênico-Pedagógica38 

 

Sentada no chão, sobre um tapete de tear, com as cartas espalhadas ao meu 

derredor, escolho algumas para serem lidas. Para cada estudante, um acessório. 

Entre uma carta e outra, uma xícara de chá de erva cidreira do nosso quintal. 

O chá é feito com erva cidreira do quintal de minha casa ou do “quintal” da 

escola e é servido por mim ao público no início da intervenção, em sinal de 

acolhimento e desejando aos espectadores boas-vindas. Depois, todos sentam-

se em torno da cena para ouvir as nossas histórias.  

Cada elemento de cena ou de figurino foi escolhido cuidadosamente entre 

objetos que possuem algum valor afetivo para mim, objetos que me pertencem 

ou a pessoas muito próximas, nada comprado especificamente para a cena.39 

Os elementos de figurino me remetem a cada educanda ou educando que fala 

por meio de sua carta.  

A dinâmica de elaboração de figurino e cenografia a partir de elementos 

pessoais, além de convergir com a proposta das narrativas de vida (narrativas 

pessoais) é um procedimento muito presente na realização do teatro em sala de 

aula, sem condições financeiras para compra de materiais e/ou contratação de 

serviços. 

  No segundo semestre em que trabalhei essa escrita epistolar em sala de 

aula, com estudantes da 5ª etapa do 2º segmento, montei a cena de leitura das 

novas cartas utilizando elementos de figurino dos próprios estudantes, buscando 

uma maior identificação com cada estudante-autor. Contudo, para posteriores 

apresentações da segunda intervenção cênico-pedagógica, a qual chamei de 

Cartas e Chá40, fora da escola, foi necessário buscar novamente elementos de 

figurino entre objetos que me pertencem ou a pessoas de minha convivência 

próxima, pessoal.  Depois, uma dessas cartas e um texto da mesma estudante, 

                                                 
38 A expressão “cênico-pedagógica” foi conferida à intervenção por Júlia Brito, arte-educadora 
em escola do campo e amiga de longos anos, primeira pessoa a ver a montagem. 
39 Após a apresentação no I Congresso Internacional de Educação do Campo, na Universidade 
Federal do Tocantins, em Palmas, em agosto de 2016, abri uma exceção. Levada pelo desejo 
de incorporar algo da experiência de compartilhamento desse trabalho em outra cidade (em outro 
Estado), comprei um objeto de artesanato de material característico da região, uma pequena 
xícara de capim dourado, que foi incorporado ao cenário. 
40 Os dois nomes, Chá de Cartas e Cartas e Chá, surgiram de uma tempestade de ideias com 
meu companheiro, Leandro. Devo a ela a criação dos dois títulos. 
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desenvolvido para a atividade de construção da árvore genealógica e do 

trabalho, foram incorporados ao Chá de Cartas.41 

Em cena, leio cartas e converso com a plateia. “Interpreto” 42  cada 

personagem-estudante e a mim mesma, professora Rayssa, com momentos de 

distanciamento atriz-personagem e de quebra de quarta parede. Leio as cartas 

em primeira pessoa, como foram escritas, procuro dar voz, corpo, olhar àquelas 

narrativas. Ainda assim, sou a professora de Arte (Teatro) lendo as cartas de 

seus estudantes, buscando dar voz a eles, mediando isso com a construção de 

personagens. Bertold Brecht, em “As Cenas de Rua”, nos ensina que o ator do 

Teatro Épico distancia-se da personagem que representa, não tendo a intenção 

de apresentar a seus espectadores uma ilusão, ou seja, ator e personagem não 

se confundem. 

A interpretação de várias personagens e a presença de uma personagem 

coringa, a “professora Rayssa”, que faz o entrelaçamento das cenas, entre cada 

carta, no caso dessa intervenção cênico-pedagógica, encontra referências no 

Sistema Coringa, de Augusto Boal. Nesse Sistema, a figura do Coringa se coloca 

mais próximo ao público e mais “distante” das personagens, tecendo explicações 

ao longo das cenas, sempre que necessário. Outro procedimento característico 

é o revezamento ator-personagem, de acordo com alguns critérios43 – o Coringa 

é o único que pode representar qualquer personagem. Contudo, aqui não 

podemos traçar exatamente um paralelo, posto que há apenas uma atriz em 

cena interpretando diversas personagens, e não um revezamento entre atores.  

Já a personagem da professora assume uma postura semelhante a do 

Coringa, ora confundindo-se com a personagem, ora distanciando-se dela e 

rompendo a quarta parede de maneira explícita. Digo de maneira explícita 

porque ao longo da intervenção não há nenhum intuito de se construir essa 

parede imaginária entre a cena e seus espectadores. Ao final de cada carta, 

                                                 
41 Como continuo desenvolvendo o trabalho de escrita de cartas, há sempre a possibilidade de 
incorporar novo material à cena, de trocar algumas cartas, de acrescentar ou mudar meus textos, 
etc.  
42 Há aqui uma dubiedade que ainda precisa ser melhor compreendida e elaborada, por isso as 
aspas. 
43 As atrizes e os atores que se revezam na interpretação de diversos personagens, no Sistema 
Coringa, se dividem em dois coros: o “Coro Deuteragonista”, de personagens que coadunam 
com a ideia central do Protagonista, que, por sua vez, é interpretado por um único ator ou uma 
única atriz; e o “Coro Antagonista”, de personagens em “desapoio” ao Protagonista. Para maior 
conhecimento sobre o Sistema Coringa, vide BOAL, Augusto. Teatro do Oprimido e outras 
poéticas políticas. São Paulo: Cosac Naify, 2013, p.164-205. 
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enquanto o elemento de figurino é retirado, o gênero e idade da(o) educanda(o) 

é revelada, quebrando a identificação atriz-personagem e rompendo 

(definitivamente) a quarta parede. 

 

Resultados e Considerações Finais  

  

No que diz respeito à relação entre a construção narrativa das histórias das 

pessoas, de suas identidades e os desejos para o futuro, Lewis defende que  

as histórias das pessoas são reescritas com a frequência que for 
necessária para manter a ideia de si mesmas ao longo do tempo. 
São reescritas para dar sentido às coisas à sua volta. Em vez de 
aceitar modelos passivos de desenvolvimento, que pressupõe 
forças atuando sobre as pessoas a partir de dentro, por meio de 
sua condição biológica, ou a partir de fora, por meio do controle 
social, precisamos de um modelo de desenvolvimento que 
enfoque o sentido que as coisas têm para o indivíduo. O sentido 
que as coisas têm para os indivíduos não se refere apenas à 
maneira pela qual eles reconstroem o passado, mas também o 
modo pelo qual devem entender como o passado pode 
influenciar ou não o futuro. Mentes pensantes, planejadoras e 
ativas são capazes de ter desejos, de criar metas e de fazer 
planos para atingir essas metas (LEWIS: 1999, p. 98-99).  

  

À luz do presente, os educandos repensaram seus percursos escolares e 

selecionaram para as narrativas epistolares os eventos que consideraram mais 

importantes e significativos em relação ao lugar que ocupam hoje como 

estudantes-trabalhadores. Por meio dessas narrativas, que tocam muitas vezes 

em questões tão íntimas, revisitam momentos dolorosos do passado e 

vislumbram melhores condições de vida no futuro, tomamos conhecimento de 

algumas das razões que afastaram temporariamente os estudantes da escola.  

Não ter com quem deixar os filhos, o que, de acordo com os relatos, levou 

várias mulheres e apenas um homem, à época estudantes do 2º segmento da 

EJA em nossa escola, a pararem de estudar; ter que começar a trabalhar muito 

jovem; a falta de escola no campo, a distância da escola da cidade e a falta de 

transporte do campo para a cidade; a defasagem idade-série; drogas; esses são 

alguns exemplos das razões que os fizeram interromper os estudos. As 

narrativas são pessoais, mas apresentam questões de ordem coletiva, social, 

algumas delas já fazendo parte da luta pelo direito à Educação do Campo e por 

igualdade de gênero. 
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Compartilhar tais histórias e descobrir que colegas tinham histórias parecidas 

criou um espaço de acolhimento e apontou para essa necessidade de luta por 

direitos. Elaborar narrativas pessoais e tomar o espaço de fala em sala de aula 

geraram um sentimento de empoderamento. E tudo isso, num momento em que 

uma das comunidades que a escola atende vivia uma situação de crescente 

violência. Quando o medo impunha um clima de silenciamento em nossa escola, 

nossas aulas abriam espaço para que cada um daqueles sujeitos não só 

reelaborasse questões de seu passado e presente, com a possibilidade de 

vislumbrar transformações futuras, como também se apresentasse como autor 

da memória e do registro de sua própria história, que, em consonância com as 

narrativas de vida de seus pares, deixa de ser “apenas” uma história pessoal 

para ocupar a esfera coletiva, situando-se entre as diversas questões de ordem 

social e política presentes em nossa sociedade.  

No que tange a intervenção cênico-pedagógica, uma linha tênue, permite 

confundir a interpretação teatral da personagem “professora Rayssa” e a 

vivência em si, sendo ainda necessário problematizar o meu papel em cena e, 

antes disso, o meu papel como educadora e artista de maneira a não 

desvencilhar um do outro. Contudo, já é possível afirmar que a minha presença 

em cena – e a elaboração em si dessa intervenção – é a confluência de minhas 

experiências como atriz em coletivos de teatro político44, como arte-educadora 

em escola do campo e como militante. 

Possibilitar que estes estudantes percebam, como nos diz Augusto Boal, que 

podem ser os dramaturgos e diretores de suas próprias histórias, faz parte desse 

processo de empoderamento no qual a escola pode assumir importante papel. 

Compartilhar tais narrativas com professores e estudantes de nossa escola e de 

outras instituições nos coloca em relação afetiva, sem a qual, ouvi José Pacheco, 

da Escola da Ponte, dizer em uma palestra realizada na Universidade de Brasília, 

não pode haver ensino-aprendizagem. 

 

 

 

                                                 
44 Sobre Teatro Político, recomendo a leitura de ROCHA, Eliene Novaes; VILLAS BÔAS, Rafael 
Litvin; PEREIRA, Paola Masiero; BORGES, Rayssa Aguiar. Residência Agrária da UnB: Teatro 
Político, Formação e Organização Social (Caderno 4). São Paulo: Outras Expressões, 2015. 
Disponível em: 
http://www.slideshare.net/AdrianaGomes57/teatro-poltico-formao-e-organizao-social 

http://www.slideshare.net/AdrianaGomes57/teatro-poltico-formao-e-organizao-social
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EIXO TEMÁTICO 5 – FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EJA 

 
 

RESUMO  

Este estudo científico busca entender quais os conhecimentos e saberes dos educadores que 
atuam com idosos e como se apropriam dos saberes e conhecimentos às aprendizagens dos 
educadores no campo da gerontologia educativa ou educação gerontológica, na sua atividade 
na Universidade Aberta à Terceira Idade – UATI. Com este objetivo trilhou-se o caminho da 
pesquisa com abordagem qualitativa do tipo descritiva, através de entrevista estruturada como 
recolha de dados e de pesquisa bibliográfica. Os resultados emergem como desafios a serem 
enfrentados, por conta da formação de educadores nessa área ainda não ser ponto crucial para 
se atuar com idosos. Então, destacamos como elemento conclusivo que os educadores apesar 
de construírem saberes e conhecimentos na convivência com os idosos, de modo geral não se 
apercebem da relevância da educação gerontológica para configurar outras formas de educar a 
pessoa idosa, bem como tornar o idoso protagonista do percurso educativo e ter como base a 
integração das dimensões formativas como campo propício à educação na e para a terceira 
idade. 

 
 
Palavras-chave: Conhecimento e Saberes. Educadores de Pessoas Idosas. UATI.  
 
 

INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, ainda é preciso se efetivar a Política Nacional do Idoso (1994) e o que 

determina o Estatuto do Idoso (2003) em todos os âmbitos da sociedade, pois 

apesar de existirem em forma de lei, não se tornaram práticas cotidianas quando 

se refere a lidar com as pessoas idosas. A Educação de Jovens, Adultos e Idosos 

se constitui como desafio para os educadores, pois é preciso saber o que, como 

e para quê educá-los.  

Envelhecer faz parte do processo natural de qualquer ser humano e as ideias 

que temos sobre o que é envelhecer dependem de como as fomos construindo 

culturalmente, através das crenças, do senso comum, do que apreendemos nas 

imagens formadas em relação à velhice ou por contato com pessoas mais 

mailto:sineidestrela@hotmail.com
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velhas. Corroboramos com as ideias de Martins (2013: 48), pois este autor 

acentua uma definição muito própria para o agir consciente: “Acreditamos na 

educação ao longo da vida já que consideramos a ‘educação em si’ como um 

instrumento essencial na defesa dos interesses dos cidadãos, 

independentemente da idade”. A pessoa idosa se encontra em condições físicas, 

sociais, motoras, cognitivas e se sentem motivadas a aprender, a participar da 

sociedade ativamente e, pode, com isso conseguir transpor as dificuldades 

vividas em relação ao seu processo de educação.  

A UNESCO, através da Comissão Internacional da Educação para o século XXI, 

apresentou o Relatório Jacques Delors, (2010:13-14) que indicou alguns 

pressupostos para a educação como conceito ao longo da vida. No relatório são 

apontados quatro pilares do conhecimento: 

Aprender a conhecer, busca a cultura geral com perspectiva de uma educação 

permanente e ao longo da vida.  Aprender a fazer para adquirir competência 

necessária para agir diante de situações diferenciadas e não só as do trabalho. 

Aprender a viver com o outro, no processo de con-vivência, de respeito à sua 

história, tradições e espiritualidade. Aprender a ser, como forma de poder decidir, 

optar e escolher com responsabilidade e autonomia o destino coletivo. Descobrir 

o tesouro que está no interior de cada um.  Aprender a desaprender ideia 

proposta por Silvestre (2013) com o intuito de estarmos sempre atentos a jogar 

fora coisas que não são mais aceitáveis, até mesmo para incorporar novas 

ideias. 

Os quatro pilares podem propiciar a oportunidade de exercitar o raciocínio, 

garantir a educação permanente, estimular o sentido crítico, promover a 

cidadania, fomentar a aprendizagem consciente, ajudar na construção da 

autonomia, ensinar a discernir sobre o jogo social submisso no qual transforma 

o homem em mero objeto para que saia dessa situação e se torne sujeito de sua 

história. Enquanto que o acréscimo proposto do aprender a desaprender (por 

Silvestre, 2013) possibilita jogar fora o que não nos serve mais para que se possa 

abraçar novas ideias e estar em contato com outros saberes, o que se torna 

interessante. Saberes que se cruzam no fazer docente. 

 

OS SABERES PEDAGÓGICOS, DISCIPLINARES, EXPERENCIAIS E 

CURRICULARES. 
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Os saberes e conhecimentos por parte do educador devem ser vistos como uma 

(re)construção de seus próprios saberes e conhecimentos em que este tem a 

possibilidade de construir seus conhecimentos e (re)dimensionar para si os 

saberes necessários para atuar com os idosos. Saberes e conhecimentos que 

se cruzam em redes dialógicas que interagem com as competências e 

habilidades próprias ao desenvolvimento do trabalho pedagógico. Nesse 

sentido, pode-se verificar alguns desafios que emergem do fazer docente. 

  

1.DESAFIO DOS SABERES PEDAGÓGICOS.  

 

Ser professor é estar inserido na complexidade de saberes que advêm da sua 

profissionalidade estabelecida na lógica de sua ação. Tardif, Lessard e Lahaye 

(2002: 33) confirmam que “o saber docente se compõe, na verdade, de vários 

saberes provenientes de diferentes fontes”, fontes estas relacionadas à 

formação da docência, dos conhecimentos construídos a partir da teoria, dos 

saberes da prática e da vida. Com isso, a prática do professor “integra diferentes 

saberes, com os quais o corpo docente mantém diferentes relações” (TARDIF, 

LESSARD e LAHAYE, 2002: 36).   

 

2. DESAFIO DOS SABERES DISCIPLINARES.  

 

Além dos saberes pedagógicos nos defrontamos com o que Tardif, Lessard e 

Lahaye (2002) pesquisaram os saberes disciplinares, pois formam cruzamentos 

em diversas áreas do conhecimento, estão associados, geralmente, às 

instituições legais e às universidades porque são elencados nos currículos 

através de disciplinas.  

 

3. DESAFIOS DOS SABERES EXPERIENCIAIS.  

 

Existem os saberes próprios que fazem parte da ação humana cotidiana que são 

mobilizados a partir da experiência pessoal, que sobrevivem na condição de 

menos sistematizada ou até são apresentados momentaneamente.   
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4. DESAFIOS DOS SABERES CURRICULARES.  

 

Contamos com os saberes curriculares que permanecem na ótica dos 

programas de ensino e que são viabilizados pelas competências, conteúdos e 

métodos com base nos quais as instituições superiores se organizam e 

apresentam os saberes sociais por elas selecionados para serem ensinados 

pelos professores.  

Diante dos desafios postos acreditamos que o educador de idosos devem 

mobilizar as múltiplas dimensões formativas na sua prática pedagógica: 

dimensão ética, dimensão epistemológica, dimensão afetiva, dimensão político-

cultural, dimensão estética. 

Esse modo de entender a docência tem o intuito de encontrar ressonância nos 

desafios dessa profissão. Sair do patamar de professor reprodutor de um 

discurso hegemônico para um professor crítico reflexivo é percorrer pelas 

dificuldades surgidas durante todo o percurso pessoal e avançar rumo à 

liberdade de criar, de ser, de fazer. Construir com criatividade, harmonia e em 

um ritmo autogestor de saberes e conhecimentos junto aos idosos a convivência 

de uma prática pedagógica sintonizada pela conexão com a força da vida. 

 

O ITINERÁRIO DA METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa, de natureza qualitativa e abordagem descritiva, tem na UATI a 

sua fonte de dados. A escolha do campo empírico aconteceu por ser este um 

ambiente que atua diretamente com a terceira idade há 23 anos e tem na sua 

história marcas do reconhecimento de ter sido a instituição promissora na cidade 

onde se localiza. Trata-se de estudo de caso que visa buscar evidências sobre 

se e como os educadores se apropriam dos saberes e conhecimentos 

necessários para a realização de suas atividades. Para isso, foram utilizadas 

como técnica de pesquisa: a entrevista estruturada, fonte bibliográfica, a recolha 

dos dados e a análise de conteúdo, a partir dos estudos de Bardin (1995).  

Os educadores da UATI na altura da pesquisa eram: os estudantes universitários 

que são bolsistas, (08) (orientados pelos professores universitários); 

profissionais (educadores) da comunidade externa (10); (3) três funcionários da 

universidade estadual que exercem o papel de educadores na universidade 
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aberta; (1) uma idosa que também atua como educadora e quatro (4) professores 

da universidade estadual, dentre estes duas estão aposentadas e exercem o 

papel de educadora. Nesta pesquisa denominamos todos os participantes como 

educadores, Ed 1 a Ed 10. 

 

 

A CHEGADA 

Os desafios que os saberes e conhecimentos mobilizam nas dimensões 

pessoais, profissionais e sociais são variantes da ação docente e interferem 

continuamente no saber-fazer do professor porque advém de produção de 

saberes. Desse modo, apresentamos aqui os dizeres dos educadores em 

relação aos saberes e conhecimentos que fundamentam sua atuação junto aos 

idosos. 

 
 

Quadro 1. Saberes e conhecimentos dos educadores 

Ed 1 “Saúde da pessoa idosa; Epidemiologia do envelhecimento; Fisiologia do 
envelhecimento; Saúde e doença na terceira idade; Cognição, Memória e 
envelhecimento; Educação e terceira idade”. 

Ed 2 “Conhecimentos adquiridos em livros e nas experiências adquiridas diariamente nas 
salas de aulas com a educação infantil, jovens e com a própria terceira idade. 
Percebe-se que existe no ser humano, independente da idade, uma necessidade de 
continuar aprendendo como garantia de uma convivência mais saudável e feliz. Para 
a terceira idade aprender serve como um meio de ocupar a mente, ou simplesmente 
aprender aquilo que na juventude não houve tempo de aprender, e em alguns casos 
a necessidade de aprender algo que lhe traga um retorno financeiro”. 

Ed 3 “Leituras diversas sobre o envelhecer, experiências realizadas em atividades de 
extensão junto a grupo da Terceira idade. Considerando a minha formação em 
pedagogia e psicopedagogia, pensei na possibilidade de desenvolver um projeto que 
pudesse valorizar os idosos, oferecendo a ele um espaço de participação, 
relacionamentos sociais e afetivos.  Por entender que o processo de envelhecer é 
tão importante como o processo de crescimento. Dessa forma, pensei em 
desenvolver um trabalho voltado para a terceira idade,  acreditando que  apesar do 
enfraquecer do idoso, a sua mente pode conservar-se lúcida, à medida em que se 
exercita a memória e  busca o conhecimento e convive com grupos, repassando a 
sabedoria e o afeto”. 

Ed 4 “Conhecimento acadêmico. Este conhecimento é fundamentado na pesquisa e 
desenvolvido na academia científica. Seguindo um padrão metodológico, a aplicação 
deste conhecimento possibilita a reprodução do programa de estudo em uma 
localidade distante do ambiente estudado, pois utiliza uma linguagem universal e 
padronizada”. 

Ed 5 “Faço leitura, orações, ouço as queixas das mesmas e saem muito bem de lá, elas 
gostam muito de bordar pontos de vagonite, vagonite contornando, vagonite com fita, 
bordados com fita, oito, matiz, ponto cheio, ponto cruz e outros pontos de bordados, 
bonecas confeccionadada com lã. Ensinei a tecer no tear e amaram e outros modelos 
de bonecas”. 

Ed 6 “Processo de envelhecimento, como atuar com os idosos, benefícios da atividade 
física na prevenção de doenças crônicas, dentre outros”. 
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Ed 7 “Oito anos de Formação na Primeira Universidade de Yôga do Brasil e 34 anos 
ensinando Yôga.” 

Ed 8 “Força de vontade”. 

Ed 9 “Primeiro por gostar dessa fase de vida, escutá-lo cada um e ter paciência com os 
mesmos, seguido da minha formação na área socioambiental, que me permite falar 
com segurança e tranquilidade sobre as questões socioambientais que vão além da 
falta de água, lixo, superpopulação....”. 

Ed 10 “Baseados em fatos reais com o convívio diário com o idoso aprendi a lidar com cada 
uma das dificuldades desse aluno "idoso" e criei uma nova metodologia onde o Idoso 
com o seu conhecimento que já traz de sua vida, resolvi aproveitar este rico 
conhecimento e fazer um trabalho de estudo e pesquisa, No ano passado 
pesquisamos a África onde dessa pesquisa conseguimos ver a riqueza na questão 
de ritmos, instrumentos musicais e as danças, daí elaboramos um grande espetáculo 
com o titulo África Terra de Muitos Ritmos, neste ano com Título Boleia do Destino, 
fazendo uma viagem as festas populares Brasileiras, e suas origens, esse trabalho 
estamos já quase construído, com as músicas, as danças, os figurinos”. 

              Fonte: Dados da pesquisa 

Nos discursos aqui retratados podemos pensar que o Ed 1 tem uma vertente de 

saberes em que baseia a atividade para os bolsistas relacionados à sua área de 

atuação, a saúde vinculada aos conhecimentos científicos. Nesse modo de ver, 

parece-nos pertinente refletir nas palavras de Freire (1993: 86), que nos alerta: 

 
como evitar a dicotomia entre esses saberes, o popular e o erudito ou o de 
como compreender e experimentar a dialética entre o que Snyders chama 
'cultura primeira' e 'cultura elaborada'" e que, "o respeito a esses saberes se 
insere no horizonte maior em que eles se geram - o horizonte do contexto 
cultural, que não pode ser entendido fora do seu corte de classe [...] O 
respeito, então, ao saber popular implica necessariamente o respeito ao 
contexto cultural. 
 

Este quadro de discussão sobre as temáticas de saúde e pessoa idosa são 

relevantes para a formação do discente e consta como metodologia o ensinar 

aos alunos universitários saberes que impliquem na sua atuação futura. O ‘tutor’ 

surge como interlocutor destes saberes, como mediador da relação educador e 

idoso, o que se pode chamar de ensinar a racionalidade técnica, o que Tardif 

(2000a: 10) chama de epistemologia da prática profissional, o estudo do conjunto 

dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho 

cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas. A epistemologia que se 

aprende na prática através do processo de autoformação deve estar sustentada 

pela teoria, essa junção é que permite ao professorado avançar em seus saberes 

e conhecimentos.  

No entanto, os saberes devem estar articulados ao contexto cultural dos idosos 

para que se possa entender e respeitar o que estes podem oferecer, o que estes 

sabem e como podem avançar em conhecimentos tão específicos quanto os da 

medicina. Inclusive Martins (2013: 280) desenvolve a ideia de que “[…]. 
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Consideramos que a qualidade de vida se relaciona com a perceção da pessoa 

sobre seu estado de saúde (física, psicológica) e sobre os aspetos não médicos 

do seu contexto de vida. […]”. Ou seja, é necessário ter acesso aos conteúdos 

específicos, mas também reconhecer a validade dos saberes baseados na vida. 

Por outro lado, o Ed 2 afirma ter estudado conhecimentos voltados aos idosos e 

percebeu com a própria experiência docente que o aprender é uma busca 

constante do ser humano também na terceira idade; aponta o aprender como 

forma de conviver, o aprender como ocupação do tempo, o aprender como 

possibilidade de saber, o aprender uma técnica para ser remunerado. Para 

Cachioni (2003: 199)  

 
As pessoas são livres para escolherem os papéis com os quais irão se 
envolver ao longo de suas vidas. Suas escolhas podem ser influenciadas por 
expectativas sociais ou tendências pessoais que vão interferir no bem-estar, 
nas metas, nos desafios e nas ações gerativas. Ser docente de idosos 
significa assumir um novo papel como educador, um papel que tem sido 
construído por meio das interações entre professor/aluno e de situações 
novas para ambos. Para muitos é uma oportunidade de compensar e resgatar 
uma atividade desgastada e saturada, de repensar a atuação profissional e 
de obter ganhos ao próprio desenvolvimento. […]. 
 

Sabemos que os papéis modificam-se de acordo com as novas situações em 

que vivemos, mas a docência é rica exatamente pela possibilidade de suscitar 

diversos significados e diversidade de papéis. O que nos faz mais criativos, mais 

críticos e conscienciosos, se mantiver acesas a chama da busca pelo saber e 

refletir sobre o mesmo para melhor agir. 

 

No entanto, estamos imersos em saberes diversificados. Todas as áreas da 

ciência definem o que pensamos, sentimos ou como agimos. Mediante criteriosa 

observação da realidade, as pesquisas e estudos indicam os saberes e 

conhecimentos. Então, somos guiados para compreender o que está à nossa 

volta e verificar o que Loureiro (2010: 95) considera pertinente pensar que: 

 
Parece existir uma certa concordância quanto à diferença do carácter do 
saber de sector para sector profissional, o que depende daquilo que se 
constitui como o centro de gravidade desse saber. Há sectores onde a base 
do saber assenta no que se designou por conhecimento abstracto, ocorrendo 
o contacto e a aquisição desse conhecimento a partir de formações iniciais 
organizadas. Há outros sectores em que a base do saber depende dos 
saberes contextuais e experienciais dos actores. Assim, no primeiro caso, 
assume maior relevo o conhecimento científico e os saberes são mais 
codificados, estruturados, explícitos e partilhados colectivamente; no 
segundo caso os saberes são essencialmente tácitos, não codificados e 
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assumem sobretudo uma forma individual. Mas, quer num caso quer no outro, 
os saberes vindos da acção são relevantes. 

 
Nessa direção, o discurso do Ed 3 reafirma a busca por leituras sobre o assunto 

e a experiência como foco real do conhecimento para atuar, bem como a 

valorização do relacionamento afetivo e os saberes dos idosos. O que Cachioni 

(2003: 200) referenda como: 

 
Ser feliz, ter suas ações reconhecidas, estar envolvido em atividades 
agradáveis, sentir-se produtivo, ter relacionamentos afetuosos, atingir metas 
e desafios, são desejos de todo ser humano. Os docentes das Universidades 
da Terceira Idade investigadas parecem ter conquistado uma boa parcela 
desse ideal de excelência pessoal. 

 

É possível ter a ideia e experiência de sentir-se bem ao conviver com os idosos, 

pois estes são pessoas que valorizam e reconhecem o trabalho do educador. O 

Ed 4 analisa o conhecimento acadêmico como ponto central para a possibilidade 

de articulação com a prática docente por ter uma ‘linguagem universal e 

padronizada’. Dessa maneira, Freire (1996: 11-12) aborda que os “Conteúdos 

cuja compreensão, tão clara e tão lúcida quanto possível, deve ser elaborada na 

prática formadora”. No nosso entendimento eles devem ser articulados aos 

saberes afetivos, sociais e culturais, não devem ser isolados ou estratificados.  

A abordagem do Ed 5 retrata os saberes e conhecimentos de sua prática técnica, 

além de saber escutar e valorizar os ditos pelos seus alunos, facto que 

retrolimenta os objetivos da educação. É papel de o educador poder propiciar 

aos alunos idosos condições de construir seus próprios conhecimentos, através 

do processo educativo. Nesse sentido, Cachioni (2003: 216) corrobora que:  

 
[…]. O desafio inerente a essa oportunidade é, porém, o de atuar junto a esse 
segmento com conhecimento e competência, buscando o ensino numa 
pedagogia dialógica que valorize e aproveite a experiência, as capacidades 
cognitivas e as competências socio emocionais adquiridas pelos idosos ao 

longo da vida. 
 
 

Com base no que foi dito, a relação pedagógica entre educadores e idosos 

ganha maior ênfase quando é dialógica, enriquecida pela experiência de ambos 

os atores educativos e respeito aos limites e saberes do outro, baseados na 

educação gerontológica. Reafirmado pela abordagem de Martins (2012: 292-

293) temos que: 
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Na verdade, o profissional gerontológico que intervém com os idosos terá que 
ter em conta alguns aspetos de entropia no ritmo de aprendizagem ou de 
aplicação do seu plano:  Os idosos aprendem pior quando o material 
escolhido carece de sentido e/ou é demasiado rápido (fator tempo), por isso 
haverá que adequar os materiais às suas características (ordenação dos 
materiais, ergonomia dos materiais, materiais reciclados); a experiência de 
aprendizagens anteriores deve ser explorada para aquisição de novas 
aprendizagens; os fatores motivacionais, de pré-disposição interna e o 
interesse influenciam as atividades; as pessoas idosas adolescem duma 
certa técnica de aprendizagem (‘debilidade de codificação’ ), devendo-se 
compensar esse deficit de aprendizagem; realizar várias repetições para 
equilíbrio do mesmo nível de aprendizagem ou execução; a insegurança nos 
idosos dificulta a reprodução do aprendido e provoca uma diminuição do 
rendimento da sua aprendizagem; a aprendizagem global (grupal) favorece a 
sua aprendizagem, sabendo que o seu processo de aprendizagem é 
suscetível de interrupção; a metodologia do ‘exercício’, do treino assíduo, da 
experimentação e demonstração é favorecedora de desenvolver as 
capacidades, desde que o estado físico, psíquico  e de saúde dos idosos seja 
saudável. 

 

Em relação aos outros educadores podemos assinalar que os pontos de vista 

convergem, pois temos que os saberes e conhecimentos emergem tanto dos conteúdos 

quanto da experiência.  

Ao analisar o discurso dos Ed 6, Ed 7, Ed 9 e Ed 10 percebe-se que articulam os saberes 

e conhecimentos advindos de leituras, da formação profissional, da experiência ao atuar 

com os idosos, da escuta ativa, do estudo, da pesquisa. No caso do Ed 8 assinale-se 

que revela o valor da força de vontade que teve para aprender conteúdos sobre o 

envelhecimento. 

 Tais afirmações podem ser interpretadas como positivas, pois o grupo entrevistado na 

sua maioria tem um ganho pessoal quando afirmam que aprendem com os seus alunos 

idosos, pois percebem que estes têm muito a ensinar.  

A partir destes aspectos Cachioni (2003: 216) se posiciona afirmando que as 

Universidades Abertas à Terceira Idade oferecem benefícios aos idosos, pois é 

um espaço que possibilita  “A interação entre essas gerações é em grande parte 

responsável pela busca de conhecimentos básicos sobre velhice e de 

aprimoramento de habilidades para lidar com os idosos”. Em continuidade a esse 

pensamento, a autora reafirma que as universidades para a terceira idade “ainda 

não oferecem um espaço educacional especialmente delineado para atender 

essas necessidades, os professores tendem a aprender informalmente uns com 

os outros, e em contato com a prática”. O que podemos considerar como o 

processo de autoformação em serviço. 
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De acordo com as leituras feitas para esta pesquisa quanto aos saberes e 

conhecimentos que os educadores necessitam para atuar com os idosos 

delineamos que encaixam-se em quatro eixos:  

 

I – saberes e conhecimentos científicos, de estudo mais aprofundado em livros, 

pesquisas, leituras;  

II – saberes e conhecimentos das experiências, a convivência direta com os 

idosos confere uma bagagem de situações que resultam na troca de saberes por 

quem já tem um percurso maior na vida e por outro lado, os educadores trazem 

outras e novas experiências;  

III – saberes e conhecimentos da aprendizagem, o aprender e ensinar como via 

de mão dupla da educação. O educador pode ensinar a atualização de saberes 

que circulam na sociedade e os idosos constituem-se como parceiros do 

processo de ensino e aprendizagem. O que facilita o educador a construir sua 

docência e;  

IV - saberes e conhecimentos dos valores humanos e culturais, morais e sociais, 

que traduzem a aceitação da velhice, ter sabedoria para buscar o sentido da 

vida, ter vontade de expandir seus saberes e conhecimentos, ser sensível aos 

imprevistos que acontecem na vida, revigorar sua confiança e estar em paz 

consigo e com os outros. Destacamos que os idosos antes de qualquer situação 

têm e devem ter seus direitos assegurados.  

Portanto, ao associarmos a educação gerontológica à ação docente é preciso 

refletir sobre os comentários de Martins (2013: 34) que diz-nos: 

 

 Os direitos humanos dos idosos constituem um desafio para a sociedade, 
sendo uma consciência de cidadania tratar dignamente os idosos, deixando-
os ‘viver com um sorriso interno e silencioso’, numa harmonia (aparente) 
consigo mesmo, unindo a felicidade e a honra, com vontade de aprender a 
viver.  
 
 

Na vertente, entre o que dizem e o que fazem, o professor cumpre o seu 

papel de articulador dos conhecimentos e os alunos mobilizadores desses 

saberes, que para Valdemarin (2001: 83) tanto: 

 

O fazer do aluno e o fazer do professor se articulam nesse espaço de trabalho 
comum, onde um cumpre as tarefas que o outro propõe, mobilizando saberes, 
informações e competências para trabalhar com fatos, textos e valores. É 
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nesse espaço que se enraíza a transposição didáctica, isto é, na necessidade 
de traduzir os programas num rol de actividades e de situações de 
aprendizagem. 
 

 
Com base nesses pressupostos o espaço da sala de aula é do aprender a fazer, 

a ser, a conhecer, a conviver, a desaprender. Neste lugar são mobilizados os 

saberes e conhecimentos necessários tanto para a aprendizagem, quanto para 

o ensinar, em que educadores e idosos interagem. Parece que os educadores 

entrevistados, no geral, ainda não dão conta dos saberes da gerontologia 

educativa e educação gerontológica para sua atuação.  

No contexto da educação gerontológica devemos primar pela construção de um 

ambiente socializador em que os educadores possam promover as 

potencialidades da pessoa idosa. Desse modo, Martins, (2013: 308-309) 

exemplifica que:  

 

De fato, as ‘aulas da terceira idade’ orientam-se pelos princípios de Paulo 
Freire e C. Rogers, incentivando a uma interação, troca de saberes entre os 
conhecimentos adquiridos pelas pessoas ao longo das suas vidas, de 
maneira empírica e informal, com os conhecimentos científicos ministrados 
pelos professores. A permuta de saberes e experiências efetuam-se pela 
interação entre o viver e o saber, promovendo nestas pessoas a aquisição 
de competências para compreenderem as outras pessoas e o mundo onde 
interagem e, assim, terem uma melhor satisfação na vida. […]. 
 
 

A pessoa idosa tem saberes e conhecimentos que formam o componente de sua 

vida, certamente o ampliam a partir da convivência com educadores e em 

grupos. Então, o tipo de atividades relacionadas aos idosos deve ser apoiado na 

interação de ações que promovam o bem-estar, a qualidade de vida, a 

consciência de seu valor social e afetivo, este sentir-se útil e participativo.  

Ao enfatizar o papel dos gerontólogos na intervenção de um envelhecimento 

saudável com a educação gerontológica Martins (2013: 333-340) aponta que 

deve estar no:  

 
[…] âmbito dessa educação gerontológica: o físico-motor; prevenção de 
doenças e promoção da saúde; cognitivo; vivências do próprio 
envelhecimento; os idosos como protagonistas; os idosos e o meio 
envolvente; os idosos e os ‘outros’ e os processos e mudanças nos grupos 
de pessoas idosas. 
 

 
Estes elementos completam o percurso dessa estrada que é a vida do idoso, em 

que este merece atenção, olhar atencioso, cuidado, autonomia pessoal e física, 
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respeito, aceitação das limitações, a convivência, elaboração dos planos e os 

imprevistos que daí decorrem devem integrar o roteiro da viagem na gerontologia 

educativa e educação gerontológica como cenário propício para sistematizar 

contextos favoráveis aos idosos e aos educadores. 

 

A união entre os saberes teóricos e práticos é essencial para uma boa atuação 

docente. Segundo Tardif (2002: 39) “o professor ideal é alguém que deve 

conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir certos 

conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver 

um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos”. 

Somente o corpus teórico quando se trata de lidar com a educação é insuficiente 

para uma atuação mais humana, pois a sensibilidade e a interação são 

experiências comumente ligadas ao processo de ensino e aprendizagem. 

 

RESULTADOS 

Os dados da pesquisa indicaram que os educadores não situam as suas 

atividades, a partir de saberes e conhecimentos da educação gerontológica, 

segundo Martin (2013: 210) “Qualquer intervenção gerontológica deve basear-

se na ‘dignidade’ dos seus destinatários, como uma forma de reconhecimento 

do valor em si mesmo da pessoa, na sua condição humana e merecedora de 

respeito”. Na continuidade do pensamento do autor, fica evidente que “Ou seja, 

a atenção dada pelos profissionais gerontológos ou gerantogogos aos idosos 

implica a conjugação da sua autonomia e da sua independência”. Estes 

princípios gerontológicos seriam incorporados mais enfaticamente se os 

educadores puderem dimensionar sua prática não somente em exercícios físicos 

quando se referem à sua oficina, mas no contexto da gerontologia educativa e 

educação gerontológica.  

Apesar de não terem acesso aos saberes e conhecimentos da educação 

gerontológica, os educadores positivamente legitimam a liberdade consciente de 

escolher práticas educativas valoradas pelos novos conceitos sobre o 

envelhecimento. Desse modo, o envelhescente pode ser mais bem aceito na 

sociedade. Assim, vê-los com naturalidade e acima de tudo, perceber que estas 

pessoas são capazes de aprender coisas novas, de exercitar a cidadania, de 
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avançar nos seus potenciais e realização pessoal seria o primeiro passo para a 

veiculação da educação para os idosos.  

Na estrada da vida percorremos muitas paisagens, muitas belezas, diferentes culturas, 

modos de ser, pensar, sentir e agir. Ao fazer o percurso nem sempre significa encontrar 

alegrias e, sim desafios e possibilidades que sugerem medo, indignação, falta de 

confiança, desavenças, limites e imprevistos. Assim, formamos nosso caminho e 

enquanto educadores tentamos nos tornar críticos e reflexivos a fim de construir uma 

prática educativa que seja espaço de transformação e de ajuda mútua. 
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Resumo:  

 
O presente estudo buscou investigar o processo de formação de egressos da Educação 
de Jovens e Adultos, de primeira geração da família nuclear, na Educação Superior, do 
curso de Pedagogia, na Educação a Distância. A pesquisa teve abordagem qualitativa, 
realizada com três egressos da EJA, de primeira geração, do curso de Pedagogia, na 
EaD. Os instrumentos para coleta de dados foram entrevistas semiestruturadas, para a 
leitura, análise e interpretação dos dados usou-se os princípios de análise de conteúdo 
proposta por Bardin (2009). A pesquisa revelou a trajetória pessoal, acadêmica e 
profissional dos pioneiros da família a obter um diploma na Educação Superior. 
Enfatizamos que o Brasil ainda enfrenta um longo desafio na luta pelo fortalecimento de 
políticas públicas que garantam além do acesso, as condições de permanência e 
aprendizagem com qualidade e equidade na educação.  
 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Educação Superior; Educação a 
Distância; Primeira Geração. 

 
Introdução 
 

Muitos jovens e adultos brasileiros não tiveram a oportunidade de 

frequentar e concluir a escolaridade assegurada pela Constituição Federal 

Brasileira de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 

9394/96.  É dever oferecer educação para pessoas que não tiveram acesso à 

escola na idade regular. A modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

destina-se aos estudantes com atraso escolar, defasagem idade-série, na busca 

de garantir o acesso, a permanência, o sucesso da aprendizagem e as 

possibilidades de progredir nos estudos, os mesmos viveram experiências de 
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fracasso e exclusão. Muitos desses estudantes são de primeira geração da 

família nuclear, isto é, o primeiro membro da família que está cursando ou que é 

egresso, de um curso superior, e representa um compromisso na busca pelo 

fortalecimento de propostas inclusivas e de humanização. Nesse contexto, a 

Educação a Distância, é uma modalidade educacional que surge da necessidade 

do preparo profissional destes sujeitos da diferença, que por diversos motivos, 

não puderam frequentar a Educação Superior pública ou privada presencial.  

As políticas públicas de acesso à Educação Superior no Brasil nos últimos 

anos propiciaram mudanças significativas no perfil dos estudantes universitários. 

Inclui-se nesse processo de formação, estudantes oriundos de famílias de baixa 

renda, de pais que não valorizavam o estudo, estudantes com idade superior a 

idade certa, ou seja, acima dos 18 aos 24 anos, são estudantes trabalhadores, 

muitos, são provenientes do Ensino médio, na modalidade Educação de Jovens 

e Adultos, EJA ou com a certificação do Ensino Médio por meio do Exame 

Nacional do Ensino Médio, ENEM, entre outros. 

O objetivo geral desta pesquisa era investigar o processo de formação de 

egressos da Educação de Jovens e Adultos, de primeira geração da família 

nuclear, na Educação Superior, do curso de Pedagogia, na Educação a 

Distância. Partiu-se do questionamento: Como se constituiu o acesso, a 

permanência e o sucesso acadêmico de egressos da EJA e de primeira geração 

da família nuclear, na Educação Superior, do curso de Pedagogia, na EaD? 

 

Da Educação de Jovens e Adultos a Educação Superior 

 

A Educação de Jovens e Adultos e a Educação Superior brasileira com a 

diversidade presente está a exigir mudanças nos processos de ensinar e 

aprender, com intervenções pedagógicas que respeitam as diferenças e 

promovam a aprendizagem. Com a expansão da educação no Brasil temos um 

grande desafio a vencer, não basta só o acesso é preciso garantir a permanência 

e a aprendizagem/sucesso acadêmico. Precisamos ter a expansão com 

equilidade e qualidade da educação. Conforme Morosini (2014, p. 393): 

 

A qualidade da educação [...] na perspectiva da equidade está centrada 
na concepção de tratamento diferenciado para quem é diferenciado. 
Ela reflete concepções presentes em regiões com larga diferença entre 
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os estratos sociais, como o caso do Brasil e da América Latina. 
Postula-se que a qualidade está para além da simples padronização 
de indicadores, abarcando estudos qualitativos e quantitativos 
refletores da complexidade do local. 

 

A educação para todos e para cada um, somente fará sentido quando os 

estudantes aprendem e contribuem para o desenvolvimento  pessoal e 

professional, para que possam fazer a diferença na sociedade. Portanto, a 

expansão da educação, surge com o crescimento da Educação a Distância, que 

está cada vez mais em evidência no cenário educacional da sociedade 

contemporânea. A Educação de Jovens e Adultos e a Educação a Distância são 

um meio de inclusão, os sujeitos que antes foram excluídos do acesso à 

educação, agora estão tendo a oportunidade de estudar, percebe-se cada vez 

mais o ingresso de jovens na EJA, passaram por múltiplas reprovações na 

escola e perceberam a possibilidade de continuar estudando.  

No Brasil, é expressivo o número de estudantes que estão atualmente nas 

universidades e são de primeira geração da família nuclear, isto é, o primeiro 

membro da família que está cursando ou é egresso, de um curso superior. Para 

Nunes (2015, s/p) os estudantes de primeira geração são: “aqueles cuja família 

não tem histórico acadêmico no ensino superior. São os primeiros em seus lares 

– às vezes, até os primeiros em suas comunidades – a ingressar em uma 

universidade, o que os enche de orgulho, mas também traz muitos desafios 

novos”. Muitos são provenientes de comunidades de baixa renda, negras ou 

indígenas, eles muitas vezes precisam enfrentar o preconceito dentro da própria 

instituição. A sensação de isolamento, de não pertencimento são comuns a 

esses estudantes. A expansão da Educação Superior com os programas de 

acesso, favoreceu o ingresso de muitos estudantes de primeira geração, porém 

praticamente não existem programas de apoio nas universidades brasileiras 

para auxiliar estes estudantes de primeira geração a permanecer com sucesso 

acadêmico. 

 

Caminhos metodológicos 

 
A pesquisa teve abordagem qualitativa. Os sujeitos de pesquisa foram 

três egressos da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Superior, do 

Curso de Pedagogia, na modalidade de Educação a Distância, de primeira 
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geração da família nuclear a concluir um curso superior, dos munícipios de 

Capão da Canoa, Hulha Negra e Teutônia, do estado do Rio Grande do Sul, 

Brasil.  

Os instrumentos para coleta de dados foram entrevistas 

semiestruturadas, mediante roteiro de perguntas previamente elaboradas a partir 

das questões norteadoras, problema e objetivo da pesquisa. As entrevistas 

foram agendadas com antecedência e realizadas no espaço escolar ou na casa 

do pesquisador, bem como registradas por meio de gravação, em aparelho MP4, 

posteriormente transcritas e analisadas, de caráter sigiloso, confidencial, 

preservando as identidades e falas dos entrevistados, atendendo ao critério ético 

da pesquisa. Para a leitura, análise e interpretação dos dados usou-se os 

princípios de análise de conteúdo proposta por Bardin (2009).  

 

A pesquisa revelou sobre os egressos da Educação de Jovens e Adultos e 

Educação a Distância 

 

Momentos marcantes acontecem em cada ciclo, da trajetória acadêmica 

e professional desses sujeitos, que foram constituindo a identidade pessoal e 

profissional. As dimensões pessoais e profissionais são importantes para sermos 

seres, mais plenos e inteiros. Na perspectiva de Nóvoa (2009, p. 38): “É 

impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. Que ensinamos 

aquilo que somos e que, naquilo que somos, se encontra muito daquilo que 

ensinamos”. A educação precisa estar comprometida com o desenvolvimento 

total da pessoa, do ser integral, pleno na sua inteireza, favorecendo o 

crescimento enquanto pessoas e profissionais. Morin (2002, p. 11) ressalta que: 

“Uma educação só pode ser viável se for uma educação integral do ser humano. 

Uma educação que se dirige à totalidade aberta do ser humano e não apenas a 

um dos seus componentes”. 

Os egressos de primeira geração, cursaram a EJA e a Pedagogia, EaD, 

foram os primeiros da família a concluir a Educação Superior. Muitos são os 

motivos de satisfação e orgulho para a família por terem um diploma 

universitário, e por serem exemplos de que é possível lutar e alcançar nossos 

sonhos, de uma vida mais digna e humanizada, diante de um sistema social, 

educacional e político excludente e elitizado.   
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Entrevistamos três egressos da EJA e do curso de Pedagogia EaD, sendo 

duas mulheres e um homem. Uma das entrevistadas é mulher, branca, tem 46 

anos, é a filha mais velha, tem dois irmãos, é casada, tem duas filhas e um neto. 

Os pais estudaram pouco, somente os anos iniciais do ensino fundamental: o pai 

estudou até a 3ª série e mãe até a 2ª série, era semialfabetizada e tinha 

dificuldades para ler e escrever. Quanto à valorização do estudo expressa: “Meu 

pai era de origem alemã valorizava, mais o estudo já minha mãe era bugre e 

italiana não valorizava muito. Para que estudar? Gastar dinheiro para quê?” O 

tempo passou e a mãe mudou de ideia em relação aos estudos: “Hoje, minha 

mãe fala com maior orgulho que tem uma filha professora, pedagoga e pós-

graduada”. Os dois irmãos concluíram o ensino médio: “Incentivo meu irmão a 

fazer um curso superior e ele quer, tem vontade de estudar”.  

A outra entrevistada é mulher, branca, tem 46 anos, é a filha mais velha, 

tem sete irmãos, ajudava a trabalhar em casa e cuidar dos irmãos. É casada e 

tem uma filha. Os pais eram agricultores e não valorizavam o estudo, não 

consideravam importante como afirma:  

“Meu pai permitiu que eu pudesse estudar quando já tinha nove anos, 
porque uma vizinha veio dizer que era errado não deixar uma criança 
estudar. Acordava às 5 horas da manhã, fazia o café para mim e meus 
irmãos e caminhava 8 km até a escola. Depois que voltava, tinha que 
dar conta das tarefas que não tinha feito de manhã. Lembro que 
adorava ir para a escola, mas também dormia muito na aula. Estudava 
em uma classe “multisseriada”, com crianças de várias idades e 
diferentes séries”.  

 

E outro entrevistado é homem, negro, tem 48 anos, tem seis irmãos. É 

casado e tem um filho.  Os pais eram semialfabetizados. Precisou deixar de 

estudar para ajudar a cuidar dos irmãos mais novos e destaca:  

“Estudei até os meus 11 anos, até a terceira série do Ensino 
Fundamental, o pai me tirou da escola para ajudar a trabalhar e a criar 
os irmãos mais novos, motivado principalmente, pela saída de meu 
irmão mais velho de casa aos dezessete anos para trabalhar na cidade 
grande. Nesta situação, eu sendo o segundo mais velho assumi o lugar 
deste em casa assumindo suas funções até os dezessete anos de 
idade”.  

 

Nos três casos, diante do relato dos entrevistados, presenciamos 

situações de injustiças sociais, cognitivas e de luta, enquanto representantes das 

classes populares, o acesso à educação que lhes foi negada, desde a Educação 

Básica até o Ensino Superior. Na vida acadêmica duas cursaram o Ensino 
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Fundamental regular e um cursou, na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos. Como nos conta: “No ano de 2000, consegui retomar aos estudos. 

Ingressei na EJA, onde consegui terminar o Ensino Fundamental”. 

No Ensino Médio todos cursaram a EJA. A vontade de estudar superava 

as dificuldades encontradas como nos diz: “Participei do EJA, no assentamento, 

pois precisava melhorar minha caligrafia e escrita. Escrevia faltando letras e 

também tinha dificuldades nos cálculos. Assim fui estudando e quando tinha 

muita dificuldade, colocava os livros debaixo do braço e saia a buscar ajuda. 

Assim terminei o Ensino Médio, na modalidade EJA”.  

A luta pelo conhecimento em situações de exclusão social, revelam a 

necessidade do ser humano por desafiar-se e conquistar novas formas de 

intervenção no mundo. A opinião dos entrevistados sobre a Educação de Jovens 

e Adultos foi essencial para que continuassem a estudar, resgataram a 

autoestima e perceberam que podem aprender desde que sejam oferecidas 

oportunidades, conquistaram o êxito escolar. 

Na Educação Superior todos realizaram o curso de Pedagogia, EaD. As 

duas entrevistadas possuem cursos de Pós-Graduação, (Lato-Sensu), em nível 

de especialização, uma realizou o curso de “Educação Especial e Inclusiva”, 

deseja dar continuidade aos estudos como enfatiza: “Eu não vou para por aí meu 

sonho é de ir além e sempre na Educação a Distância, quero fazer outras Pós-

Graduações”. E a outra entrevistada ao concluir a graduação argumenta: 

“Realizei concomitantemente, uma especialização em Psicopedagogia e outra 

em Desenvolvimento no Sistema Montessoriano, ambas presenciais”. A 

Educação a Distância é um meio de inclusão, os sujeitos que antes foram 

excluídos do acesso a educação, agora estão tendo a oportunidade de estudar. 

Um acontecimento marcante, que motivou um dos entrevistados, e que 

merece destaque foi a visita do grande educador brasileiro Paulo Freire ao 

Assentamento Conquista da Fronteira, o segundo acampamento de sem terra 

do Rio Grande do Sul. Como nos relata o entrevistado:  

“Na década de 90, com a vinda de Paulo Freire, aqui no assentamento 
no dia 25 de maio de 1991, me senti mais realizado e motivado para 
continuar estudando. Chovia muito naquele dia e a nossa curiosidade 
era saber se Paulo Freire iria conseguir chegar até o assentamento. 
Naquela época a estrada era até Hulha Negra, até o assentamento 
eram corredores por dentro das estâncias, onde transitavam o gado. 
Quando chovia só conseguia passar carro com tração nas quatro 
rodas. Paulo Freire veio até aqui por uma atividade do ENEJA SUL, foi 
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à última atividade realizada por Paulo Freire enquanto Secretário da 
Educação do estado de São Paulo acompanhado de Esther Grossi e 
Ana Maria Freire. Tinha uma fala cativante, Freire começava a falar 
com a voz mansa e ia cativando a gente, considerava que a nossa luta, 
já era uma escola, já era uma pedagogia. Pedagogia da libertação, 
dizia que nós já estávamos vivendo nossa pedagogia”. 

 

Os motivos que levaram os entrevistados a escolher o curso de 

Pedagogia, para duas participantes, foram a vontade de ser professora como 

evidencia as falas: “Sempre sonhei em ser professora. Ganhei de casamento um 

livro de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, li oito vezes. Tinha certeza que 

a educação era o meu caminho”. Já para outra: “Queria ser professora, já tinha 

o curso normal, um dia uma amiga veio na loja e falou que iria iniciar uma turma 

de pedagogia em EaD, e iniciei o sonhado curso de Pedagogia”. Um não queria 

ser pedagogo afirma:  

“Queria ser agrônomo, mas Pedagogia, foi à única graduação EaD  
mais acessível tanto financeiramente e por ser uma vez na semana. A 
vontade surgiu, como havia passado em concurso publico para auxiliar 
de escola, comecei a gostar da relação com a escola e a comunidade”. 

 

O ingresso no curso de Pedagogia ocorreu por influência principalmente 

dos amigos e maridos. Todos os sujeitos da pesquisa trabalhavam durante o 

curso, duas entrevistadas eram vendedoras, uma de loja e a outra de cachorro-

quente, somente um já atuava no ambiente escolar como funcionário de escola, 

para estrutura e manutenção.  

A opinião dos entrevistados sobre os cursos de Educação a Distância, 

uma ressalta: “Penso que, como em qualquer processo educacional, a 

dedicação do aluno é primordial para o sucesso acadêmico. Acredito também, 

que as aulas presenciais ainda são insubstituíveis para favorecer a 

aprendizagem dialógica apesar de não serem garantia desta”. Já a outra 

destaca:  

“Eu recomendo os cursos de EaD, é muito bom, você precisa ir em 
busca, estudar e realmente aprende. E também tem um custo bem 
menor do que os presenciais e o tempo também é menor, mas não 
deixei de aprender nada bem pelo contrario obtive um enorme 
conhecimento”. 

 

Os três egressos do curso de Pedagogia atuam na área da educação 

como docentes e dois também na gestão escolar, estão realizados na profissão 

escolhida como expressam: “Atualmente, sou professora na APAE de Teutônia. 
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Na APAE eu me descobri realmente, adoro o que faço. Sou professora há dois 

anos”.  

Os entrevistados foram unânimes ao afirmar que o curso de Pedagogia 

contribuiu para a prática pedagógica que desenvolvem, no fazer docente. Como 

se refere uma professora: “O curso de pedagogia me auxilia no meu dia-a-dia, 

na minha prática pedagógica, me ajuda na realização dos meus planos de aula, 

qualquer dúvida que tenho recorro ao meu material de aula que tive na 

pedagogia”. Precisamos intensificar o processo de ação-reflexão-ação sobre a 

prática pedagógica, mediada pela teoria, pela multiplicidade de saberes, tempos 

e espaços presentes no mundo contemporâneo. Para Vaillant e Marcelo Garcia 

(2012, p. 92): “aprendemos a ser docentes quando somos conscientes do que 

fazemos e do porquê o fazemos; quando damos razões e refletimos sobre as 

origens e consequências de nossas condutas e das dos demais”. 

Os entrevistados mostraram-se felizes por participar, demonstrando 

receptividade e acolhimento. Pretendeu-se que a entrevista fosse além das 

respostas das questões, que fosse um momento de ação-reflexão-ação sobre a 

vida pessoal acadêmica e profissional dos entrevistados. Nesse sentido, uma 

entrevistada nos diz: “Eu me senti muito feliz, em fazer parte desta entrevista, 

sei que é muito importante, assim consegui colocar um pouquinho daquilo que 

gosto de fazer. Muito obrigada”. A outra contribuiu dizendo: “Senti-me valorizada 

e reafirmo o compromisso com a educação. Acredito ser de suma importância 

entender os processos formativos que envolvem alunos de primeira geração, 

para que esta seja cada vez mais inclusiva”. Para o professor acrescentou que: 

“Hoje me sinto um homem feliz, mas a luta continua por melhores condições da 

vida e educação no campo”. 

Neste contexto, a educação constitui-se em um instrumento de luta e 

emancipação dos sujeitos, que conscientizados de sua situação de oprimidos 

diante do mundo, não aceitam passivamente, buscam alternativas e a recriação 

da realidade existente, enfatizando a importância da temática na busca de uma 

escola e uma universidade mais inclusiva.  

 

Considerações Finais 

A pesquisa realizada com egressos da EJA e da Educação Superior, do 

curso de Pedagogia, EaD, de primeira geração da família nuclear, a concluir um 
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curso superior, revelou a trajetória pessoal, acadêmica e profissional dos 

pioneiros da família a obter um diploma na Educação Superior. São exemplos 

de luta, determinação e superação. Muitos foram os desafios enfrentados, mas 

venceram sucessivamente várias etapas, até alcançarem esta vitória, 

importantíssima de suas vidas. 

A Educação de Jovens e Adultos e a Educação a Distância passaram a 

ser, neste contexto, a possibilitadora da minimização das desigualdades de 

acesso, permanência e sucesso acadêmico. Ainda assim, enfatizamos que o 

Brasil enfrenta um longo desafio na luta pelo fortalecimento de políticas públicas 

que garantam além do acesso, as condições de permanência e aprendizagem 

com qualidade e equidade na Educação Básica e Superior.  

Precisamos de mais investigações sobre a temática, temos muito a 

pesquisar sobre EJA, os estudantes e egressos de primeira geração na 

Educação Superior, na busca de novos caminhos, novos olhares que contribuam 

na construção de uma educação mais inclusiva e de melhor qualidade para todos 

os brasileiros, renovando com esperança o nosso compromisso com uma 

educação transformadora, humanizadora e comprometida com a vida.  
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Resumo: Relatamos a experiência do Sesi com o acolhimento, da Metodologia 
de Reconhecimento de saberes – MRS. A MRS é um fundamento do Projeto 
Nacional de cursos para a EJA, do Sesi Nacional. Aprovado em caráter de 
experiência pedagógica pelo Conselho Nacional de Educação, sendo descrito 
como uma “experiência pedagógica inovadora”. Elegemos como objetivo deste 
trabalho apresentar a etapa acolhimento da MRS, realizadas pelo Polo 
Salvador, do Sesi/BA. Trata-se de pesquisa de natureza aplicada, de 
abordagem qualitativa e  procedimento metodológico Etnopesquisa Crítica e 
Multirreferencial.  Embasadas em Macedo (2010), Minayo (2015), Silveira e 
Córdova (2009).  Alicerce teórico constitui Arroyo (2005), Freire (1996), Gadotti 
(2014), Gohn (2006;2014) e Laffin (2007). Apresentamos reflexão sobre 
importância da concepção de uma etapa que acolha os estudantes da EJA, no 
seu regresso escolar considerando sua história e saberes, necessários, em 
especial quando regresso ocorre numa metodologia pioneira, diferente das 
experiências de aprendizagem formal por ele vivenciada. 

 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Reconhecimento de 
Saberes; Acolhimento. 

 

 
Introdução  

Este artigo tem como problemática apresentar a etapa do acolhimento da 

Metodologia de Reconhecimento de Saberes - MRS, do Projeto Pedagógico da 

Nova EJA do Sesi – Serviço Social da Indústria. Esta investigação tornou-se 

importante pelo fato do Projeto Nova EJA contemplar uma metodologia 

inovadora e pioneira no Brasil, no que concerne à Educação Básica, que é a 

MRS. O curso e o Projeto que contempla a MRS, foi aprovado pelo Comissão de 

Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação CEB/CNE em 2016, em 

regime de experiência pedagógica, o qual será monitorado pela SECADI 
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Este tipo de metodologia é considerado pelo Marco de Ação de Belém, como um 

grande desafio para a aprendizagem na educação de adultos. A Unesco (2010, 

p. 20) afirma que tanto os mecanismos nacionais quanto os esforços 

internacionais dão ênfase excessiva as habilidades e competências formalmente 

certificadas, raramente incluindo a aprendizagem não formal, informal e 

experiencial. 

Na perspectiva de superar esses mecanismos, o Projeto pedagógico do Sesi, 

assume como princípio norteador, a oportunidade significativa de reconhecer os 

conhecimentos adquiridos pelos adultos trabalhadores ao longo da sua trajetória 

de vida pessoal e profissional, adquiridas e consolidadas, por meio de 

experiências de aprendizagens vivenciadas em espaços e situações formais, 

informais e não formais. 

A MRS contempla as etapas de acolhimento, diagnóstico, autoavaliação, 

composição de portfólio/dossiê pessoal que consideram histórias e trajetória de 

vida, depoimentos, entrevistas, criações e realizações, com o objetivo de indicar 

competências e habilidades desenvolvidas ao longo da vida, conforme sustenta 

a Unesco, em um tempo e ritmo que não é e nem foi igual para todos. 

O acolhimento nessa proposta, se configura como um momento fundamental, 

pois é a recepção atenta, cuidadosa e responsável destes estudantes que estão 

retornando à escola, após todo o caminho que percorreram, o qual envolve 

momentos de tristezas, insucessos, alegrias, exclusões e vitórias. Para os jovens 

e adultos que retornam para a escola, como sujeitos da EJA é o momento de 

expectativa desconfiada, daí a importância desta etapa. 

 

Procedimentos metodológicos  

O acolhimento no reconhecimento de saberes, é um estudo de natureza 

aplicada, e tem como abordagem a pesquisa qualitativa, devido a sua 

preocupação com a compreensão de um grupo social, de uma organização. 

Outro fator determinante nos estudos com abordagem qualitativa é a 

possibilidade de analisar um contexto social, a partir das representações, 

significados, aspirações, motivos, emoções, interpretações, ou seja, conforme 

nos indica Minayo (2015), sob a possibilidade de aprofundar em um nível de 

realidade social que não pode ser quantificado.  
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Para Ludke e André (1986, p. 13), a pesquisa qualitativa 
é uma abordagem que “[...] supõe o contato direto e 
prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação 
que está sendo investigada, através do trabalho intensivo 
de campo”. Neste estudo, o contato da pesquisadora com 
o lócus da pesquisa, no acompanhamento da implantação 
da metodologia, possibilitou uma imersão no local de 
ocorrência desses fenômenos, o polo Salvador, 
considerando suas dinâmicas, manifestações, relações e 
interferências do contexto no cotidiano dos sujeitos - os 
estudantes e equipe pedagógica envolvida. 

 

A pesquisa tem a pretensão de investigar e entender a importância do 

acolhimento, etapa inicial do reconhecimento de saberes, pois entende que a 

realidade é um processo inacabado e em constante transformação, visto que 

cada sujeito tem suas peculiaridades que são consideradas na ação, 

necessitando assim, de subsídios que possibilitem uma intervenção, uma 

tomada de ação-decisão. Diante disso, quanto aos objetivos, consideramos este 

estudo como uma pesquisa exploratória que tem a abordagem 

etnometodológica, alicerçada na Etnopesquisa Crítica como procedimento 

metodológico. Gerhardt e Silveira (2009, p. 39) citando Fonseca (2002, p. 36), 

nos informam que: 

 
A pesquisa etnometodológica visa compreender como as 
pessoas constroem ou reconstroem a sua realidade social. Para 
a pesquisa etnometodológica, fenômenos sociais não 
determinam de fora a conduta humana. A conduta humana é o 
resultado da interação social que se produz continuamente 
através da sua prática quotidiana. Os seres humanos são 
capazes de ativamente definir e articular procedimentos, de 
acordo com as circunstâncias e as situações sociais em que 
estão implicados. A pesquisa etnometodológica analisa deste 
modo os procedimentos a que os indivíduos recorrem para 
concretizar as suas ações diárias. 
 

 
A escolha deste procedimento metodológico, possibilitou um aprofundamento e 

um desvelamento na etapa acolhimento, a partir das particularidades e 

adequações realizadas pela equipe envolvida, considerando o contexto, as 

especificidades e as subjetividades dos atores sociais da EJA que buscaram a 

instituição Sesi, para conclusão do ensino médio. Assim, destacamos que os 

atores sociais dessa pesquisa, são discentes da EJA, turmas piloto da Nova EJA, 

do curso de Ensino Médio ofertado na perspectiva de MRS e docentes, do Polo 
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Salvador, localizado na Escola Sesi Reitor Miguel Calmon, mantida pelo 

Sesi/Bahia, situada no bairro do Retiro em Salvador, Bahia.  

Nesta trilha metodológica, seguimos conforme nos orienta Macedo (2010, p. 28), 

considerando como os atores sociais do contexto pesquisado, concebe e 

experimenta a vida. Para tanto, é importante que o pesquisador, realize o 

exercício sensível de sair de si, dos seus preconceitos, para perceber e 

interpretar como os sujeitos dão sentido e significados a sua existência de ser e 

estar no mundo. 

Neste sentido, a partir da trilha apresentada, buscaremos desvelar teias e 

características interpretando os elementos da etapa acolhimento da metodologia 

de reconhecimento de saberes, considerando o contexto do curso da Nova EJA, 

no Polo Salvador, mantido pelo Sesi Bahia e as interações e negociações entre 

os envolvidos. 

 
Acolher para reconhecer: o acolhimento na metodologia de 
reconhecimento de saberes do Sesi Bahia. 

 

A metodologia de reconhecimento de saberes tem como ponto de partida “o que 

os seus sujeitos sabem e não o que não sabem”, SESI, 2016, p. 14.  Essa 

premissa é importante e está em consonância com o seu objetivo principal que 

é o de partir dos saberes e competências adquiridos ao longo da vida (na 

educação formal, informal e/ou formal), situando jovens e adultos, que não 

completaram o Ensino Fundamental e Médio, no processo educativo. 

Ao longo das cinco CONFINTEA (Conferência Internacional de Educação de 

Adultos) realizadas, a necessidade de reconhecer os saberes consolidados em 

diversas situações e possibilidades de aprendizagens ao longo da vida, sempre 

foi pauta de discussão e reflexão. Essa premissa foi aprofundada na Declaração 

de Hamburgo (1999) e reafirmada no Marco de Belém (2010). Esta última, ratifica 

que todo processo de aprendizagem, formal ou informal, em que pessoas 

consideradas adultas pela sociedade, desenvolvem suas capacidades, 

enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas e 

profissionais, ou as redirecionam, para atender suas necessidades e as de sua 

sociedade podem e devem ser identificadas e reconhecidas no contexto da 

educação formal.  
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Ademais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), 

corrobora esta orientação, pois permite a inscrição do educando, analisando seu 

grau de desenvolvimento e experiência, na etapa curricular adequada, 

independentemente da escolarização anterior (LDB 9394/96, art. 24, inciso II, 

letra “b”), situando o educando no itinerário educativo formal. 

As aprendizagens vivenciadas em situações oriundas de contextos que 

promovem a educação informal e não formal, cada vez mais são reconhecidas 

e encontram em total consonâncias com os pressupostos da educação ao longo 

da vida, que não concebe apenas a educação formal como a aprendizagem 

legitimada.  Neste sentido, esclarecemos que a entendemos a concepção de 

educação informal e não formal, a partir das contribuições de Gohn (2014, p 40). 

Para a autora Educação informal é aquela que: 

[...] os indivíduos aprendem durante seu processo de socialização – 
ocorrendo em espaços da família, bairro, rua, cidade, clube, espaços 
de lazer e entretenimento; nas igrejas; e até na escola entre os grupos 
de amigos; ou em espaços delimitados por referências de 
nacionalidade, localidade, idade, sexo, religião, etnia, sempre 
carregada de valores e culturas próprias, de pertencimento e 
sentimentos herdados. Poderá ter ou não intencionalidades (por 
exemplo, educar segundo os preceitos de uma dada religião é uma 
intencionalidade). (GOHN, 2014, p 40). 

  
A Educação Informal se configura como o acompanhamento natural da vida 

cotidiana de um determinado grupo, que compartilha um sentimento de 

pertencimento, gostos, costumes e crenças desenvolvidas em ambientes 

espontâneos. A sua principal finalidade é a de integrar os indivíduos ou membros 

de um grupo social, desenvolvendo hábitos, costumes e atitudes que o 

regulamentam. Ela contribui na constituição da nossa identidade, a partir do 

nosso ser, pensar, agir, interagir e o sentimento de pertencer, desenvolvendo 

hábitos, costumes e atitudes que regulamentam os grupos sociais que atuamos.  

Por outro lado, a educação não formal, é concebida, como nos recomenda Gohn 

(2006), por meio da promoção de situações de aprendizagens intencionais, 

realizadas fora de uma estrutura de ensino formal, como a escola, mas sim em 

paralelo a ele. A educação não formal necessariamente, não emite certificados 

formais. 

Ela possui organização, objetivos claros e ajuda na preservação e valorização 

de uma cultura ou de um grupo, como sindicatos, partidos políticos, organizações 

religiosas. A educação não formal potencializa o desenvolvimento de 
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competências pessoais, artísticas e culturais, possibilita o desenvolvimento de 

saberes que orientam práticas sociais.  

Diante disso, a itinerância dos sujeitos da EJA nas possibilidades de 

aprendizagens proporcionadas pela educação formal, informal e não formal, 

constituem os saberes e competências que o situam, enquanto cidadão, 

enquanto trabalhador.  Acolher esse percurso na MRS é fortalecer a sua 

autoestima e entender que, como nos afirma Brandão (1995), a educação não 

se estabelece apenas nos espaços escolares e sim no dia a dia, que o professor 

não é o único mediador do conhecimento, pois a educação existe livremente na 

troca de saberes entre os sujeitos.  

Assim, o acolhimento surge como o primeiro processo para essa rota do 

reconhecimento de saberes, como uma recepção aqueles estudantes que por 

questões sociais, econômicas, culturais, psicológicas não puderam dar 

continuidade aos estudos que proporcionam a conclusão da educação básica, 

na idade legalmente considerada correta.  Além desta etapa, a MRS, contempla 

a identificação, validação e certificação de competências, entretanto e para 

cumprimento deste processo, faz importante acolher para localizar o sujeito 

jovem e adulto no seu ponto de partida, que é pessoal e personalizado, segundo 

a sua trajetória, itinerâncias e especificidades.  

Contudo, em outras experiências e contextos, nem, sempre o acolhimento é 

concebido da mesma forma a qual a MRS propõe. Acolhimento, normalmente é 

compreendido como oferta de amparo e proteção.  Na área da psicologia 

aplicada à serviços hospitalares, o acolhimento configura-se, conforme nos 

indica Gomes (2009) citado por Neumman e Zordan (2011), como uma forma 

singular de receber, compreender e se relacionar com as pessoas que buscam 

um determinado serviço comunitário de saúde. Deste modo, se configura como 

uma forma de aproximar-se visando conhecer as necessidades daqueles que 

procuram o serviço. 

Diante de algumas aplicações no cotidiano, em diversas áreas e situações, o 

acolhimento, segundo o projeto pedagógico da Nova EJA, Sesi (2016), 

apresenta aproximações, complementações e aprofundamentos com as 

concepções apresentadas. Ele vai além do processo de matrícula, pois tem o 

papel de possibilitar que o adulto se sinta envolvido e incluído no processo 

educacional e na plenitude do exercício da cidadania. 
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A proposta pressupõe a realização do acolhimento em quatro horas, em 

momentos individuais ou em grupos, conforme o perfil e necessidade dos 

estudantes. O acolhimento, pode ser realizado em sessões, de acordo com a 

rotina escolar, totalizando a carga horária recomendada e são conduzidas por 

educadores (professor/a, coordenador/a pedagógico/a). 

Nesses momentos, também ocorrem a apresentação da proposta pedagógica 

para o estudante que regressa à escola, visto que ele está ingressando em uma 

experiência pedagógica, diferente do formato escolar que ele conheceu e 

vivenciou. Esta, também é uma etapa de recepcionar o estudante no espaço 

educacional sensibilizando e o minimizando o estranhamento pela proposta, pelo 

novo. Deste modo, se aproxima com o conceito sugerido pela psicologia 

aplicada, no sentido de que a recepção é singular, pessoal com vistas a 

compreender as necessidades destes estudantes da EJA, que buscam retornar 

à escola. 

Neste momento, o estudante também é escutado com relação às suas 

expectativas, anseios, dificuldades, onde é traçado o seu perfil, é o ponta pé 

inicial para construção do seu dossiê ou portfólio pessoal. Os estudantes 

regressam na EJA com desconfiança alicerçada por uma insegurança, a qual foi 

construída e reforçada ao longo da sua vida, neste sentido Laffin (2007), provoca 

uma reflexão acerca da necessidade de pensarmos em uma escola preparada 

para receber esses sujeitos e suas histórias:  

Pensar uma escola que efetivamente considere os sujeitos jovens e 
adultos, uma escola que saiba “ensinar considerando a valorização da 
individualidade sem constranger”(...). Dirigir o olhar para essa questão 
é perceber o sujeito que procura o conhecimento na escolarização na 
EJA, como um sujeito inscrito nas práticas da história humana, já que 
os “Sujeitos sócio-culturais constituem-se, pois, em suas experiências 
vividas no mundo da vida, pelas quais se fazem a si mesmos e à 
história humana. LAFFIN (2007, p. 111). 

 

Considerado os processos da metodologia de reconhecimento de saberes, a 

práxis pedagógica da equipe que atua com a EJA e a luz das contribuições de 

Freire (1996), Gadotti (2014) e Arroyo (2005), o processo de reconhecimento foi 

colocado em prática.  Freire, nos inspira com a proposta de uma educação 

emancipadora que considera a história e os caminhos dos seus sujeitos por meio 

de uma prática docente ética, política e responsável.  Gadotti nos instiga a 

compreender que o aluno adulto não pode e não precisa vivenciar o mesmo 
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caminho, na sua escolarização que uma criança, sob a perspectiva de que esta 

imposição se configura como um crime, como um castigo.  Considerar que os 

sujeitos da EJA possuem suas particularidades e de que os profissionais da 

educação necessitam ter clareza de sua práxis, estes são pontos de atenção 

destacados por Arroyo que contribuem nessa experiência.  

A Bahia, por meio do Polo Salvador, foi dentre os três estados brasileiros 

escolhidos pelo Sesi Nacional para implantar a metodologia, em regime de 

experiência pedagógica. O escopo da proposta que contemplava a inauguração 

da MRS, considerando as suas etapas de reconhecimento, validação e 

certificação de saberes e competências, foi planejado para atender 105 

estudantes jovens e adultos com idade mínima de 18 anos, com o ensino 

fundamental concluído para prosseguimento de estudos no ensino médio.  

Deste modo, a implantação da proposta na Bahia, considerou o perfil dos 

estudantes que ao longo dos anos foram atendidos pela EJA do Sesi. O projeto 

pedagógico da Nova EJA do Sesi Nacional, sugere, na realização do 

acolhimento, entrevistas, dinâmicas de grupo, rodas de conversas. 

O processo de acolhimento colocado em prática no polo Salvador, foi conduzido 

por coordenadoras pedagógicas e professores, envolveu as atividades sugeridas 

no projeto, com momentos individuais e em grupo. Em todas os momentos, foi 

exigido da equipe envolvida atitudes que viabilizassem a criação de um ambiente 

próprio afetivo, respeitoso, sem perder de vista a dignidade humana e a inclusão 

social. Neste sentido, a prática   considerou o seguinte fluxo: 

 

Figura 1 - Etapas do processo Acolhimento 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 
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A figura acima ilustra o processo e percurso do processo de acolhimento da 

metodologia do reconhecimento de saberes na Bahia. Estas etapas são de 

fundamental importância para que o estudante prossiga confiante e seguro nos 

demais processos, com a certeza de que não serão traídos ou enganados. No 

momento da inscrição do estudante, é o primeiro contato dele com a instituição. 

Eles chegam para esse momento oriundos das campanhas de rádio e TV que 

divulgam os cursos do Sesi, do site institucional, da propaganda de estudantes 

egressos ou são encaminhados por empresas da indústria. Nesta fase, são 

acolhidos e em uma conversa individual deixam os seus dados, explicam seu 

anseios, desejos e motivações para o retorno aos estudos e são convidados para 

a próxima etapa, a sensibilização. 

A sensibilização é a conquista, é o momento em grupo, o qual apresentamos aos 

estudantes a metodologia, as suas etapas, finalidades, processo, o curso, os 

professores, a equipe, os recursos, ou seja, toda a estrutura e suporte 

necessários para que eles se sintam tranquilos nessa “viagem”. Após essa 

apresentação, escutamos os estudantes acerca das expectativas deles, se a 

proposta contempla os desejos, idealizações concebidas antes deste momento, 

é o momento da “entre-vistas” na concepção proposta por Macedo (2010), como 

um recurso para compreensão de realidades humanas e apreensão de sentidos 

e significados.  

O próximo passo, compreende a etapa de esclarecimentos e de alinhamentos 

de expectativas, o estudante é encaminhado para a efetivação da matrícula e 

para as demais etapas do processo de reconhecimento de saberes, onde inicia 

a imersão na metodologia para composição do seu portfólio pessoal. Diante da 

vivência desta etapa, o estudante segue com passos firmes, compreendendo 

que mesmo ingressando em uma proposta nova, que todo o processo é 

conhecido, todas as etapas são apresentadas. É o novo surgindo, mas com 

segurança que espanta a insegurança que muitas vezes foi o motivo que o tirou 

da escola. 

Ademais, é um momento de quebra de paradigmas, visto que o estudante 

durante o processo de acolhimento vivencia um estranhamento, já que a 

dialogicidade perpassa esta experiência da escuta, para que ele traga e nos 

conte a experiência de aprendizagem dele, para que daí seja traçado a caminho 
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que seguirá para conclusão da educação básica, para consolidação de um direito 

que muito lhe foi negado ou subtraído. 

 

O caminho se faz caminhando: (in)conclusões para reflexões 

A metodologia de reconhecimento saberes é nova e pioneira no Brasil, foi 

iniciada na Bahia com etapa de divulgação e acolhimento realizados em outubro 

de 2016, assim estamos em pleno plano de voo, vivenciando as turbulências 

naturais e desafiantes em qualquer viagem inaugural.  Em uma experiência 

inaugural, as etapas, o mapa, a rota, são definidos e estão previstos no projeto 

pedagógico da Nova EJA do Sesi Nacional, contudo o caminho se faz 

caminhando, a partir das possibilidades que a diversidade e particularidades dos 

sujeitos da EJA nos proporcionam.  

O planejamento de um fluxo, considerando as particularidades do público do polo 

Salvador é uma realidade e uma necessidade de qualquer programa ou projeto 

concebido para âmbito nacional, que por mais que esteja em consonância com 

as demandas da EJA, sempre existirão lacunas que não darão conta do regional, 

do particular, do pessoal, do específico de cada jovem e adulto que busca esse 

regresso à escola.  

O acolhimento foi concebido no projeto e planejado para sua implementação, 

como o momento de apresentar a viagem ao qual cada sujeito da EJA 

embarcará, contudo, nem todos caminharão pela mesma rota, pois cada um 

vivenciou experiências que o legitimam a ter um plano de voo pessoal. Assim, o 

acolhimento se configura como um momento de respeito, de direito deste 

estudante de conhecer em qual escola estudará, qual metodologia será utilizada, 

como será esse processo, o que esperamos dele e o que ele espera de nós. 

Assim como, um momento para que esse estudante se sinta preparado para 

refletir e resgatar a sua identidade por meio da sua história de vida, refletindo 

sobre as experiências que provocaram as tensões, medos, alegrias, 

sentimentos, sonhos e desejos, pois são nessas dinâmicas que aprendemos que 

construímos e solidificamos os nossos saberes.  

 Ademais, o acolhimento se estabelece como um processo educativo amoroso e 

humanizado. Como processo de um projeto pedagógico que tem como 

fundamento uma metodologia de reconhecimento de saberes, que valoriza o 

processo formativo do aluno no seu interrelacionar com o mundo, com o saber e 
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com o outro; proporciona uma atmosfera dialógica educativa de respeito, 

sinceridade.  

Com isto, o espaço de aprendizagem escolar do sujeito da EJA se tornará não 

uma lembrança ruim, desastrosa ou fracassada, mas sim um ambiente propício 

para pensar e refletir, fazer e refazer, criar e recriar, viver e conviver. Deste modo, 

teremos um cidadão egresso da EJA, mais consciente do seu agir no mundo 

mais preparado para tomar decisões de forma mais crítica, considerando a 

necessidade de redimensionar a realidade em que vive, com vistas a sua 

felicidade e a sua transformação social.  
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EIXO TEMÁTICO: PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 
RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo discutir as desigualdades raciais no Brasil 
tendo como base o diálogo entre o racismo e a mestiçagem na perspectiva de 
construção  e reconstrução de uma identidade negra positiva, e ainda oportunizar 
reflexões sobre o desafio de compreender esse processo na Educação de 
Jovens e adultos (EJA), ressaltando a importância das cotas raciais e sociais 
para negro. Para tanto, trazemos as contribuições de: Munanga (2008) para 
discutir a mestiçagem no Brasil; Santos (2013) sobre o subproduto social advindo 
das cotas raciais na educação superior do Brasil, e Theodoro (2008), sobre a 
desigualdade racial e a mobilidade social no Brasil. Os textos propostos dialogam 
entre si enfatizando as questões étnico-raciais no contexto social, político e 
econômico especialmente no Brasil. Sobre a EJA trazemos Freire (2004), Laffin 
(2012) e Pimentel (2016). Metodologicamente se trata de uma reflexão 
bibliográfica baseada em Gil (2002) e Pádua (1997).   
 
PALAVRAS CHAVES: Mestiçagem. Cotas raciais. Desigualdades sociais. 

Identidade. EJA. 

 

 

mailto:celesteaparecidapei@yahoo.com.br
mailto:herminialaffin@gmail.com


 

 

 

186 

A escolha metodológica e as categorias analisadas  

 Trazemos como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica e 

tem como base materiais elaborados e publicados. Nesse sentido analisamos 

três textos: Munanga (2008), Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: Identidade 

nacional versus identidade negra, THEODORO (2008), As políticas públicas e a 

desigualdade racial no Brasil 120 anos após a abolição e  SANTOS (2013) O 

subproduto social advindo das cotas raciais na educação social.  

Segundo Gil (2002, p.44), “[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida 

com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos”.  

Desse modo, para a análise dos artigos realizamos leituras, críticas e 

reflexivas sobre o posicionamento dos autores considerando as seguintes 

categorias de análises: cotas, mestiçagem, educação e desigualdades sociais. 

 

Dialogando com os autores  
Buscamos compreender a  visão dos autores sobre as questões raciais 

no Brasil e a evasão escolar como subproduto. Na análise de artigos de três 

autores estudados evidencia-se de que os mesmos consideram que a 

desigualdade racial na sociedade brasileira é um mecanismo de reprodução 

social, portanto faz-se necessário a intervenção do Estado através das políticas 

públicas para minimizar o preconceito e o racismo através da valorização da 

matriz africana. Ressaltam ainda que a neutralidade estatal vem contribuindo 

para a manutenção das desigualdades sociais no Brasil. Procuramos discutir a 

temática estabelecendo um paralelo entre o contexto histórico em que se deu a 

exploração do povo negro com o reflexo das desigualdades raciais no Brasil na 

atualidade. Os artigos analisados dialogam com as desigualdades sociais, 

mobilidade social, mestiçagem e o subproduto social advindo de cotas raciais. 

Munanga (2008) traz uma análise concisa e clara utilizando-se de pensamentos 

de autores de diversos campos do conhecimento enfocando os efeitos da 

mestiçagem e suas consequências para a construção da identidade brasileira e 

a sua relação com a formação da identidade negra.  

Assim sendo, Munanga (2008, p. 98) traz o conceito da mestiçagem com 

base em Abdias Nascimento que “caracteriza a mestiçagem brasileira como um 

genocídio deliberado para exterminar fisicamente a população negra, portanto 
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um crime e um “pecado”. O autor estabelece ainda uma comparação, segundo 

a perspectiva de Oracy Nogueira (1985)  sobre a mestiçagem nos Estados 

Unidos- E.U.A  e no  Brasil utilizando-se de três casos: no primeiro considerando 

uma linha de cor que separa brancos de não brancos, no segundo caso,  o autor 

no fala da “zona intermediária, fluída e vaga que flutua até certo ponto ao sabor 

do observador e das consequências” e, finalmente, no terceiro caso  “os mestiços  

com traços de negroides disfarçáveis” (MILLIET apud NOGUEIRA, 1985, p. 6) 

possuidores de status médio.  Munanga (2008 p.97) sintetiza a fala de Nogueira 

diferenciando e considerando o racismo de origem e o racismo de marca.  Ainda, 

sobre essa diferenciação do racismo no Brasil e nos E.U.A. Munanga traz Carl 

Degler que argumenta sobre a ideologia racial nos E.U.A., afirmando que não há 

lugar intermediário para aqueles vistos no esquema biológico. Nesse sentido, 

Gilliam (2000 p.94) fala das leis discriminatórias que definiram o negro nos 

Estados Unidos onde foi aplicada a “One-drop rule” expressão inglesa que tem 

como regra uma gota de sangue, conforme a regra qualquer pessoa com 

qualquer tipo de ancestralidade africana, mesmo que muito pequena, fosse 

considerada negra. Assim, com base em estudos dos antropólogos por exemplo, 

a bipolaridade teria como base a hipodescendência fazendo referências somente 

a pessoas de descendência africana.  

No diálogo sobre a mestiçagem, Munanga traz críticas ao processo de 

miscigenação defendido por Darcy Ribeiro e Gilberto Freire. Munanga traz 

argumentos críticos e afirma que a miscigenação brasileira é discriminatória. Ele 

reafirma o que diz Oracy Nogueira, para quem “todos os racismos são 

abomináveis”.  

Nessa perspectiva, Santos (2013, p. 546) discute a desigualdade da 

sociocracia no Brasil e considera que, pontualmente o Estado reconhece a 

necessidade de intervenção, entretanto, é perceptível a ideia da 

responsabilidade individual em que a meritocracia prevalece. Nesse sentido, o 

autor compreende a discriminação racial  

[...] como uma das mais evidentes expressões de acesso 
desigual aos recursos no Brasil, permanece o 
entendimento dúbio quanto à tomada de iniciativas para a 
alteração desse quadro em que se evidencia a 
vulnerabilidade social e econômica de cerca de metade da 
população. (SANTOS 2013, p. 546). 
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Portanto, precisamos garantir a devida efetivação das políticas públicas 

nas escolas através da implementação de ações pedagógicas que visem 

desmistificando as ideias de (des)igualdade racial.  Precisamos fortalecer o 

conceito crítico de mestiçagem e, como ela ao longo da história foi utilizado para 

mascarar uma ideologia de branqueamento.  

No bojo dessas discussões Santos (2013 p. 547) traz a contextualização 

política e histórica da ação afirmativa no Brasil enfatizando a importância do 

Movimento Social Negro em 1995, ao reivindicar do Estado ações efetivas para 

a redução das desigualdades sociais no Brasil.  Santos (2013 p. 548), ainda traz 

o conceito de ação afirmativa elaborado pelo Grupo de Trabalho Interministerial 

de Valorização da População Negra como movimento de medidas especiais e 

temporárias, tomadas pelo Estado e/ou pela iniciativa privada, tendo como 

objetivo de eliminar desigualdades históricas. Santos (2013) nos fala que as 

Ações afirmativas  

[...] são medidas especiais e temporárias, tomadas pelo 
Estado e/ou pela iniciativa privada, espontânea ou 
compulsoriamente, com o objetivo de eliminar 
desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a 
igualdade de oportunidade e tratamento, bem como de 
compensar perdas provocadas pela discriminação e 
marginalização, por motivos raciais, étnicos, religiosos, de 
gênero e outros (SANTOS 2013 p.548 et Brasil. MJ. 
SEDH,1996, p.10). 

 

A amplitude conceitual para ações afirmativas precisa sair do papel para 

atender à demanda do movimento negro e dos militantes da causa negra.  

As ações afirmativas precisam atender às necessidades da população 

negra que amarga ao longo da história brasileira a discriminação e, com ela, as 

desigualdades sociais, políticas e econômicas. Nesse bojo, encontramos os 

subprodutos sociais das ações afirmativas, pois como Santos (2013 p.550/551) 

nos fala que o Movimento Negro vem desde 1940 reivindicando direitos 

educacionais iniciando a ter êxito em 1990. Contudo, o movimento das ações 

afirmativas que constitui reinvindicações específicas para o povo negro, veio 

atendendo também outros segmentos sociais, ou seja tanto, o povo negro e ou 

indígenas como beneficiários, como também há a inserção das cotas sociais 

para alunos oriundos de escolas públicas. O autor enfatiza que esses grupos 

“historicamente não sofreram desvantagens efetivas no Brasil” e de que 
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considera perversa a transferência das vagas das “cotas raciais não preenchidas 

pelos candidatos negros para as cotas sociais”. Afirma ainda que a falta de 

monitoramento pelas instituições, denota a falta de importância para com as 

políticas de ação afirmativas. 

Santos (2013, p. 558), deixa claro que o conceito de subproduto social 

deve ser entendido como dupla constituição: “a de cunho ideológico e a de 

transferência de oportunidades”. Considerando as questões de oportunidades 

veementes defendida por Santos, Theodoro (2008 p.65), nos fala sobre a 

persistência da desigualdade em grupos sociais na sociedade brasileira, mesmo 

após estudos sobre raça e as implicações legais contra o racismo. O autor 

questiona os mecanismos de reprodução social e da manutenção do povo negro 

nas bases das pirâmides. Nesse sentido, inferimos que uma das mazelas do 

capitalismo é manter um exército de trabalhadores de reserva para manutenção 

de salários baixos e, a população negra historicamente vem sendo explorada. 

Nessa lógica do capitalismo a manutenção dessa exploração gera a mais-valia 

e com a desigualdade econômica que faculta o domínio da força do trabalhador. 

Nesse contexto localizamos grande parte dos nossos alunos/alunas da 

EJA e, inserido nesse mercado de trabalho buscando atender aos ditames do 

capitalismo ele retorna à escola.  

Theodoro (2008 p.68) afirma as bases filosóficas que sustenta três 

ondas filosóficas em relação ao preconceito racial.  O autor informa que cada 

onda possui suas particularidades e vai atender a um momento histórico 

específico, portanto cada onda é inconclusa.  Nesse sentido, trazemos a ideia 

do autor sobre cada onda individualmente. A primeira onda ressalta o 

preconceito de classe sem preconceito racial, assim a quantidade de melanina 

não determina a ascensão social o que potencialmente importante é a 

mobilidade social. Essa onda considera que o processo de miscigenação atua 

no sentido de hierarquizar os negros em relação aos brancos, ainda que a força 

do sangue europeu com certeza, vai fazendo sucumbir o sangue negro ou seja, 

a raça negra. Os autores que defendem esta onda são quase unanimes em 

considerar que no Brasil o preconceito é de classe e não racial, portanto eles 

defendem que o processo de mestiçagem por certo suplantaria as questões 

raciais e da discriminação racial, já que apenas aqueles cuja pele é mais escura 
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é que sofreriam mais com o preconceito, ou seja a miscigenação resolveria esse 

pleito.  

A segunda onda traz como postulado a realidade e especificidade do 

preconceito racial, é mais heterogênica que a primeira onda quanto aos 

postulados, já que seus representantes defendem a inexistência do preconceito 

racial e de que o preconceito está diretamente relacionado à sociedade de 

classe.  Portanto, com a ascensão social o preconceito racial tende a minimizar 

ou desaparecer.  

E, finalmente a terceira onda, que tem como postulado mediar os efeitos 

do preconceito racial como centralidade, assim busca “desenfatizar o legado do 

escravismo como explicação das relações sociais contemporâneas”. Chegamos 

à terceira onda defendendo a existência da desigualdade racial no Brasil. A teoria 

considera que aconteceram no Brasil  desvantagens  cumulativas e, que ao 

longo da vida do povo negro em cada fase  ocorreram perdas que foram 

significativas. Portanto, essas perdas facultaram as desigualdades 

socioeconômicas entre brancos e negros, sendo assim as bases dessa teoria 

defende que: origem social  e a discriminação racial  se integram  nos processos 

de mobilidade social e, ainda de que existe uma “preponderância  da origem 

social  sobre a discriminação  nos processos de mobilidade.”  

Consideramos que os recursos didáticos apresentados aos estudantes, 

desde o ensino apresentado pelos jesuítas até a atualidade vem reforçando a 

discriminação racial e social, tanto nos textos escritos, como em imagens visuais 

o que pode contribuir consideravelmente para a evasão e o desestímulo do povo 

negro. Tais elementos refletem particularmente na educação de jovens e 

adultos, conforme nos informa Pimentel (2006) de que as representações que 

os estudantes recebem na escola 

[...] representa uma possibilidade de exclusão escolar tendo a 

ilustração dos livros didáticos com imagens visuais que 

denigrem a imagem do povo negro, essas diferenças 

apresentadas como cotidianas fere o direito a educação e o 

reconhecimento da raça como viés da inclusão social. 

PIMENTEL (2006, p.8) 

 

A figura abaixo demostra como esse processo de representação da exclusão 

escolar pode ocorrer nas escolas brasileiras: 
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                            Égide dos Direitos Humanos 

   Ilustração 
 

Representação mental             Transporte visual  
                                              
                      Submissão                      Desigualdade social                               
 
                       Vergonha                     Território de identidade                         
 
             Problema de aprendizagem       Diferenças sociais    
 
           
                                  Condições intersubjetivas  
 
                                       Contexto social  
                                                    
                                            Exclusão  
 

                                        Evasão Escolar 

Fonte: PIMENTEL (2016, p. 8) 

 

A figura demonstra a representação mental e as consequentes 

inferências mentais que o aluno/aluna negro/negra elaboram quando se dão 

conta de que na escola as imagens ilustrativas que são apresentadas no livro 

didático e nos diversos recursos didáticos utilizados em sala de aula são de não 

positividade, mas de exclusão. Devido à não identificação com a escola ou 

proposta pedagógico o aluno/aluna evadem da sala de aula e, mais tarde 

encontramos nas salas da EJA o sujeito adulto que procura dar continuidade aos 

seus estudos pela necessidade pessoal e profissional. 

Portanto ressaltamos a necessidade de dar sentido e de se pensar sobre 

uma prática pedagógica pautada na justiça social e de que seja condizente à 

formação desses sujeitos já marcados pela discriminação. Encontramos 

referencial teórico em Laffin (2012, p. 225) que vai reconhecer que os jovens e 

adultos vivenciam cotidianamente desigualdades sociais perante o mundo e de 

que isso não pode significar e acreditar em um determinismo causal de 

insucesso na escola.  
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 Consideramos que ao longo da história do povo negro desde o processo 

da imigração forçada em especial para as Américas a desigualdade social pode 

ser explicada tendo como base as condições em que se deu a imigração e 

processo de exploração econômica desse continente, que gerou uma 

desvalorização cultural e social. Esse processo tem seus tentáculos fortemente 

marcados na sociedade atual em que com a discriminação racial temos também 

a desvalorização salarial e a quase total ausência do reconhecimento de direitos 

para a população negra. 

Perante esta reflexão e análise dos artigos conclui-se de que a reprodução 

de status econômico impossibilita a equalização racial, ou seja, a discriminação 

sofrida pelo povo negro impossibilita em grande parte dos casos a ascensão 

social nas diversas esferas da sociedade brasileira, portanto, mantém-se a 

reprodução  da desigualdade racial e social. 

 

Considerações finais  

Destacamos com base nas categorias analisadas defendemos de que 

as questões raciais e o preconceito racial e social podem influenciar no 

abandono escolar e, essas marcas de suas histórias de abandono são 

percebidas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) quando o sujeito adulto 

procura ou dá continuidade aos seus estudos.  Laffin (2012, p. 225) nos orienta 

quanto à prática pedagógica ressaltando que: “[...] apostar em particularidades 

nas práticas pedagógicas da EJA significa não aceitar a naturalização do fato de 

vivermos numa sociedade em que tantos são excluídos dos processos escolares 

e de acesso aos bens culturais. ” 

Defendemos que a educação de jovens e adultos possuem 

particularidades e necessidades que nem sempre são atendidas pelo sistema 

educacional brasileiro e, portanto, faz-se necessário buscar meios pedagógicos 

a fim de minimizar as distorções histórias que vem afastando o povo negro da 

escola e, consequentemente de sua inserção social e do mundo do trabalho. 

A análise nos possibilitou afirmar que os autores estudados consideram 

que a desigualdade racial na sociedade brasileira é um mecanismo de 

reprodução social, política e econômica e que, portanto, faz-se necessário a 

intervenção do Estado através das políticas públicas para minimizar o 

preconceito e o racismo através da valorização da matriz africana principalmente 
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nas escolas. Ressaltam ainda que a neutralidade estatal vem contribuindo para 

a manutenção das desigualdades sociais no Brasil. 

A adoção de ações afirmativas possibilitou o ingresso de estudantes 

negros nas universidades, mas há um desgaste emocional para os estudantes 

cotistas, pois cotidianamente precisam se reafirmar. Sem dúvidas um processo 

delicado de tratarmos de questões da subjetividade. 

Apresentamos também os pontos relevantes apresentados nos artigos 

analisados como resultados da nossa análise:  concluímos que a mestiçagem foi 

um genocídio contra o povo negro e que a escravidão com suas mazelas resultou 

nas desigualdades raciais e sociais. Ainda de que as cotas constituem uma 

política pública de relevância social, pois visa minimizar as disparidades 

históricas que vem excluindo o povo negro nos diversos espaços brasileiros.  

Reconhecemos a necessidade de uma educação compatível e de 

qualidade para o estudante da EJA. Registramos também a posição unanime 

entre os autores quanto à necessidade de efetivação das políticas públicas como 

forma de sustentabilidade da luta histórica do povo negro por liberdade e por 

igualdade. Consideramos que a luta por equidade racial tem como protagonistas 

os movimentos negros em períodos históricos distintos e de que cada onda 

teórica representa um momento histórico social e político  no Brasil. 

 Assim sendo consideramos que a luta do povo negro no Brasil tem início 

no século XVI, quando eram capturados em suas terras na África, escravizados 

e trazidos para cá nos navios negreiros.  Edouard Glissant (2005) nos diz que os 

únicos bens que os “migrantes nus” tinham eram o corpo e a memória, portanto 

ressaltamos a importância do estudo sobre a África de forma contextualizada, 

valorizando as matrizes africanas para  a construção de uma identidade negra 

positiva possibilitando assim a construção de uma democracia verdadeiramente 

plurirracial e pluriétnica no Brasil. 
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Resumo: O estudo discute a Educação de Adultos como uma prática biopolítica, 
objetivando explicitar as linhas de visibilidade e enunciabilidade pelas quais essa 
modalidade educacional é produzida, e suas características como fenômeno do 
biopoder no âmbito da educação escolar no Brasil. A partir das conceitualizações 
de biopolítica e governamentalidade em Foucault e Agamben, enfocamos os 
procedimentos do poder no processo de criação da população não alfabetizada 
como alvo das tecnologias do constrangimento e do abandono. 

Palavras-chave: Educação de Adultos. Biopolíticas. Escolarização. 

Do abandono e do constrangimento como tecnologias biopolíticas na 
Educação de Jovens e Adultos 

A interpelação do alfabetismo 

A experiência de alfabetizar-se e escolarizar-se para um adulto vem 

sendo produzida através de uma série de narrativas sociais poderosas, 

geradoras do cenário cultural característico da Educação de Jovens e Adultos. 

Este cenário é permeado por representações as mais variadas sobre o sujeito 

desta educação, seus professores, suas pedagogias. Neste trabalho, 

analisamos um arquivo de enunciados, preceitos e práticas presentes no que 

chamamos de “território biopolítico da Educação de Jovens e Adultos”, 

levantando questões a respeito das políticas discursivas do constrangimento e 

do abandono, identificadas neste arquivo. Os enunciados agrupam-se em linhas 

de força no diagrama das relações de poder desta educação, o que nos permitirá 

levantar problematizações sobre o funcionamento da escolarização para adultos, 

na modernidade e em específico, no Brasil. 

A tematização da educação de adultos numa análise do biopoder é 

circunscrita pela própria história da EJA, sobre como essa modalidade 

educacional foi produzida em nossa sociedade marcada por assimetrias de 
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poder e hierarquias de raça, gênero e classe. Junte-se a estas clivagens também 

a distribuição desigual dos recursos educacionais disponíveis na sociedade 

entre as diversas regiões do território brasileiro, bem como na complexa e 

interdependente relação entre o campo e a cidade. Decorre da própria forma 

como as relações de poder vieram se estruturando no Brasil, que o acesso à 

educação escolarizada seja ainda hoje menos demograficamente denso e mais 

socialmente desigual nas regiões Nordeste e Norte, nas áreas rurais e entre os 

grupos populacionais negros, mulheres e idosos de baixa renda, entre as 

populações de periferias urbanas, jovens negros com trajetórias escolares 

conturbadas e, dentre estes, jovens das populações LGBT. As histórias que 

configuram cada uma dessas categorias como sujeitos da EJA possuem 

elementos singulares, mas alguns traços comuns, relacionados a uma 

racionalidade que subjetiva os indivíduos não escolarizados a partir de 

significados como a capacidade de superação, a simplicidade dos modos, a vida 

difícil, a alegria de aprender, a emoção em escrever o próprio nome e a gratidão 

infinita para com os envolvidos nessas experiências. Alguns destes traços de 

subjetivação encontram-se também relacionados à vergonha e ao abandono. 

Nosso estudo se dirige à racionalidade biopolítica da EJA, aqui 

compreendida como um uso específico da razão que confere inteligibilidade à 

questão da escolarização de pessoas adultas no horizonte da modernidade, no 

recorte específico em que o Estado governamentalizado interpela as populações 

demarcadas pela “falta universal” da escrita. A noção de biopolítica instrui um 

campo de análises que se dedica a investigar as práticas de poder, desde sua 

proveniência, atuando sobre as multidões e na interpelação dos indivíduos. 

Entendemos, a partir de Foucault, o poder como uma relação, como uma prática 

estratégica, articulatória e produtiva (1988, p. 103). Desde a problematização 

biopolítica, o poder é aquilo que, agindo sobre a vida, eleva ao máximo a eficácia 

das tecnologias de poder-saber no governo das populações (FOUCAULT, 1988, 

p.152). 

Segundo Foucault (2013a, p. 332), entre o sujeito e o poder se instalam 

práticas. Essas práticas são modos específicos com que a razão se apresenta, 

sendo chamadas, portanto, de racionalidades, demarcando seu caráter instável 

e contingente. Logo, para este filósofo, a razão não constitui um princípio 

universal e de validade irrestrita, mas uma série de práticas de verdade que 
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relacionam sujeito e poder. Ao falarmos sobre racionalidades neste texto, 

estamos nos referindo às diferentes instaurações possíveis da razão pelas quais 

sujeito, verdade e poder estão conectados nos arranjos discursivos da Educação 

de Jovens e Adultos. Como formas de uso local da razão, que conferem 

inteligibilidade para as práticas discursivas e não discursivas, as racionalidades 

atuam em diferentes dimensões, produzindo narrativas, distribuindo significados, 

relacionando poder e saber no processo contínuo de produção de uma verdade 

sobre a EJA.  

As práticas analisadas como tecnologias de poder correspondem a dois 

agrupamentos. O primeiro refere-se às estratégias de produção de uma 

enunciação social do analfabetismo e da pessoa não alfabetizada, constituindo 

uma tecnologia do constrangimento dirigida ao sujeito e mediada pelas táticas 

da metanoia e da vergonha. A Tecnologia do Constrangimento é uma curva de 

enunciação que torna possível o jogo do poder dizer sobre a pessoa não 

alfabetizada. Argumentamos que esse poder dizer se manifesta através da 

norma discursiva que se utiliza de enunciados da vergonha no processo de 

produção social do analfabetismo entendido como problema nacional. O 

segundo conjunto descreve a Tecnologia do Abandono, que interpela a multidão 

a inserir-se no horizonte da escolarização.  

Preocupa-nos, sobretudo, a compreensão de tais estratégias em virtude 

de sua vigência e atualidade, ou seja, não estamos tratando de supostos 

significantes encerrados no passado, mas de uma longa trajetória histórica da 

sociedade brasileira, cuja marca de relação com a população não alfabetizada 

parece reinvestir permanentes esforços em práticas de subalternização. 

Portanto, ao investigar aspectos das relações entre sujeito, poder e verdade no 

campo da Educação de Jovens e Adultos, nos perguntamos sobre a vigência e 

atualidade desses processos de subalternização, bem como o papel da cultura 

escolarizada e do processo de escolarização na produção de lugares para 

localização dos corpos não alfabetizados, bem como das regras sobre o que se 

pode dizer e das formas de saber que sustentam tais assimetrias e hierarquias. 

Biopolítica e escolarização 

A emergência das biopolíticas é um marco que delimita também o 

nascimento da escolarização básica naquele horizonte em que o poder se 

redefine, e às suas técnicas e procedimentos. Concordando com Varela (1991), 
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Larrosa (1994), Veiga-Neto (2010), a escolarização de massas é uma das 

práticas sociais mais articuladas com essa nova forma do poder que emerge 

entre os séculos XVII e XIX.  

Nessa contextualidade, o projeto social de escolarização trabalha no 

espaço do governamento dos perigos à segurança social das classes 

proprietárias, o que significa que tal projeto é uma estratégia de dominação 

voltada contra as classes do trabalho. A escola configura-se como uma 

tecnologia de poder que se tornou eficaz ao ponto de seus efeitos serem quase 

transparentes.  

A pedagogia é um saber-poder (VEIGA-NETO, 2010) que traz a 

possibilidade de lidar com o indivíduo, sobre o qual faz funcionar a disciplina, 

mas sem perder de vista a regulação da população. De modo ainda mais 

contundente, a escolarização permite que a relação de si para si seja construída 

no espaço de formação do sujeito, constituindo assim um circuito onde a 

internalização da norma, o controle sobre o corpo e a regulação das massas 

funcionem de forma articulada e inseridas numa lógica estratégica, cuja imagem 

arcaica é a concepção de economia como prática de “boa condução das 

condutas” para manutenção da vida.  

O biopoder se configura como uma tecnologia de governo, que busca a 

“segurança” da cidade através da regulação da vitalidade e encontra no processo 

de eliminação dos perigos à vida seu ponto máximo de intervenção. O biopoder 

é, portanto, circunscrito por uma tanatopolítica, ou seja, por uma forma legítima 

de eliminação de partes da população, visando a segurança vital de outra parte. 

Mas, “é claro, por tirar a vida não entendo simplesmente o assassínio direto, mas 

também tudo o que pode ser assassínio indireto: o fato de expor à morte, de 

multiplicar para alguns o risco de morte ou, pura e simplesmente, a morte 

política, a expulsão, a rejeição” (2005, p.306, grifo nosso). Destacamos que as 

formas de eliminação dos perigos não são exatamente aquelas em que os 

corpos são despojados da vida biológica, mas também aquelas em que as 

condições de vida consideradas essenciais são negadas, ou proteladas, ou 

retidas pelos processos de governamentalidade. Colocamos o acesso à escrita 

nessa perspectiva.  

A administração social do analfabetismo para amplas parcelas da 

população brasileira, ao longo dos últimos 100 anos pelo menos, é fato 
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biopolítico, sobretudo, pela permanência do analfabetismo entre adultos e as 

várias formas de sua reprodução nas novas gerações. Além de não constitui um 

problema metodológico strictu sensu, tampouco é uma questão apenas de 

modelo de política pública. Ao analisar de forma biopolítica a problemática planta 

raízes em modos culturais de ver/falar, que produzem as regras sempre 

atualizadas sobre quem é sujeito de direitos, sobre quem é sujeito de saberes 

na sociedade brasileira.   

 

Uma tecnologia do constrangimento nos discursos da escolarização de 

adultos 

No campo da educação de pessoas adultas, o constrangimento acumula, 

sedimenta, refina e aprofunda as práticas de sustentação do racismo 

estruturante em nossa sociedade. O constrangimento é uma das marcas da 

experiência da pessoa não alfabetizada na sociedade brasileira. Foi através do 

constrangimento que o analfabetismo se instalou em nossa experiência social 

como um “mal a ser erradicado” e como “vergonha nacional”. O constrangimento 

é a linha de força do dispositivo da escolarização para fazer com que o próprio 

sujeito não alfabetizado busque inserir-se na ordem do discurso escolar. É uma 

tecnologia de subjetivação refinada, produtora de “verdades” que alinham a 

noção de analfabeto à noção de ignorante e incapaz. Diferentes enunciados 

circulam em nossa sociedade, dando conta dessa associação, incluindo piadas, 

charges de jornais e, mais recentemente, postagens em redes sociais. 

 Etimologicamente a palavra constranger deriva do latim ‘constringere’ que 

significa “ligar em conjunto apertadamente, amarrar, encadear, conter, reprimir, 

aguentar, suspender” (MACHADO, 1959, p.216). Refere-se, portanto, a algo que 

é limitado por uma força, uma situação, que leva algo ou alguém a ter suas ações 

restringidas em virtude de algum princípio externo. “Passar um constrangimento” 

significa também “passar uma vergonha”, no uso cotidiano e informal da língua. 

Logo, constranger, ao limitar uma ação, implica, para aquele a quem a ação foi 

limitada, passar por uma situação vexatória. 

Ser constrangido significa duplamente ser colocado na condição de objeto 

de ações alheias, ora por limitação da ação do sujeito, ora pela repressão 

simbólica sobre quem é alvo dessa condição. O constrangimento produz 

subordinação através da vergonha. A vergonha é aquele tipo de situação em que 
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um sujeito não pode assumir publicamente uma característica ou condição 

porque o padrão de normalidade o coíbe através do chiste, da negação, ou 

outras formas de inferiorização. 

 A vergonha é uma condição na qual um sujeito é submetido, na condição 

de objeto, à opinião de outrem. A exposição é o processo responsável pela 

localização de determinados traços em determinados sujeitos, e o poder que 

gera tanto a exposição, quanto a inferioridade sustentadora da vergonha é 

legitimado por práticas as mais sutis, desde a enunciação do analfabetismo 

como vergonha nacional, até a oferta de escolarização em tipos de espaços 

reduzidos, escuros, fechados, com mobiliário inadaptado, mediada por 

pronunciamentos e rituais da educação infantilizadora do adulto (CARVALHO, 

2017). 

No caso da escolarização de adultos, a enunciação da pessoa não 

alfabetizada como portadora de uma condição vexatória é ampliada pelo fato de 

que o discurso da vergonha é proferido por sujeitos institucionais legitimados. A 

vergonha como tecnologia de governamento das populações não alfabetizadas 

possui a dupla função de ser causa e efeito dos processos de exortação e de 

inferiorização da pessoa denominada analfabeta. Os enunciados da vergonha 

constroem a demanda social por alfabetização e simultaneamente interpelam as 

populações adultas pelo processo de escolarização. 

 Conforme Agamben (2008) a vergonha é uma condição biopolítica. É uma 

condição que se produz “entre uma servidão e uma soberania”, com isso quer 

dizer o filósofo que ao saber-se exposto, e exposto diante de si, o sujeito 

encontra-se numa relação em que concomitantemente se subjetiva e se 

dessubjetiva, ao que ele conceitua como “uma experiência fundamental de ser 

sujeito” (2008, p.112). Enquanto uma relação de servidão e soberania, essa 

subjetivação se dá como ato permeado pelo poder. Trata-se de uma relação que 

captura o sujeito por dentro, desde sua interioridade, a partir de como ele se vê 

no mundo.  

O circuito da vergonha expõe assim uma população ao crivo não apenas 

de uma exclusão como fenômeno social, mas reforça, sobretudo, o fenômeno 

subjetivo de ser constituído com portador de uma ausência cujo suprimento é 

simultaneamente oferecido e negado. A tecnologia do constrangimento ancora-

se em enunciados variados, que se dispersam desde os discursos legislativos 
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até depoimentos de professoras. Trabalharemos aqui com os enunciados da 

vergonha presentes em discursos parlamentares.  

A vergonha nacional nos discursos parlamentares sobre alfabetização de 

adultos 

 Os discursos parlamentares carregam os enunciados do senso comum, 

amplificados pelo desejo dos deputados em corresponderem às expectativas de 

setores da sociedade, ou de se produzirem como portadores da opinião 

verdadeira sobre assuntos de interesse nacional. Ao disponibilizar uma parte dos 

discursos proferidos em plenário nestes últimos setenta anos, a Câmara Federal 

permite que possamos acessar essa produção e a memória que ela aciona. O 

banco de dados do sítio eletrônico da Câmara Federal disponibiliza discursos 

proferidos em plenário desde o ano de 1946, sendo, portanto, um arquivo que 

nos permite acompanhar a forma como a classe política confere visibilidade ao 

problema do analfabetismo praticamente desde sua emergência como questão 

nacional (CARLOS, 2008; PAIVA,2003).  

 Selecionamos discursos presentes naquele banco de dados a partir dos 

termos de busca analfabetismo, com 996 ocorrências, alfabetização de adultos, 

com 15 documentos e Educação de Jovens e Adultos, com apenas 1 documento 

catalogado. O procedimento constou de leitura dos resumos, seleção das peças 

que se detinham na discussão do tema, leitura e demarcação de trechos que 

pronunciam enunciados relativos às políticas discursivas investigadas na 

pesquisa. Em seguida, foram selecionados trechos que participam do regime de 

enunciabilidade sobre educação de adultos, ou seja, que traduzem as regras do 

“poder dizer” sobre a questão.  

Identificamos uma seção do arquivo devotada à apresentação de novos 

projetos, outra contendo cobranças a ministros de Estado e outra relativa à 

proposição de projetos pelos quais os parlamentares buscam dar sua 

“contribuição à resolução do problema”. Um outro conjunto refere-se à passagem 

dos Dias Nacional (14 de novembro) e Internacional da Alfabetização (8 de 

setembro), com manifestações de elogio aos programas governamentais, bem 

como acusações sobre a permanência e gravidade do problema “apesar dos 

esforços empreendidos”.  

Os textos selecionados para o arquivo são transcrições dos discursos 

proferidos em sessões plenárias e se alongam de 1948 a 2014. Os discursos 
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sobre analfabetismo estão inseridos no âmbito dos grandes temas nacionais da 

década de 1940, e as estratégias que conferiram visibilidade ao tema foram 

produzidas no interior da questão mais abrangente que negociava as definições 

sobre quem era o Brasil (ALBUQUERQUE JR, 1999). No tocante às questões 

do analfabetismo e educação de adultos, os discursos parlamentares amplificam 

visões circulantes e as fazem transitar no lugar da autoridade legislativa, onde 

se produzem leis, onde a normatização da sociedade se faz procedimento 

especializado. 

O pronunciamento mais antigo disponível a referir-se ao analfabetismo 

adulto data de 1948 e trata-se de proposta apresentada pelo deputado 

constituinte Aureliano Leite tem por escopo a cobrança de multas aos 

responsáveis por crianças e aos adultos que não se matriculassem nas escolas 

de ensino primário disponíveis em sua região. As multas visavam coibir a baixa 

frequência dos estudantes. Tendo em vista a escassa rede de educação escolar 

até então implantada no país, o próprio autor do projeto já adianta que essa 

obrigação se aplica aos lugares “onde houver escolas de ensino primário”. A 

multa para adultos entre 14 e 45 anos que não frequentassem a escola estava 

prevista para 50 a 500 cruzeiros45 e para se livrar da multa a pessoa deveria 

provar “já saber ler e escrever”, “incapacidade física do analfabeto” ou 

“inexistência no lugar de residência do analfabeto de escolas próprias ou que 

estas já estejam lotadas”. 

Os enunciados da vergonha desfrutam de longevidade dentre os modos 

de dizer autorizados pelo discurso da alfabetização. Em 1961, o deputado Miguel 

Bahuri, do estado do Maranhão, apresenta projeto de lei que previa o envio de 

recursos federais para aquele estado, tendo em vista os índices de 

analfabetismo ali existentes. Em sua participação na plenária, exorta o “Senhor 

Presidente, o Maranhão, com uma população de dois milhões e trezentos mil 

habitantes, noventa por cento da qual vivendo em regiões rurais, segundo 

estatísticas recentes, apresenta um dos mais altos índices de analfabetismo no 

mundo. Isto, convenhamos, para um estado cuja capital já foi considerada a 

Athena brasileira, constitui uma vergonha, não somente uma vergonha para os 

maranhenses, mas também para a Nação Brasileira.”. Em março de 1965, o 

                                                 
45 Em valores atuais algo em torno de R$187,50 e R$1875,00 respectivamente. 
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deputado Carlos Werneck, ao citar o índice de 87% de analfabetos na população 

da capital do Ceará, dá seguimento à série genealógica dos discursos em que o 

analfabetismo é associado à vergonha, como parte da retórica pública pela sua 

superação. Ele afirma “No momento em que o país se esforça para sair do 

subdesenvolvimento e ingressar numa etapa mais avançada, sabemos que na 

capital de um dos mais antigos estados brasileiros existe um índice de 

analfabetismo que atinge quase 90 por cento é qualquer coisa que nos humilha, 

que nos envergonha, que nos avilta.  É desses dados que, divulgados, deixam o 

País muito mal.”.  

 No conjunto das estratégias biopolíticas das quais estes discursos fazem 

parte, a rede de sustentação alcança pontos de enlace também com discursos 

da ordem moral e econômica. Esses enunciados interpelam os sujeitos, desde o 

lugar das autoridades políticas, constituindo linhas de força que produzem fortes 

subjetivações.  

A insistência na apresentação da pessoa analfabeta numa imagem social 

de esvaziamento, pobreza, rudeza ou incapacidade possui uma série longa que 

se estende desde a década de 1940 até o ano de 2014. Como afirmou o 

deputado Florim Coutinho, em seu pronunciamento de 14 de março de 1974: 

 

Fonte: Diário do Congresso Nacional, 14/03/1974, p. 0523. 

Cumpre recordar que os movimentos de alfabetização, não apenas no 

Brasil, são movimentos de pessoas alfabetizadas, educadores e pesquisadores 

interessados no tema. No movimento das lutas em torno da EJA, a 
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discursividade do constrangimento é interditada, graças também a este 

movimento social amplo que conseguiu transformar a regra de enunciação para 

se referir às pessoas não alfabetizadas como “sujeitos da EJA”, buscando formas 

menos violentas para referir-se a esses sujeitos, a partir da valorização intrínseca 

de seu saber implicado pela vida. A contribuição do pensamento freireano, na 

operação dessa mudança, é central. 

A tecnologia do abandono na Educação de Adultos 

A noção de abandono, a partir do que levanta Agamben (2010) quando 

analisa a soberania, sugere que a exclusão se estabelece a partir da vigência da 

lei. A lei precisa existir para que o processo de exclusão por ela produzido faça 

seus efeitos. Entre a exceção e a norma há um vínculo fundamental. Pois a lei 

só é necessária porque referida a tudo quanto lhe escapa. Segundo o filósofo 

italiano, “A relação da lei com a vida não é a aplicação, mas o Abandono. A 

potência insuperável do nómos, a sua originária ‘força de lei’, é que ele mantém 

a vida em seu bando abandonando-a.” (2010, p. 35). 

É por esse caminho que a política do abandono se configura como um 

regime de visibilidade. A lei funciona como um território discursivo, pois, ao 

tempo em que cria um espaço de inclusão pelo qual todos são capturados - o 

direito à educação - carrega como significado que a população se torna visível 

ao poder, passando, de certo modo, a existir a partir daí como suscetível à 

exclusão. Dessa forma, a norma da escolarização atinge a todos, estejam no 

espaço da escola ou não. A questão biopolítica refere-se ao fato inquietante de 

que esses processos de escolarização não cumprem o prometido (mobilidade 

social, empregabilidade, cidadania, etc), mas submetem populações subalternas 

a regimes de convivência com a escola marcados por um constante processo de 

ir e vir, entrar e sair, estar presente e ausente, menores expectativas de 

aprendizagem, até o ponto em que se faz abandono físico por parte do próprio 

sujeito.  

No entanto, o que vem caracterizando a inclusão na escolarização de 

adultos é a precariedade e a postergação. Para que o precário se exerça como 

estratégia e a postergação como técnica específica do direito (sempre adiado) 

por uma educação de qualidade, os sujeitos precisam estar submetidos ao 
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espaço da escola, que se constitui, dessa forma, em campo de visibilidade para 

o exercício do governo desta população. 

Históricos escolares da EJA: persistências longevas e visibilidades 

severas  

A visibilidade de populações não alfabetizadas e potencialmente 

demandatárias de educação escolar foi constituída pelos mecanismos da 

estatística, do discurso da vergonha nacional e pela produção de um aparato 

institucional para a sua inclusão. Neste aparato, as populações passaram a ser 

vinculadas a normas que determinam como e quando devem se apresentar, 

quem é interpelado e sob quais circunstâncias, enfim, tornam-se visíveis para a 

governamentalidade.  

O precário é constituído pelas estratégias que se identificam sob a famosa 

fórmula "educação pobre para gente pobre”, e origina-se na presunção bastante 

comum nas elites brasileiras a respeito do critério de “merecimento” de alguns 

grupos populacionais a acessar certos espaços sociais. Trata-se da ideia, muito 

frequente na educação de pessoas adultas, que com poucos recursos se atingirá 

um resultado satisfatório. Graças a uma racionalidade como esta, as campanhas 

foram a opção prioritária para o atendimento escolar das populações não 

alfabetizadas, e o aparato jurídico obtido na década de 1990 com a vinculação 

constitucional do direito à escolarização para jovens e adultos, não se fez seguir 

pela produção e ampliação de um aparato institucional para o atendimento a esta 

população, finalizando com a sua inserção no espaço da educação escolar das 

crianças e adolescentes, com todo o prejuízo que esse incômodo encaixe 

acarretou. 

Os documentos aqui focalizados compõem o regime de visibilidade, ou 

tecnologia do abandono, uma forma de exibição do sujeito não alfabetizado que 

entra em atuação após sua chegada ao espaço normalizador da escolarização. 

São históricos escolares de estudantes de EJA do ensino fundamental de uma 

rede pública de ensino que resguardam um manancial das informações 

consideradas úteis, através das quais o Estado produz a administração da 

população. 

A leitura desses documentos nos permite ver o tipo de inscrição que 

demarca os sujeitos da EJA em várias dimensões, desde a catalogação de sua 

identidade racial, de gênero e etária, sua origem geográfica, sua ascendência, 
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até a classificação geral dos passos de sua caminhada individual no meio 

escolar, utilizados para descrever um tipo de relação da escola com o sujeito 

adulto, e das populações não alfabetizadas adultas com a escola. Atuando como 

um regime específico de visibilidade que, dentre outras funções, produz esse 

estudante da modalidade educacional EJA, o dispositivo do precário utiliza como 

operadores de sua curva de enunciação termos como “evadido”, “repetente” ou 

“retido”, “abandono”, “aprovado”, “reclassificado”. 

Os enunciados investigados problematizam regimes de verdade dotados 

de especial poder na escolarização, tal como a premissa de que o ensino 

pressupõe a presença diante do mestre, seja a crença de que a frequência diária 

é um dispositivo pedagógico de garantia da aprendizagem, ou mesmo a ideia de 

que a escolarização produz emancipação. 

As populações não alfabetizadas provocam deslocamentos nessa 

racionalidade que dá suporte à escola através de movimentações paradoxais, 

como longas permanências, excessos de ausência, e a constituição de regimes 

de presença próprios que desestabilizam as premissas sobre as quais está 

organizada essa escola. A análise desta documentação nos permitiu identificar 

as movimentações dos estudantes pelo aparato escolar como formas 

heterotópicas de ocupação do espaço regulador da escola. 

Considerações finais 

As tecnologias do constrangimento e do abandono são dois dos muitos 

aspectos possíveis de enunciação da educação escolar de adultos. Certamente 

há muitos outros, mas estes também existem no campo de racionalidades dessa 

modalidade educacional. Seja por sua eficácia, durabilidade, pela dispersão 

ampla que estes discursos encontram, pela sua influência nas práticas, 

consideramos não ser pertinente calar sobre eles. As tecnologias da 

escolarização de jovens e adultos evidenciam o mecanismo através do qual a 

vergonha vem sendo usada para promover experiências subjetivantes e 

dessubjetivantes em sujeitos interpelados pela discursividade escolar. O cenário 

genealógico desse processo é o discurso longínquo da nação e o projeto racista 

de segregação e eliminação das populações africanas e indígenas, tornadas 

classes subalternas do campo e da cidade, forçadamente integradas ao território 

discursivo da nacionalidade. A educação escolar foi ofertada, o acesso à escrita 

foi ofertado, mas acompanhado pela exigência contínua de um “deixar de ser a 
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si mesmo”, de um abandonar-se à força da lei, de um esvaziar-se de si para ser 

outro, numa relação mediada pelos dispositivos escolares.  

A tecnologia do abandono nos permite falar sobre o processo de inclusão 

escolar como abertura para novas camadas de regulação, num processo que 

torna visível a população no espaço do controle e como a escola se apresenta 

útil a este processo. No entanto, ao incorporar a população, incorpora também 

seus corpos e seus movimentos, e precisa lidar com suas liberdades. Por isso, 

além de expressar o abandono à vigência sem significado da lei (AGAMBEN, 

2010), a presença de adultos em escolas, registrada em seus históricos 

escolares, nos permitiu ver, também, seus deslocamentos divergentes, suas 

heterocronias expressas em ciclos longos e permanências perturbadoras da 

estabilidade da norma.  

Nas tecnologias do abandono e do constrangimento estão presentes as 

racionalidades que promovem uma determinada forma de relação dos adultos 

com a instituição escolar, o que faz da vergonha e do precário modos de 

veridição dessa relação, ou seja, os pontos que conferem um sentido de verdade 

às práticas. 

A análise biopolítica se mostra pertinente no estudo da economia das 

relações de poder que envolvem um projeto de sociedade alfabetizada. Ela nos 

permite discutir a formulação de subjetividades que emergem para o cenário 

social associadas ao subdesenvolvimento, ao atraso, à ignorância. É importante 

salientar, ainda, que a análise biopolítica não é uma reflexão sobre o bem ou o 

mal da escolarização, mas sobre sua objetividade, no sentido com que Foucault 

se refere à objetividade como aquilo em que poder se faz visível, em que se faz 

presente. 

No modo específico como essas racionalidades agem em relação à 

população não alfabetizada, a permanência desses enunciados informa dos 

modos de produção contínua da subalternidade, produzida através da 

escolarização como processo social constitutivo da modernidade, atestado por 

ele e por ele certificado.  

Decorre daí a importância de observarmos as linhas de força das nossas 

discursividades e nos prontificarmos a alterar as práticas, discursivas e extra 

discursivas, modificando as racionalidades que as produzem. Compreender os 

mecanismos de controle e subjetivação é um exercício que pode permitir a 
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produção de discursos outros, modos outros de fazer educação e mesmo a 

invenção de outras formas de “acesso” ao conhecimento, aquelas formas que as 

populações adultas parecem reivindicar através da sua ausência dos territórios 

escolares. 
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 EIXO TEMÁTICO: A EJA NA PERSPECTIVA DO MUNDO DO TRABALHO 

 
RESUMO 
 
Este trabalho se constituiu a partir de revisão bibliográfica, buscando discutir a educação 
ambiental, como tema pertinente para ser trabalhado em turmas da Educação de Jovens 
e Adultos, principalmente em escolas de áreas rurais, cujas práticas de trabalho de 
muitos dos alunos são basicamente ligadas ao meio ambiente. Em geral o que se tem 
percebido é a crescente degradação dos espaços naturais, influenciada por processo 
de produção acelerada na busca de ampliação de mercados consumidores e influências 
de mercados globais. O artigo problematiza a necessidade das discursão de temas 
ambientais, no campo da Educação de Jovens e Adultos, para compreender a 
percepção que esses alunos possuem sobre o tema bem como as influências sociais 
sobre esses. O principal objetivo desse estudo é, a priori, fazer uma revisão de estudos 
bibliográficos, buscando estabelecer uma relação dialógica entre a temática ambiental, 
como tema problematizador, e as práticas e compreensão dos alunos da EJA, na 
perspectiva de discutir a percepção ambiental desse aluno, as implicações sociais e a 
aprendizagem significativa. Para tanto essa discussão busca amparo nas reflexões de 
Freire (1980, 2016), Freitas (2010), (SOUSA; SANTOS, 2012) e outros. 

 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Percepção Ambiental. Aprendizagem 
Significativa em EJA. 
 

INTRODUÇÃO 

A prática da exploração dos recursos naturais em geral tem se 

caracterizado de forma insustentável, devido a necessidade  em atender ritos 

acelerados atrelados a processos econômicos e fortes influências de mercados 
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globais. Essa ação enredada nas relações instituídas e instituintes ao mesmo 

tempo complexifica-se pondo em risco a capacidade sustentável da natureza, 

que passa a modificar-se constantemente por força da especulação resultante 

da falta de compreensão humana da possibilidade de convivência 

ecologicamente equilibrada.  

Os episódios de degradação que vem ocorrendo assumem dimensões 

preocupantes e ameaçadoras para muitas formas de vida presente em um 

determinado ambiente que deixam de existir quando a exploração nesses 

espaços não obedece a critérios mínimos de segurança tão pouco se considera 

a preservação da vida presente ali.  

Muitas dessas ações vêm associadas com a idéia de desenvolvimento 

econômico, da concorrência de mercados, processos tecnológicos, fomento ao 

desenvolvimento de espaços turísticos e de lazer, a construção civil, 

crescimentos de áreas para produção de grãos e pastagens de gado produtor 

de leite e carne. Não obstante a tudo isso, ainda há os lixões, o descarte de 

dejetos sanitários diretamente sobre rios, poluição do ar e outras transformações 

que o homem constantemente submete a natureza, por força de sua vontade, 

vaidade cultural e perspectivas de lucro exacerbado. 

Quando buscamos aproximar a realidade do morador de áreas rurais, 

trabalhadores da agricultura, ligados a Educação de Jovens e Adultos, 

percebemos a necessidade de construir juntos a estes o mínimo possível de 

compreensão ambiental. Já que as ações diárias desses sujeitos podem ampliar, 

aprofundar ou reduzir, de alguma forma nas localidades onde habitam, impactos 

ou modificações nos espaços naturais. Por exemplo, quando utilizam fogo para 

produzir queimadas, contaminam o solo com agrotóxicos em demasia, 

consequentemente alterando a configuração desses ambientes.  

Observamos, tanto nas rodas de conversas entre alunos jovens e adultos 

agricultores quanto nos espaços acadêmicos discussão de temas significativos, 

e que segundo o entendimento teórico de Freire (1987, p 48), vem a ser [...] “a 

base dos quais se constituirá o conteúdo programático da educação”. Isso 

interferem diretamente na qualidade de vida de cada um, da coletividade local e 

mais amplamente da sociedade e no equilíbrio planetário. Um desses temas 

recorrentes tem sido as questões ambientais com forte ligação a maneira como 

o homem tem utilizado os recursos naturais. No campo da educação essa 
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temática precisa ser amplamente discutida em diferentes contextos do ensino, 

da extensão e da pesquisa, especificamente na EJA, cujas práticas de trabalho 

diário de muitos desses alunos, tem relação direta com atividades ligadas ao 

meio ambiente. Nesse sentido, nossa reflexão converge para compreender 

como os alunos percebem os problemas ambientais e as influências sociais 

sobre esses?  

O principal objetivo desse estudo é, a priori, fazer uma revisão de estudos 

bibliográficos, buscando estabelecer uma relação dialógica entre a temática 

ambiental, como tema problematizador, e as práticas e compreensão dos alunos 

da EJA, na perspectiva de discutir a percepção ambiental desse aluno, as 

implicações sociais e a aprendizagem significativa.  

Em meio a estes desafios e práticas abusivas que reconfigura novos 

espaços naturais mais pobres e menos propícios a vida, a educação ambiental 

é uma contribuição, que poderá permitir a sensibilização, todavia com propósito 

de (re) instaurar ações do homem no campo do trabalho e de práticas agrícolas, 

causal de menor impacto a natureza. Para tanto essa discussão busca amparo 

nas reflexões de Freire (1980, 2016), Kohn (2016), Freitas (2010) e outros.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este trabalho foi produzido a partir de uma pesquisa bibliográfica, no 

período de julho a agosto de 2017, que buscou fazer um estudo e reflexão sobre 

a temática abordada à luz de teóricos que escreveram sobre o tema ou 

correlacionado ao estudo realizado. Para isto foi preciso trilhar um caminho 

baseado no que elenca Amaral (2007) “levantamento, seleção, fichamento e 

arquivamento de informações relacionadas à pesquisa”. 

Procuramos entender e dialogar sobre a questão ambiental, como 

saberes necessários para ser discutido na sala de aula com alunos da EJA, e 

para isto foi preciso, além de consultas em livros, também artigos, revistas e 

periódicos disponíveis em sites da Internet. 

De acordo Gil (2002, p. 45) “A principal vantagem da pesquisa 

bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama 

de fenômenos mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. 

Portanto, um trabalho científico, utilizando como fonte de estudos, as pesquisas 

já realizadas, possibilitará maior quantidade de informações, de forma que os 
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pesquisadores poderão ter acesso a esses dados em curto período de tempo, 

sem precisar investigar diretamente. 

 
A PERCEPÇÃO SOBRE A REALIDADE AMBIENTAL 

 

Considerando nossa experiência nas classes de EJA, ratificamos que a 

educação ambiental deve permear todos os níveis de ensino da educação 

básica. Visto que quando os cidadãos se envolvem tendo o conhecimento como 

objeto do diálogo às formas de agir e pensar de ambos se confrontam, o que 

gera a possibilidade de aprendizagem. Quando na ação dialógica ocorre o 

encontro entre cidadãos e tratam do seu espaço de pertencimento, da sua 

identidade, e inclui a natureza do próprio labor, os objetos e fenômenos 

transicionais, logo, necessariamente o ensino-aprendizagem deixa de ter 

características da educação bancária, para se tornar crítica e consciente da 

condição atual dos espaços ambientais.  

A educação ambiental exige a promoção de uma ligação mais estreita 

entre os processos educacionais e a realidade, estruturando suas atividades em 

torno dos problemas ambientais comunitários. Deve levar a uma analise desses 

problemas, sob uma perspectiva interdisciplinar e global. Portanto exige-se que 

se faça uma integração de conhecimentos.  Esse enfoque interdisciplinar 

possibilitará reorganização dos saberes construídos. Quando este ensino é 

direcionado a sujeitos com complexas especificidades como é o caso da 

Educação de Jovens e Adultos, o ensino de temas ambientais precisa ganhar 

espaço para assim construir nesses, novas maneiras de ver, compreender e 

interagir com a natureza. A percepção que esses cidadãos fazem da sua 

realidade social e da sua relação com o ambiente natural depende de fatores 

que os condicionam a compreensões mais elaboradas de poder refletir o 

momento atual e os resultados das suas interferências naquele espaço.  

Para Bernardes e Prieto (2010), os impactos ambientais,  decorrentes, 

da relação homem e natureza, tem relação com a organização social e cultural 

que esses estabelecem com o meio.  

Nesse sentido a forma de percebem e compreendem os espaços 

naturais, são variadas e subjetivas. Melazo (2005, p. 47), diz que “As diferentes 

percepções do mundo estão relacionadas às diferentes personalidades, à idade, 
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às experiências, aos aspectos socioambientais, à educação e à herança 

biológica”. Assim a função da educação ambiental é também contribuir para 

despertar uma compreensão comprometida com a vida, sobretudo frente a 

muitos desses alunos que tem como realidade social, a convivência em 

comunidades rurais.  

 Dai podemos inferir que a inserção dos sujeitos ao meio, a motivação e 

os valores, influenciam nessa percepção. O universo escolar se torna um elo de 

construção e cooperação de significado, reconstrução de idéias e de saberes 

muitas vezes construídos pela vida e as relações de interação com o mundo. A 

compreensão de como interagir equilibradamente com esses ambientes, é 

fundante nessa construção. Os alunos precisam perceber e valorizar seus 

espaços sociais, já que além dos vínculos históricos e culturais se constroem 

vínculos econômicos e produtivos. Freitas et al. (2010) salienta que pela 

percepção ambiental outros e diferentes níveis de conhecimento, se constroem. 

O grau de percepção influencia o nível de conscientização do individuo.  

Para Viana e Portela (2013), O ensino da educação ambiental, precisa 

contemplar na formação dos educandos, valores éticos e de cidadania, devendo 

ser ensinados na escola.  

 

IMPLICAÇÕES PARA UMA AMPRENDIZAGEM AMBIENTAL COM 
SIGNIFICADO  
 

Aprender com significado antes de tudo exige a construção no estudante 

de compreensão mais elaborada do que se estar aprendendo. Nenhum 

conhecimento será potencialmente construído, sem que processos cognitivos 

sejam estimulados ao aprendizado. Logo a prática do ensino e a escolha dos 

temas e conteúdos devem ser alinhadas com a realidade sociocultural dos 

sujeitos. Nesse sentido por meio do ensino, os sujeitos devem ser movidos a 

desenvolver valores, aprendizagens e habilidades para uma compreensão ética 

da realidade e a partir dai, nela interferir, modificando-a.  

Brasil (2001) traz que jovens e adultos precisam ter alguns 

conhecimentos sobre o mundo, para responder a complexidades 

contemporâneas. De modo a favorecer melhoria na qualidade de vida, em 

equilíbrio com seus espaços sociais.  
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Em se tratando de aluno da EJA, com múltiplas vivências e diferentes 

contextos sociais, esses chegam à escola com algumas construções já 

concebidas, esse processo Ausubel (1965) considera como estruturas 

cognitivas, que os alunos já trazem consigo, sendo necessário que o professor 

colabore para construções lógica e organizada nas estruturas de cognição dos 

aprendizes.  Segundo Ronca (1994) apender com significado é um processo 

cognitivo, sendo necessário a mediação entre o que se aprende o que já se sabe 

numa relação com a realidade.  Se por um lado pensarmos que dessa 

construção se processam outras relações e, com isso a adoção de consciência 

elaborada, passamos a levar em consideração que o convívio do dia-dia, 

influencia nosso comportamento ou a adoção de novas ações, e novos moldes 

de perceber nossas práticas, sobretudo ligadas ao mundo do trabalho. Também 

passamos a compreender tão quanto é urgente, a adoção de medidas 

educacionais, nessa dimensão como prioridade nas bases de formação em EJA.   

De acordo com PCN-MEC/SEF (1997) pouco se explora a aprendizagem 

de valores e atitudes para as questões ambientais. A informação pode ser 

considerada fator gerador e transformador dessas atitudes, quando se conhece 

os problemas ambientais, também se reconhece as consequências desastrosas 

para a vida humana e do planeta. Assim há o favorecimento de promoção de 

ações no cuidar, no valorizar e no desenvolver consciência sustentável.  

Para Aquino (2008) um conjunto de princípios corroboram para a 

formação do homem, esses se embasam nas relações de convívio, modos de 

produção, nas capacidades físicas, intelectuais e emocionais.  

Para Souza e Santos (2012, p. 27) “ O conhecimento deriva de um 

pertencimento étnico-ético e cultural histórico, não é um objeto dado a ser criado 

exterior a um contexto, comprado, possuído ou vendido como um equipamento 

de produção, uma máquina, ou mesmo um imóvel”.  

Será sempre uma tarefa desafiadora o exercício da transversalidade dos 

conteúdos no cotidiano das atividades escolares. Já que o que se verifica, é a 

discipliaridade, o isolamento do saber, e o conhecimento distante da realidade. 

A transversalidade de saberes precisa se caracterizar nesse contexto como elo 

de significância e de construção de conhecimentos para além dos muros 

escolares.  
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IMPLICAÇÃO SOCIAL, UM OLHAR SENSÍVEL 
 

Sensibilizar para consciência cidadã possibilita o despertar para uma 

compreensão holística, que pode tornar homens e mulheres sujeitos mais 

solidários, com responsabilidades e comprometimentos com contextos e 

resolução de problemas ambientais. Para isso é preciso contemplar os espaços 

de vivência, como meio em constante transformação pela ação do trabalho e 

outras relações entre os homens.  

A forma como esses sujeitos percebem e classificam seus problemas 

ambientais, mais decorrentes de suas ações, o condiciona a necessidade de 

uma sensibilidade pelo olhar.  

 

Le plus grand défi est de considérer l’expérience  et le savoir de 
frontières comme le coeur de la construction de la connaissance, coeur 
qui peut contribuer à l’ouverture et  à l’enrichessement du savoir, ao 
plan social, politique et culturel. En fait, l’expérience de ces auteurs se 
caractérise par le fait de partager des savoirs anonymes dans ces 
zones frontières, expérience procédant d’une démarche à la fois 
scientifique, sociale et relationnel. (SANTOS DE SOUSA, 2003, p. 
408)46.  

 

É a partir de um olhar observador e perceptível do ambiente que estamos 

inseridos que podemos notar as mudanças que estão ocorrendo e às vezes não 

é percebida por grande parte das pessoas. De acordo Kohn (2016. p. 29) 

“observar” é simplesmente “olhar atentamente”. Entretanto, à força de olhar 

atentamente, rapidamente a gente se dá conta de que as coisas são mais 

complicadas. As coisas que a gente olha, assim como a maneira de olhar as 

coisas”. 

O olhar atento, não superficial nos levará a perceber o que está 

acontecendo em nossa volta. Observar a degradação ambiental, partindo dos 

                                                 

46 O maior desafio é considerar a experiência e o saber das fronteiras como o coração da 
construção do conhecimento, coração que pode contribuir na abertura e enriquecimento do 
saber, no palno social, político e cultural.  De fato verifica-se que a experiência dos sujeitos se 
caracteriza mediante o compartilhar saberes anônimos nas fronteiras, experiência procedente 
de um método ao mesmo tempo científico, social e relacional.  Trecho traduzido, citado do 
original do IX Capítulo  intitulado: Co-activité. Diversité et Coexistence Plurielle: pour une pratique  
d’interférence culturelle à l’école. Ver SANTOS DE SOUSA, 2003. 
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locais que estamos inseridos, requer um ponto de partida, algo que nos chame 

a atenção. Torzoni-Reis, (2006), diz que as ações educativas e 

conscientizadoras em educação ambiental, devem partir de temas geradores, 

carregados de significados, e construídos pela coletividade.  

Trabalhar as questões ambientais com alunos da EJA em seu contexto 

social, com os problemas vivenciados por eles, tornará o ensino significativo e 

propiciara nesse educando uma visão crítica e reflexiva de sua realidade. Freire 

(1980) ao falar da gênese da palavra conscientização, diz o seguinte: [...] a 

educação, como prática de liberdade, é um ato de conhecimento, uma 

aproximação crítica da realidade. (FREIRE, 1980, p. 25). 

De acordo o pensamento de Freire e a sua prática de dinamizar o 

conhecimento, que busca despertar no indivíduo, o ser livre, através de um 

aprendizado crítico e reflexiva, exige um trabalho crítico para despertar nesses, 

ações transformadoras e emancipatórias para uma prática preservacionista. 

Assim Freire (2016) orienta para o trabalho com as experiências do aluno, 

considerando aproximação com as realidades vivenciadas, poluição de rios, 

córregos, o bem estar social, os lixões, a precariedade da saúde, e a criticidade 

em perceber o distanciamento entre as características de espaços urbanos 

elitizados.    

 
CONCLUSÃO  
 

Os alunos trazem uma compreensão limitada sobre as questões de ações 

e usos inadequados à natureza e que emergem na realidade ambiental, e que 

formam pensamentos equivocados e disseminados como possibilidades 

imediatas e rentabilidades exponenciais, sobretudo nos seus ambientes de 

vivencias, visto que não percebem que ações de degradação podem ocorrer com 

práticas constantes e diárias, relacionadas à produção do lixo queimados ou 

descartados incorretamente, os dejetos que poluem rios e córregos, as 

queimadas, o assoreamento dos rios, o desmatamento, o uso de agrotóxicos 

dentre outros impactos, que passam a ter influência negativa na vida diária.  

A forma como esses sujeitos percebem o mundo a sua volta, sem 

compreender as complexidades que decorrem as ações humanas pode ser 

considerada como uma consciência ingênua de perceber o mundo. Em uma 

compreensão em Freire (1979), percebemos que esta consciência, traz consigo 
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certa simplicidade em perceber os problemas. Desconsidera a casualidade dos 

fatos e se funda em conclusões superficiais, não considera a realidade possível 

à mudanças, nem privilegia o diálogo, a indagação, a investigação tão pouco o 

posicionamento crítico.   

Assim a construção de uma percepção sobre a realidade ambiental no 

sujeito, implica perceber a si mesmo, ao seu ambiente social, aos problemas da 

comunidade e aqueles gerados em decorrência de suas práticas. Freire (1979) 

nos diz que: “o desenvolvimento de uma consciência crítica, que permite ao 

homem transformar a realidade, se faz cada vez mais urgente”. Quando estes 

comungam de um processo formal de ensino, compete ao professor, aproximar 

os conteúdos à realidade de vida desses sujeitos, corroborando para um 

aprendizado significativo, e o  desenvolvimento da autonomia.  

Nessa perspectiva Freiriana a conscientização desvela a realidade, existe 

na práxis, isto é na ação-reflexão-ação que dialeticamente constitui o modo de 

transformação do mundo que caracteriza o ser humano e que lhe incita a uma 

postura epistemológica enquanto compromisso histórico da própria existência.  

A efetiva aprendizagem significativa resulta de processos de novos 

saberes e possibilitam a construção da experiência mediatizadoras da 

autonomia para que se possa atuar de forma consciente e dinâmica que 

equaciona as aprendizagens através da participação ativa, que alie o fazer 

pedagógico ao fazer da gestão do conhecimento (GC), implicando no 

redimensionamento das propostas de ensino para a dialogicidade, o coletivo e 

quiçá o holístico.   

 

Dos conhecimentos possíveis quando se dá tempo para identificar e 
reconhecer os saberes dislexos, dos pontos cegos, das nuvens, do olhar 
míope do arco-íris, das formas redondas, dos fractais... de forma que é 
possível continuar nas reticências na busca da conjunção entre 
experiência e demonstração, natureza e o mundo físico. (SOUSA; 
SANTOS, 2012, p.33-34)  
 

Isso perpassa por uma problematização dos conteúdos, e de temas 

geradores, que ao passar a ser mais próximos dos alunos, de maneira integrada 

e menos fragmentada, permite que esses percebam os conhecimentos como 

úteis e aplicáveis no dia-dia. Para Freire (1989) as palavras geradoras, propõe 

uma reflexão critica da realidade, sobre o concreto, o momento e as 

complexidades presentes.  
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A percepção que o professor tem sobre o aluno e a sua realidade, é 

fundante na produção do planejamento e escolha dos conteúdos mais 

pertinentes para sua clientela. Nesse sentido o olhar sensível que é direcionado 

aos sujeitos, retorna ao professor carregado de significados e características do 

seu objeto observado. Com isso auxiliará a desenvolver suas práticas de ensino, 

pela compreensão do que fazer a partir da observação.                      

Fazendo uma releitura do que diz Kohn (2016) quanto trata do aluno em 

atraso escolar, nos diz que a cultura dominante o exclui, sem levar com conta a 

língua, a cultura, sua adaptação ao espaço, limitando sua percepção pelo olhar. 

E por isso o restringe a um julgamento limitado que até poderá levar ao fracasso. 

Nesse sentido a modificação que se julga estar no aluno, deixa de ser vista como 

necessária nos espaços e na prática do ensino.        

A educação como proposta de desenvolvimento de uma consciência 

critica, e transformadora para uma compreensão dos problemas ambientais, 

precisa vir carregada de conteúdo político nesse sentido, Freire teve grande 

contribuição na formação de educadores no sentido de apropriação desse termo 

no discurso e na prática, contribuindo para implicar-se no contexto social, a partir 

de compreensões mais elaboradas superando o imediatismo das suas 

realidades.   
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EIXO TEMÁTICO: PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

RESUMO 

Santarém do Pará localizado ao norte do Brasil, na Mesorregião do Baixo 
Amazonas é um destino indutor do turismo, tendo a qualificação de mão de obra 
como um dos maiores desafios ao seu desenvolvimento. Baseado nisso, o IFPA 
Campus Santarém oferta a primeira turma de Técnico em Hospedagem- EJA, 
objetivando contribuir para o crescimento turístico da região e ao mesmo tempo, 
incluir indivíduos que por motivos diversos ficaram fora do processo educacional. 
O objetivo principal deste trabalho é traçar o perfil socioeconômico dos alunos 
do curso Técnico em Hospedagem-EJA, do IFPA-Campus Santarém, 
identificando suas motivações e expectativas com relação aos estudos, através 
de um estudo exploratório, com abordagem qualitativo-quantitativa, utilizando 
como instrumento de coleta de dados 31 entrevistas presenciais a indivíduos de 
ambos os sexos, onde foram utilizados questionários com perguntas abertas e 
fechadas divididas em dois grupos: I-Perfil Socioeconômico e II- Informações 
relativas à educação, realizadas durante o mês de abril/2017, e posteriormente 
tabuladas utilizando o programa Excel. Entre os resultados está a constatação 
de que a maioria é do sexo feminino, residentes em Santarém, vivendo em 
situação socioeconômica desfavorecida, motivados a estudar, contando com o 
apoio da família, e com expectativas de crescimento e continuidade nos estudos. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi realizado na cidade de Santarém, região Oeste do estado do 

Pará – Brasil, onde a vocação turística é muito forte, sendo o motivo da criação 

da primeira turma de Técnico Integrado em Hospedagem – Modalidade EJA do 

Instituto Federal do Pará, objetivando propiciar a conclusão dos estudos dos 

alunos e capacitá-los para o ingresso no mercado de trabalho, e assim, incluí-

los socialmente. 

No Brasil, inúmeras são as dificuldades relacionadas à educação de um modo 

geral, porém no campo da Educação de Jovens e Adultos, os problemas 

educacionais ganham formas e dimensões diferentes. 

A educação de jovens e adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que promove 

a inclusão de pessoas que por alguma razão não puderam concluir seus estudos 

no tempo correto. Sobre isso, Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001) afirmam que a 

educação brasileira tem sido marcada por diferenças econômicas e culturais, e 

a modalidade objetiva solver essa dívida social com os que não tiveram ingresso 

à educação e a benefícios sociais, na escola ou fora dela. Essa forma de 

educação foi por muito tempo voltada apenas para o aprendizado da leitura e 

escrita, porém a partir de alguns avanços ocorridos, constatou-se de que esse 

modelo não era o ideal.  

A EJA é uma forma de ensino prevista pela Lei nº 9394/96, nos seus artigos 37 

e 38, mas apesar disso enfrenta muitos obstáculos enquanto proposta de ensino. 

Os problemas são inúmeros como preconceitos e críticas que surgem, tirando a 

credibilidade da modalidade no sentido de que não é suficiente para transformar 

a vida dos alunos. 

(DI PIERRO, JOIA E RIBEIRO, 2001). 

Atualmente, prega-se que o aluno dessa modalidade deve ser visto a partir de 

seu contexto histórico, pois a modalidade deve abarcar dimensões que vão além 

da questão educacional, sendo necessária a reflexão do docente em relação às 

suas práticas pedagógicas, que no caso, devem ser diferenciadas.  

Desse modo, o estudo desses indivíduos é de suma importância, pois sua 

trajetória de vida traduz-se em uma questão múltipla e complexa. Partindo 
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desses argumentos, justifica-se a importância da pesquisa, pois ao se conhecer 

a realidade do aluno da EJA, o educador estará mais apto a compreendê-lo em 

sua realidade de vida, adaptando o modo de ensinar às particularidades do 

público em questão, preenchendo as necessidades educacionais desses alunos, 

objetivando a qualidade do aprendizado, capacitando-o também para serem 

inseridos de forma plena na sociedade. Oliveira (1999) afirma que o aluno adulto 

da modalidade EJA não é o estudante universitário, o profissional qualificado que 

frequenta cursos de formação continuada ou de especialização, ou a pessoa 

adulta interessada em aperfeiçoar seus conhecimentos em áreas como artes, 

línguas estrangeiras ou música. Assim como também o jovem, que não é aquele 

com uma história de escolaridade regular, o vestibulando ou o aluno de cursos 

extracurriculares em busca de enriquecimento pessoal, assim como também não 

é o adolescente no sentido naturalizado de pertinência a uma etapa temporal / 

psicológica da vida. A partir disso, surgem as seguintes questões: Como é a 

realidade da vida desses alunos? Como enxergam seu futuro educacional? 

Estão motivados a estudar? 

Para responder a esses questionamentos, este trabalho tem como objetivo geral 

traçar o perfil socioeconômico dos alunos do curso Técnico Integrado em 

Hospedagem, modalidade EJA, do IFPA- Campus Santarém, identificando suas 

motivações e expectativas com relação aos estudos. Como objetivos 

específicos: I) Traçar o perfil socioeconômico dos alunos da turma; II) Identificar 

aspectos referentes ao cotidiano escolar dos pesquisados e suas motivações; 

III) Perceber as expectativas dos alunos no que tange a continuidade dos 

estudos. 

CONTEXTUALIZANDO A EJA NO BRASIL 

Segundo Teixeira (2008) a história do Brasil é caracterizada por um processo 

intenso de concentração de suas riquezas, resultando em constante exclusão 

econômica, social e política de seus habitantes mais pobres, deixando como uma 

de suas maiores consequências, o analfabetismo. 

No que concerne à Educação de Jovens e adultos (EJA), Soares (1996) aponta 

que essa modalidade se relacionou fortemente com as diversas alterações 

sociais, econômicas e políticas em vários momentos históricos do país. 



 

 

 

225 

Segundo Paiva (1973) a educação de jovens e adultos é dedicada aos indivíduos 

que não tiveram oportunidades de acesso à educação na idade apropriada, ou 

aqueles que a tiveram de forma insuficiente, sem conseguir a alfabetização e a 

obtenção de conhecimentos básicos imprescindíveis. 

Ferrari (2011) afirma que modalidade é destinada a jovens e adultos, e tem uma 

identidade diferente da escola regular, podendo ser considerada não somente a 

diferença em relação à idade, mas também e principalmente, a uma questão de 

especificidade sócio histórico-cultural.  

Segundo Arroyo (2001), a EJA é orientada pelos princípios da educação popular, 

que integra a formação social, política e profissional, e se mostra em constante 

processo de construção, no qual agrupa as novas demandas sociais e as 

necessidades de cada contexto histórico, expressando a ideia de Paulo Freire 

de que “mudar é difícil, mas não impossível”. Dessa forma, os jovens-adultos 

populares não são acidentados ao acaso que, simplesmente abandonaram a 

escola, e sim, são indivíduos que reproduzem longas histórias de negação de 

direitos de forma coletiva, que coincidem com seus pais e avós, e por sua raça, 

gênero, etnia e classe social.  

Esses alunos são, em sua maioria, operários proletários, desempregados, donas 

de casa, jovens, idosos, portadores de deficiências especiais, com seus 

diferenciais de cultura, etnia, religião e crenças. Para eles, a escola deve ser um 

ambiente de sociabilidade, de transformação social e de construção de 

conhecimentos. A história desses sujeitos é tensa, principalmente por seus 

jovens serem trabalhadores, pobres, negros, subempregados, oprimidos, 

excluídos (ARROYO, 2001). (VIANA, SANCHES E MIRANDA, 2011). 

Hagge (2001) afirma que existem vários indivíduos no Brasil que ainda não 

completaram o ensino fundamental, tendo por motivo a “desigualdade social em 

tempos de exclusão, miséria e falta de emprego, terra, de teto e de condições 

dignas de vida impostos a uma parcela significativa da população”. O autor 

acrescenta que essas condições fazem com que as pessoas menos favorecidas 

encarem mais problemas para entrar e permanecer na escola, formando e 

ampliando o número de homens e mulheres que entram na modalidade EJA em 

todo o país. 
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Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos, a identidade própria da EJA deve considerar as situações, os perfis dos 

estudantes e as faixas etárias. Além disso, estabelece ainda que a EJA tenha 

funções reparadora, equalizadora e qualificadora. Reparadora no sentido de 

restaurar um direito negado, equalizadora no sentido de possibilitar aos 

indivíduos novas inserções no mundo do trabalho e na vida social, e 

qualificadora, porque está relacionada ao potencial de desenvolvimento e de 

adequação do ser humano. (VILELA, 2015) 

 Para o cumprimento de seu papel de forma plena, Antunes (2006) afirma que a 

EJA deve permitir a mediação de um processo de aprendizagem que internalize 

novos conceitos, dê novos significados a saberes antigos, e prime pela dignidade 

por toda a vida, partindo sempre dos conceitos construídos pelos alunos através 

de suas realidades. Ainda segundo o autor, é fundamental a participação de 

educadores dedicados, incluindo aqueles que foram postos a margem do meio 

social ao qual pertencem. 

Dessa forma, Brasil (2006) indica que a partir da década de 90 o grande desafio 

brasileiro foi o de estabelecer uma política própria e metodologias inventivas, 

objetivando a garantia de acesso à cultura letrada, possibilitando uma 

participação mais ativa no universo profissional, político e cultural, tendo por 

desafio maior, fazer tudo isso sem ignorar a cultura e os saberes que os jovens 

e adultos trazem como bagagem. 

 Freire (1997) afirma o ensinar é mais que transmitir ou “depositar” conteúdos no 

outro, e sim uma ação que consente ao indivíduo a construção de um diálogo 

com seu professor, através de conhecimentos que façam sentido à sua vida, 

fazendo-o refletir de forma crítica sua presença no mundo e se enxergando como 

agente de transformação. Diante disso, a prática pedagógica docente exige um 

entendimento por parte do professor, que o conhecimento repassado dessa 

forma, contribui para o processo de conscientização dos estudantes. 

 Ainda sobre os desafios principais da área de educação de jovens e adultos, 

estão em destaque aspectos qualitativos e quantitativos, onde se universaliza o 

ensino fundamental sem perder o padrão de qualidade, onde fica garantido o 

domínio dos códigos básicos da leitura e escrita e a superação do fracasso 

escolar terão que ser enfrentados de maneira tal que o próprio conteúdo do 
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ensino receba tratamento adequado ao mais pleno desenvolvimento cognitivo, 

alfabetizando para uma realidade onde os contextos culturais utilizam a 

decodificação da informação escrita para o lazer, o consumo e o trabalho, além 

de outras linguagens simbólicas e não verbais, como as da informática e as das 

artes. (BRASIL, 2006) 

Brasil (1999) ressalta a dificuldade do cumprimento da educação de jovens e 

adultos dentro de um padrão de qualidade, mais pela questão metodológica do 

que pelos objetivos do ensino, o que se traduz no problema de formação inicial 

e continuada dos professores, e a falta de material didático-pedagógico 

apropriado. 

Diante disso, Ribeiro (1997) aponta a necessidade de ampliar a produção e 

sistematização de conhecimentos que possam colaborar para a formação dos 

educadores de jovens e adultos através de contribuições para a própria 

constituição da EJA como campo pedagógico.  

Para Viana, Sanches e Miranda (2011) o professor possui na sua formação 

acadêmica a competência técnica, porém na maioria das vezes precisa buscar 

a formação continuada como um complemento para saber administrar os 

princípios dentro da complexidade da comunidade de conhecimento que é a 

educação de jovens e adultos, a qual possui suas próprias complexidades, 

exigindo maior interação, compreensão e receptividade as expectativas dos 

alunos. Os autores acrescentam ainda que é necessário que o professor da EJA 

esteja disponível para situações que surgem, como a mediação de conflitos e a 

restauração da autoestima dos educandos. 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada no município de Santarém do Pará, localizado ao norte 

do Brasil, na Mesorregião do Baixo Amazonas, microrregião de Santarém. 

Abrange uma área aproximada de 722.358 km², tendo por coordenadas 

geográficas: 2° 24’ 52” S, e 54° 42’ 36” W, e situando-se em nível médio de 

altitude de 35m (SEMMA - CIAM ,2013). 

A metodologia adotada foi de natureza exploratória, com abordagem qualitativo-

quantitativa, utilizando como coleta de dados as entrevistas pessoais, 

questionários e procedimentos de amostragem, pesquisa bibliográfica, e dados 
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documentais. A população estudada é composta pelos alunos da turma do Curso 

Técnico Integrado em Hospedagem – Modalidade EJA, do IFPA - Campus 

Santarém, que somam ao todo, 38 indivíduos. Pelo fato de não estarem 

presentes 7 alunos durantes as entrevistas, a amostra dessa pesquisa tem 31 

alunos de ambos os sexos. 

Na coleta de dados foram utilizadas entrevistas presenciais, com perguntas 

abertas e fechadas divididas em dois grupos: I- Perfil Socioeconômico, com 14 

perguntas, e II- Informações relativas à educação, contendo 07 perguntas, 

utilizando o modelo baseado em Abreu (2008) e Bastiani (2011), realizadas em 

três ocasiões durante o mês de abril/2017. Os dados foram tabulados utilizando 

a ferramenta do Excel. Para a análise e demonstração dos resultados acerca 

dos dados obtidos pelos questionários, optou-se por apresentá-los em duas 

partes, após a conversão em percentuais.  

 

RESULTADOS 

 Na primeira (Parte I) estão os dados relativos ao perfil socioeconômico dos 

alunos de Técnico em Hospedagem – EJA –Campus Santarém, e na segunda 

(Parte II) estão as informações educacionais da referida turma. 

Em relação ao perfil socioeconômico (Parte I), a maioria dos entrevistados 

revelou ser do sexo feminino (71%), o que coincide com os estudos de Bastiani 

(2011) e com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

(2014) os quais apontam que no Brasil, as mulheres estudam mais que os 

homens. Fato constatado também há muito tempo por Andrade (1990) e Barreto 

(1981), onde, dentre os alunos participantes da EJA, 54% eram mulheres e 46% 

eram do sexo masculino, e confirmavam o fato de que os homens abandonam 

mais rapidamente a escola do que as mulheres.  

A respeito do local de nascimento dos inquiridos a maioria revelou ser da cidade 

de Santarém (77,6%), e residentes no bairro do Diamantino (12,8%). 

Sobre o estado civil dos entrevistados, a maioria se declarou solteira (61,3%), na 

faixa etária de   18 a 25 anos (45,2%), o que caracteriza uma turma jovem, 

combinando com os estudos de pesquisas de Viana, Sanches e Miranda (2011) 

que afirmam que ao longo do tempo, nota-se que a identidade do aluno tem 
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mudado dentro da proposta apresentada nos estudos da contextualização 

histórica da EJA. Atualmente, já se encontram educandos adolescentes com 

discrepância série-idade e regularização do fluxo escolar nas dependências do 

ensino da EJA. 

Em relação ao número de filhos que possuem, a maioria (45,2%) afirmou possuir 

de 1 a 2 filhos, aproximando-se dos dados da pesquisa de IBGE (2013), a qual 

mostra que nos últimos dez anos, o número de filhos por família no Brasil caiu 

10,7%. Além disso, a pesquisa demonstra que em 2003, a média de filhos por 

família no Brasil era 1,78, e em 2013, o número passou para 1,59. Entre os 20% 

mais pobres, as médias registradas foram 2,55 e 2,15, respectivamente. Entre 

os 20% mais pobres do Nordeste, os números passaram de 2,73 para 2,01. 

Dos entrevistados, 77,5% afirmam que não estão empregados, como visto 

também em Nascimento e Tavares (2008). O resultado pode ser reflexo da grave 

crise pela qual passa o país, onde, segundo dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) se chegou a uma taxa de desemprego de 13,2% 

até fevereiro de 2017, configurando o maior índice alcançado desde 2012. 

(IBGE, 2017). 

Conforme a resposta dos entrevistados a respeito de que com qual idade 

começou a trabalhar, a maioria (29%) afirma que nunca trabalhou o que pode se 

dever ao fato de terem instrução insuficiente. 

Sobre a renda mensal alcançada pela família dos entrevistados, a maioria 

(54,8%) afirma atingir apenas um salario mínimo mensal, o que comprova o 

baixo poder aquisitivo dessas pessoas. Sobre isso, Costa, Álvares e Barreto 

(2006) afirmam que as pessoas que buscam a escola, sejam homens, mulheres, 

jovens, adultos ou idosos pertencem à mesma classe social onde geralmente 

possuem baixo poder aquisitivo e consomem somente o básico à sua 

sobrevivência: aluguel, água, luz, alimentação e remédios para os filhos (quando 

os têm). 

Em relação à quantidade de cômodos das moradias dos entrevistados, a maioria 

(49%) afirmou morar em um domicílio que possui 5 cômodos. Almeida (1997) 

afirma que o número médio de cômodos por Domicílios Particulares 

Permanentes (DPP) é um indicador de qualidade da moradia, pois quanto maior 
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o número de cômodos por domicílios, melhor é a residência, e, portanto, melhor 

é a qualidade de vida. Nessas residências, onde a maioria dos entrevistados 

afirma ser proprietária do imóvel (41,9%), moram três pessoas (24%) e tem como 

material construtivo a alvenaria (64,5%). 

Em relação ao fornecimento de rede de esgoto em suas residências (item 15), a 

maioria respondeu que não possui (87%). Já no tocante ao abastecimento de 

água, a maioria (96,8%) afirma ter acesso ao recurso.  A situação é demonstrada 

por IBGE (2011), o qual indica que o fornecimento de esgoto sanitário é o serviço 

que apresenta a menor taxa de crescimento, apesar de já estar disponível para 

mais da metade dos municípios brasileiros, e destaca os estados da Bahia, 

Maranhão, Piauí e Pará, como os piores em relação à falta de saneamento no 

país.  

Na Parte II estão os resultados referentes às Informações educacionais da turma 

de Técnico em Hospedagem – EJA – Campus Santarém. 

Sobre o tempo em que os alunos estavam sem estudar antes de ingressarem no 

curso, a maioria (35,6%) afirmou estar num período inferior a um ano, porém 

seguido de perto por alunos com mais de 5 anos sem frequentar um ambiente 

educacional (32,2%). Sobre o motivo pelo qual interromperam os estudos, a 

maioria (29,1%) optou por não responder, tendo logo em seguida 22,5% dos 

entrevistados alegado que tiveram no trabalho, o fator principal para 

interromperem seus estudos. Correa (2012) afirma que a necessidade de 

trabalhar para ajudar os pais em casa ou no trabalho, a falta de interesse e a 

proibição dos pais de ir à escola, são motivos que também são ouvidos na 

escola. 

A maioria (41,9%) considera como “boa” a sua capacidade de aprender, seguido 

por regular (38,8%). Preferem como recurso didático em sua maioria (22,2%), a 

aula expositiva no quadro, seguida dos recursos multimídia (18,9%). Observa-

se , segundo os resultados , que a turma prefere recursos didáticos onde o 

professor é o centro das atenções, papel ressaltado por Hernández (1998), que 

confirma o grau de importância do professor como intérprete do processo ensino-

aprendizagem e facilitador de novas experiências que levam os alunos a outras 

situações e problemas. 
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Quando questionados quanto a gostar de aprender e estar motivados  ,  a maioria 

( 31%) respondeu  de forma positiva, o que difere da afirmação de   Costa, 

Álvares e  Barreto (2006), que  afirmam que uma das  características  dos alunos 

da EJA  é sua baixa autoestima, muitas vezes reforçada pelas situações de 

fracasso escolar. 

 Sobre o questionamento se o entrevistado tem apoio e incentivo da família para 

estudar, 90,4% responderam positivamente. Segundo Passos (2011), a família 

aparece ao lado da escola e o trabalho, como um dos principais fatores que 

fizeram os alunos voltarem, permanecerem e conseguirem o sucesso escolar, 

conforme os dados coletados em sua pesquisa, onde, dos trinta e dois sujeitos 

pesquisados, vinte e dois apontam diretamente a família como incentivadora ou 

motivadora do seu retorno e da conclusão do ensino médio, o que foi 

considerado como sucesso escolar.  

Sobre a principal dificuldade dos entrevistados para chegar à escola, (41,9%) 

alegou que são questões relacionadas à falta de transporte e segurança, porém, 

em relação à satisfação com o modelo e a forma de gestão da escola onde estão 

estudando, a maioria (100%) respondeu estar satisfeita.  Para Oliveira e Eiterer 

(2008) a evasão escolar na EJA pode ser por um tempo determinado ou não, 

ocasionada por diversas razões, dentre as quais as de ordem social ou /e 

econômica, fazendo com que o aluno abandone a escola. O fator da satisfação 

com a escola é essencial na permanência do aluno da EJA, como demonstra a 

pesquisa de Messias e Abreu (2017), onde o segundo fator de motivação 

apontado está relacionado diretamente com a importância da escola na vida 

desses sujeitos, estando incluídos aí a relação professor-aluno, o acolhimento 

da escola e o tratamento dispensado pelos profissionais escolares. 

Quanto às aspirações acadêmicas futuras, a maioria (39,2%) declarou almejar 

fazer faculdade, demonstrando a vontade de avançar nos estudos. Moura (2001) 

indica que a nova concepção da educação de jovens e adultos exige uma 

verdadeira organização em redes nos sistemas formais e informais, com 

inovações, criatividade e flexibilidade, sendo essencial o enfrentamento de 

desafios, planejando a educação de adultos dentro de novas abordagens, na 

perspectiva da educação ao longo de toda vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi demonstrar o perfil socioeconômico e 

aspectos educacionais dos alunos do curso Técnico em Hospedagem, 

modalidade EJA, do IFPA-Campus Santarém, e teve como objetivos específicos: 

investigar dados sociais dos alunos da turma; pesquisar dados econômicos dos 

alunos; averiguar aspectos referentes ao cotidiano escolar dos pesquisados e 

verificar expectativas dos alunos quanto à continuidade dos estudos. 

Desse modo, em relação ao perfil socioeconômico, conclui-se que a maioria dos 

alunos da turma do Curso Técnico Integrado em Hospedagem do IFPA - Campus 

Santarém pertence ao sexo feminino; solteiros; tendo de 18 a 25 anos e de 1 a 

2 filhos; residentes na cidade de Santarém, no bairro do Diamantino em moradias 

de alvenaria, com acesso à agua encanada, sem sistema de esgoto, com 5 

cômodos, dividindo o espaço com 3 pessoas e tendo os entrevistados como 

proprietários; a maioria nunca trabalhou, estando desempregados, 

Quanto aos aspectos educacionais, chegou-se a conclusão de que a maioria 

está há menos de um ano fora de um ambiente educacional, optaram não 

responder sobre o motivo pelo qual pararam os estudos, porém houve um 

número expressivo que declarou ter abandonado os estudos por causa do 

trabalho; possuem boa capacidade de aprendizagem; preferem aulas 

expositivas no quadro; gostam de aprender e estão motivados para o estudo; 

contam com o apoio da família; têm na  falta de transporte e segurança as 

principais dificuldades para chegar ao Instituto; estão satisfeitos com o modelo e 

a forma de gestão da escola e pretendem fazer uma faculdade após concluírem 

seus estudos na EJA. 

No caso específico da EJA, o professor tem uma grande responsabilidade para 

com esse público, pois é preciso habilidade e paciência em sala de aula para 

não tratar os alunos como crianças, já que são adultos, mas aproveitar as suas 

experiências de vida, valorizando os saberes que os alunos levam à sala de aula. 

Assim, o professor incorpora também um papel determinante para impedir casos 

de novos fracassos escolares. 

Ao se agir dessa forma, torna-se possível construir uma escola onde professores 

e alunos interajam de forma instigar e produzir conhecimentos, pois os discentes 
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buscam, além dos conteúdos prontos para serem reproduzidos, a sensação de 

pertencimento e crescimento nos aspectos cultural, social e econômico.  

Partindo desta pesquisa, estudos mais aprofundados podem ser feitos no 

sentido de descobrir as deficiências da Instituição como um todo, averiguando 

questões como falta dos alunos nas aulas, evasão, déficit na aprendizagem e 

desinteresse, e a partir daí elaborar ações que acabem ou minimizem essas 

questões negativas. 

Ratifica-se ainda o compromisso que tem o IFPA não apenas no cumprimento 

da oferta de turmas na modalidade PROEJA de maneira satisfatória, como 

também na responsabilidade com os jovens e adultos que contam com a 

conclusão do ensino médio, para dar continuidade aos seus estudos (verificado 

nos resultados), levando-os a um melhor posicionamento no mercado de 

profissões e ao resgate de sua identidade social. 
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Resumo: Este trabalho almeja traçar um recorte histórico sobre a introdução e 

desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, perpassando por 

algumas problemáticas nesta modalidade de ensino, até a proposição de 

atividades mais contextualizadas, levando em consideração a bagagem 

sociocultural destes alunos. 

Palavras-chave:  materiais didáticos, formação do professor, Educação de 

Jovens e Adultos. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
 A Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Brasil, é uma, dentre outras 

modalidades de ensino, que tem partilhado do processo de inclusão digital (ainda 

que de maneira tímida), e consequente uso de alternativas usando recursos 

tecnológicos favoráveis a novas alternativas de aprendizagem.  

 Obviamente que a aprendizagem, em todas as instâncias e modalidades 

de ensino, requer uma atenção especial, no entanto, este texto atenta-se para 

Educação de Jovens e Adultos, esta que não ocorre no período regular, e é 

demarcada por diversas problemáticas. Segundo Pontes e Moita (2011), estas 

problemáticas acontecem em relação a falta de formação continuada específica 

de professores para trabalhar com este perfil de estudantes, e a consequente 

falta de disciplinas específicas nas licenciaturas (o que ocorre, por vezes, como 

disciplina optativa). Além destes fatores, muitos estudantes trabalham no 

período de estudo e não conseguem acompanhar as aulas e os conteúdos, o 

que dificuldade a aprendizagem de forma satisfatória. 

 Para Silva e Oliveira (200-) 

O aluno jovem e adulto vem à escola com o domínio da linguagem, 
pois a aplica desde a mais tenra idade. Entretanto, esta linguagem 
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precisa ser melhor elaborada para atender às necessidades impostas 
neste século em que a velocidade de produção e de difusão de novos 
conhecimentos exige de nós constantes atualizações e estas só serão 
possíveis através de práticas pedagógicas que proporcionem o 
desenvolvimento da leitura e do letramento com a compreensão do que 
se faz e para que se faz. (SILVA e OLIVEIRA, 200-, p. 2) 

 Neste momento, Silva e Oliveira trazem algumas ponderações 

interessantes, como a adaptação da linguagem para as necessidades da 

sociedade (visando, também, a profissionalização) e a proposição de práticas 

pedagógicas que promova o desenvolvimento da aprendizagem de acordo as 

mudanças atuais, a era do conhecimento (ou era da informação) – a era 

tecnológica. 

 Embora os nativos digitais (ou geração z), estes que partilham dos 

recursos tecnológicos desde o nascimento, tenham maior afinidade/sintonia com 

os aparatos tecnológicos, é preciso que a educação, como um todo, esteja atenta 

que a “A formação do aluno requer um novo princípio educativo que dê conta de 

desenvolver capacidades para lidar com a rapidez das mudanças na sociedade 

da informação”. (Autor, ano). Mudanças estas que precisam caminhar com as 

diversas modalidades de ensino, inclusive, a EJA. 

 A educação parece estagnar, apesar da chegada das Tecnologias de 

Informação e Comunicação Digitais. Não no sentido da diversidade de recursos 

e/ou tecnologias (celulares, computadores, jogos, dentre outros), mas no uso de 

diferentes métodos para galgar a aprendizagem de estudantes, tornando-os 

criativos e autores de seu processo de aprendizagem. Para tanto, é preciso de 

um intensivo trabalho docente para mediar estas situações de aprendizagem. 

 Neste texto será feito um recorte do início do processo de escrita, 

perpassando pelo letramento até o letramento digital, bem como, socializar 

alternativas para trabalhar o letramento em turmas de Educação de Jovens e 

Adultos, no entanto, é preciso levar em consideração que cada turma possui um 

perfil único, precisando de adaptações/ajustes no projeto aqui exposto.  

 

2 NO INÍCIO ERA A LETRA 

 
No início da história da humanidade, anterior ao alfabeto e a escrita, 

existiram outras formas de registro de acontecimentos e troca de mensagens. 

Este período pré-histórico, de escrita rudimentar, deu forma aos primeiros 

registros com pinturas rupestres – através da representação de ideias/situações 
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nas paredes, tetos e superfícies rochosas. A representação rupestre mais antiga 

foi encontrada na cidade de Uruk, no Sul, onde atualmente encontra-se o Iraque. 

(Origem da escrita, 2013)47 

 Os símbolos, com o passar dos anos sofisticaram-se, representando os 

sons, dando origem às letras, em seguida, as sílabas e, posteriormente, o 

alfabeto, modificando-se até chegar ao alfabeto que conhecemos hoje. A partir 

da invenção da escrita, delimitou-se a organização e padronização das 

representações gráficas, para unificar a forma de comunicação entre pessoas de 

lugares distintos. 

O berço da escrita é a antiga Mesopotâmia. Nos anos 4.000 a.C., os povos 

sumérios criaram a escrita Cuneiforme48, onde utilizavam placas de barro para a 

escrita. Estes registros foram deixados pelas placas de argila, com registros 

diversos, desde o cotidiano, até a política da época. (Sua pesquisa.com)49 

 A escrita surge, sobretudo, devido à necessidade humana. Assim, 

[...] quando o homem passou de nômade para sedentário e começou a 

cultivar seu alimento e criar animais, ou seja, o homem precisava de 

um recurso para registrar o número de animais que possuía, quanto 

alimento havia estocado. Mais tarde a escrita foi utilizada para registrar 

os dias do ano (calendário), posteriormente começou-se a usar a 

escrita para registrar grandes feitos, batalhas, tratados, proclamações 

de governantes, casamentos, empréstimos, orações, e assim por 

diante (TRINDADE, 2005, p. 1) 

Esta necessidade de preservar a história e o aperfeiçoamento de técnicas 

de sobrevivência, perduram os séculos e trouxeram melhorias significativas, 

tanto na qualidade quanto na praticidade das condições de vida. 

O alfabeto fenício arcaico surgiu em Bilbos, este que deu origem aos 

alfabetos atuais. Expandiu-se para o Egito, e posteriormente para outras regiões 

não fenícias. Este é considerado o alfabeto mais completo e simples difundido 

mundialmente, anterior ao séc. XV a.C., constituindo-se de 22 signos. (Trindade, 

2005) 

                                                 
47 Informação disponível em: <http://www.editorarideel.com.br/origem-escrita/>. Acesso em 30 

de mar. De 2017. 
48  Escrita cuneiforme foi criada pelos sumérios, e utiliza-se de caracteres que possui 
formas de cunha ou prego. 
49  Informação disponível em: 
<http://www.suapesquisa.com/artesliteratura/historiadaescrita.htm>. Acesso em 30 de mar. De 
2017. 
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No Egito Antigo, existiam duas formas de escrita: a demótica (vide figura 

1) (ou sekh shat), consistia em uma escrita mais simples, e significa escrita para 

o dia-a-dia; (vide figura 2) hieroglífica (vem do grego, na junção de hieros, 

significa sagrado + ghyhhein, e significa gravar), escrita mais sofisticada, 

formada por desenhos e símbolos. Nas paredes das pirâmides haviam textos 

descrevendo a vida dos faraós, bem como, rezas e mensagens. 

 

Figura 1 - Alfabeto demótica 

 

Fonte: imagem disponível em: <http://egiptoreal.webnode.com.pt/> 

 

Figura 2 - alfabeto hieroglífico 

Fonte: imagem disponível em: <http://comunicacao8a.blogspot.com.br/2009/03/escrita-
hieroglifica-foi-utilizada-no.html> 

 

No ano de 1552, Lodovico Arrighi, elaborou o primeiro caderno de 

caligrafia, de origem italiana. Anos depois, outros cadernos foram 

confeccionados, como a escrita calcográfica. 
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3 ADVENTO DA 3ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 
 
 Não há uma informação uniforme a respeito da Terceira Revolução 

Industrial ou Revolução Informacional.  O que se tem são pesquisas 

descentralizadas de alguns estudiosos. Alguns dizem que a referida Revolução 

surgiu nos Estados Unidos e em alguns países europeus, na possibilidade de 

utilização da energia nuclear (atômica); outros dizem que surgiu na Grã-

Bretanha, Inglaterra, através de transformações técnicas e econômicas., a partir 

da grande indústria moderna. 

 No entanto, há em comum a ideia que a Terceira Revolução Industrial 

ocorre a partir de inovações/avanços na informática e cientifico na Indústria, 

desenvolvendo economicamente diversos setores. Desta maneira, pode afirmar 

que é inegável as contribuições da Revolução Industrial para a sociedade, 

principalmente no campo tecnológico. 

  Esta revolução teve como principais características e consequências: o 

uso de tecnologia e do sistema informático na produção industrial; 

desenvolvimento da robótica, engenharia genética e biotecnologia; diminuição 

dos custos e aumento da produção industrial; aceleração da economia capitalista 

e geração de emprego; utilização de várias fontes de energia, inclusive as menos 

poluentes; aumento da consciência ambiental; Consolidação do capitalismo 

financeiro; Terceirização da economia; Expansão das empresas multinacionais. 

(Toda Matéria, 2017)50 

  As invenções e Descobertas permearam a metalúrgica, na construção de 

aeronaves; levou progresso na área eletrônica, com a computação e automação 

de processos produtivos; energia atômica, na produção de eletricidade; 

desenvolvimento da biotecnologia e engenharia genética; conquistas espaciais 

(ida a lua). 

  É salutar trazer estas informações a respeito da Terceira Revolução 

Industrial para compreender o cenário atual da sociedade, esta (revolução) que 

moldou (e continua moldando) toda a estrutura organizacional, tanto nas 

diversas áreas do conhecimento (ligadas a saúde, informática), quanto no campo 

educacional.   

                                                 
50  Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/terceira-revolucao-industrial/>. Acesso em 
30 de mar. de 2017. 
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4 LETRAMENTO X LETRAMENTO DIGITAL 

 

No decorrer deste tópico haverá um recorte, bem como, conceituado o 

Letramento, até chegar ao que chamamos de Letramento Digital, tendo em vista 

a nova demanda e perfil de estudantes. 

O termo letramento, do inglês “literacy”, surgiu nos Estados Unidos, no 

séc. XIX. Segundo o Dicionário do Aurélio, refere-se ao “1. Conjunto de 

conhecimentos de escrita e leitura adquiridos na escola. 2. Capacidade de ler e 

de escrever ou de interpretar o que se escreve. ”O sufixo cy denota qualidade, 

estado de ser, em outras palavras, é o estado ou condição de quem assume ler 

e escrever. Desmembrando o termo letramento, temos: o prefixo -letra, do latim 

litera, e o sufixo -mento, que significa ação. 

Muitas vezes, os conceitos de alfabetização e letramento se confundem, 

no entanto, possuem significados distintos, embora complementares e 

indissociáveis. Enquanto o primeiro consiste em desenvolver habilidades de 

leitura e escrita, o segundo consiste em “[...] ensinar a ler e escrever dentro de 

um contexto onde a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do 

aluno. ” (Soares, 2003, p. 1). Desta forma, o letramento vai de encontro a 

significação e contextualização dada pelo aluno diante de algo (como citar uma 

carta para outra pessoa escrevê-la, a exemplo). 

Ao docente, cabe a difícil tarefa de mediar a aprendizagem de estudantes, 

para “[…] fazer uso e envolver-se nas atividades de leitura e escrita [...] ele 

precisa apropriar-se do hábito de buscar um jornal para ler, de freqüentar 

revistarias, livrarias, e com esse convívio efetivo com a leitura, apropriar-se do 

sistema de escrita. ” (SOARES, 2003, p. 1). Neste sentido, é preciso ir além da 

leitura de códigos e uso mecânico da leitura e escrita, assim, aprendendo fazer 

uso das mesmas, e significando os contextos vivenciados pelos estudantes. 

  O Letramento convencional dá passagem ao letramento através da 

inclusão de tecnologias digitais – o Letramento Digital. Este conceito surge a 

partir da internet e necessidade de novas formas de comunicação e construção 

de conhecimento, no formato digital - dos bits - numa tentativa de tornar as aulas 

mais atrativas, de forma mais rápida e interativa (obviamente que depende da 

abordagem docente para tal feito). Neste sentindo, “Por Letramento Digital 
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compreende-se a capacidade que tem o indivíduo de responder adequadamente 

às demandas sociais que envolvem a utilização dos recursos tecnológicos e da 

escrita no meio digital. ” (EDUQUETEC, 2017)51 

L. Mey (1998), traz outro conceito de Letramento Digital 

O letramento, tanto o do tipo usual quanto o do “computador”, é mais 
do que “uma tecnologia de informação”, ativa ou passivamente 
adquirida. [...] é necessário também que se saiba o que procurar na 
rede [...] O letramento da mídia é, em primeiro lugar, e em seu aspecto 
primário, a habilidade de se acessar a mídia, mas este acesso tem que 
ser exercido de maneira em que os movimentos se façam em relação 
às tecnologias do conhecimento (da leitura, da escrita e do surfe) pelo 
qual sejam inspirados e condicionados pela nossa atitude em relação 
à sociedade. (L. Mey 1998, p. 4) 

L Mey traz alguns aspectos importantes na referência acima, como a 

necessidade de saber o que se busca (saber o quê/porquê) na rede e a 

necessidade de filtro de informações (nas entrelinhas), e as demandas da 

sociedade, enquanto condições sine qua non para o aprendizado. 

O letramento digital (ou midiático) ganha corpo na educação, e não 

apenas altera a relação de ensino e aprendizagem, mas interfere e (pode) 

potencializa o papel do docente, que se aproxima do contexto dos estudantes da 

geração z, os “nativos digitais”, pessoas nascidas entre 1992 e 2010, que estão 

atreladas à expansão da internet e recursos tecnológicos, ambientadas com a 

rede, o compartilhamento de informações e o uso de tabletes e smartphones.  

O Letramento Digital se vale de algumas características, como: a 

criatividade (a própria rede de computadores propicia a inovação); segurança 

digital em rede; comunicação rápida e eficiente; pesquisa, seleção e 

compartilhamento de informação; colaboração (construção de textos de forma 

colaborativa e compartilhada, sem levar em consideração a distância 

geográfica); compreensão e inserção cultural e social.  

O uso de Tecnologias Digitais, mais precisamente, o Letramento Digital, 

possibilita novas e alternativas formas de aprendizagem, que pode ser utilizada, 

também, na Educação de Jovens e Adultos, para tornar as aulas mais dinâmicas 

e interativas, mesmo tendo em vista que nem todos possuem acesso aos 

recursos tecnológicos. 

                                                 
51  O que é Letramento Digital. Informação disponível em: 
<https://eduquetec.wordpress.com/2012/07/19/o-que-e-letramento-digital/>. Acesso e, 03 de 
abr. de 2017. 
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É preciso levar em consideração que: 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade específica 
da Educação Básica que se propõe e atender um público ao qual foi 
negado o direito à educação, durante a infância e/ou adolescência, seja 
pela oferta irregular de vagas, seja pelas inadequações do sistema de 
ensino ou pelas condições socioeconômicas desfavoráveis. É uma 
oportunidade para que esses cidadãos possam se alfabetizar e se 
tornar letrados, atuando na rede escolar pública. (ESTEVES, 2011, p. 
1) 

Levando em consideração que a EJA tenha como finalidade permitir 

acesso a jovens e adultos que não participaram do processo educativo no 

período regular, é preciso um olhar mais sensível diante deste público, não 

apenas criando possibilidades alternativas com o uso de uma ou outra tecnologia 

digital, mas acompanhando estes estudantes no desenvolvimento de projetos 

que instiguem a autoria destes no próprio processo de aprendizagem, 

envolvendo os recursos computacionais (ou não). Neste aspecto, serão 

sugeridas algumas propostas de práticas de Letramento Digital para alunos da 

EJA: Construção de sites com WIX e a mostra de jornais digitais com Scribus e 

Youblisher 

 
5 PRÁTICAS DE LETRAMENTO 
 
  Inicialmente, cabe ressaltar que as ferramentas para as práticas 

pedagógicas são gratuitas, sendo que o WIX e Youblisher também possuem uma 

versão paga, enquanto que o Scribus é um software totalmente livre e gratuito. 

 

5.1 Construção de sites com WIX 

 
  Tendo em vista que os estudantes, sejam eles do EJA ou não, são ávidos 

consumidores de informações de redes sociais, sites de diversos tipos, 

independente do grau de leitura, pois, por vezes observa-se que o objetivo é ver 

uma imagem ou vídeo.  

  A construção de um site com o WIX 52 , pode se constituir com uma 

situação de aprendizagem interessante ao ponto que para construir este site, ele 

precisa apenas de um e-mail ou pode ser feito um cadastro com o próprio login 

do facebook. A partir daí, sem nenhum conhecimento avançado em 

                                                 
52 Wix.com consiste em um serviço grátis que permite a criação de sites baseados em Flash 
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programação, ele pode criar “SITES incríveis”, parafraseando um dos principais 

slogans do produto. 

  O foco desta atividade está no processo de construção e não no produto 

final em si. No processo de construção o estudante estará tendo contato para 

aqueles que não possuem contato inicial, ao e-mail e depois ao uso do raciocínio 

e intuição para usar a ferramenta e construir o seu site. 

  O grande diferencial da aplicação desta atividade está na autonomia do 

aluno em criar o seu site, e o teor autoral. Ele poderá visualizar o seu produto 

final, além de compartilhar e colaborar para outros usuários na rede de 

computadores. 

 

5.2 Mostra de jornais digitais com Scribus e Youblisher 

 

  O Scribus é uma ferramenta de diagramação, similar ao In designer da 

Adobe Reader. É um software livre e totalmente gratuito. Com esta ferramenta, 

pretende-se construir   jornais digitais, entre professor-aluno, numa proposta 

dialógica. Neste caso, admitindo que o jornal é digital pela forma de 

disseminação do seu conteúdo, não incorporando quaisquer outras 

características técnicas que um jornal digital possa ter. 

  A mostra consiste em utilizar o Scribus para construir um jornal (alunos, a 

partir da mediação docente) sobre temática livre, transformá-lo em flipbook com 

o Youblisher e inserir no site que eles construíram na outra atividade, a fim de 

estimular, para além do consumo, a construção de material para web, além do 

desenvolvimento de práticas de leitura e escrita. 

  Segue abaixo um breve roteiro norteador para aplicação das atividades: 

1- Explanação sobre o que é a internet e sua importância, utilizando sondagem 

de como e para que os estudantes a utilizam no dia-a-dia; 

2- Pergunta problematizadora. Ex.: “vocês sabiam que com alguns cliques pode-

se construir um site? ”.  Nesta etapa deve-se explanar sobre as facilidades do 

uso do WIX; 

3- Criar pequenos grupos para determinar qual o tema de cada site; 

4- Para aqueles que não possuírem e-mail, criar um. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Desde o início da história, anterior ao processo de escrita propriamente 

dita, o homem pré-histórico criou alternativas para efetivação da comunicação e 

registro de informações, partindo da necessidade de ser e estar no mundo. Esta 

necessidade de comunicar perdura os séculos, mas vai modificando de acordo 

ao desenvolvimento e evolução da sociedade.  

  A educação, assim com os diversos setores utilizam o arcabouço 

tecnológicos, seja para melhorar as condições de trabalho, seja para otimização 

dos serviços, seja para gerar condições significativas de aprendizagem. Estas 

condições favoráveis devem perpassar pelas distintas modalidades de ensino, 

trazendo maior autonomia aos sujeitos-cidadãos. 

  A Educação de Jovens e Adultos é uma das modalidades mais carentes 

em relação a utilização de diferentes práticas pedagógicas, principalmente 

quando se trata da utilização de tecnologias. Por esse motivo, este artigo busca 

propor e enfatizar e a necessidade de práticas que contemple o letramento 

digital. 
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Resumo: Este estudo é parte integrante do projeto de Intervenção que busca auxiliar 

no que tange à permanência dos estudantes do Curso Técnico de Saneamento, 

oferecido na modalidade Educação de Jovens e adultos (EJA) no Campus de Salvador 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), através da 

criação do BLOG Educacional de Espanhol. Este faz parte de uma pesquisa em 

andamento, no âmbito do Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos 

(MPEJA) desenvolvido na Universidade do Estado da Bahia. Os objetivos a serem 

alcançados com a criação do BLOG é que ele seja um instrumento de incremento da 

autoestima dos estudantes, de detecção de dificuldades encontradas no decorrer do 

curso, de busca de ampliação e construção de conhecimento, para desenvolver a 

aprendizagem do Espanhol interligando  o idioma ao curso técnico, para que sejam 

sujeitos e atores do processo de ensino e aprendizagem. Para que isso ocorra se 

buscará a partir de teóricos como Freire (2008), Lévi (1993), Paiva (1987), Barros 

(2011), Canário (2001) subsídios e suporte para construção desse espaço midiático. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Espanhol, Blog, Educação, 

Tecnologia 

 
Este artigo é parte integrante do projeto de intervenção que busca auxiliar no 

que tange à permanência dos estudantes do Curso Técnico em Saneamento, 

oferecido na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Campus de 

Salvador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

(IFBA), através da aprendizagem da Língua Espanhola. A criação do BLOG 

Educacional de Espanhol faz parte de uma pesquisa em andamento que ocorre 

no âmbito do Mestrado Profissional de Educação de Jovens e Adultos (MPEJA) 

e tem como objetivos a serem alcançados através deste instrumento midiático 

incrementar a autoestima dos estudantes, detectar dificuldades encontradas no 

decorrer do curso, dar visibilidade ao curso e aos estudantes e ampliar 

mailto:viannacely@yahoo.com.br
mailto:consinha@terra.com.br
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conhecimentos frente o estudo da Língua Espanhol. O estudo e aprendizagem 

da língua espanhola versará, além dos conteúdos pertinentes à disciplina já 

elencados no plano curricular do curso, sobreo papel da cultura na sala de aula 

de língua estrangeira, levando o estudante a despertar e conceber a 

autopercepção, a autoestima, a autocrítica, como pilares da construção de 

conhecimento. A partir desse conteúdo e também em seu bojo serão 

considerados diversos princípios “suleadores” de nossos estudos acadêmicos, 

como por exemplo, levar o aluno a conscientizar-se e a perceber a sua cultura, 

entender por que a compreende e pensa desta ou daquela forma, desenvolvendo 

uma competência intercultural, ou seja, uma capacidade de inter-relação com 

outra cultura com conhecimento e respeito, vendo as idiossincrasias e a 

diversidade como algo saudável, bom e belo. O projeto de pesquisa pretende 

ainda alavancar através do ensino do idioma Espanhol e do contato com outros 

professores do curso os três princípios básicos da EJA – Equidade, Alteridade e 

o Respeito ao espaço e ao tempo escolar de cada estudante – no contexto geral 

da organização institucional, com referência às questões pedagógicas; 

respeitando e direcionando os trabalhos a integrar as disciplinas que compõem 

o desenho curricular dos cursos ofertados pela Coordenação de Construção 

Civil, na qual o Curso de Saneamento está inserido.  

O propósito deste trabalho é ainda o de formular algumas questões acerca da 

influência que o estudo de uma língua estrangeira pode fornecer aos estudantes, 

a fim de que possa auxiliá-los no que se refere a sua permanência em um curso 

técnico profissionalizante.  

O local no qual o curso está inserido é o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia da Bahia (IFBA), uma autarquia da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação 

(MEC), criada pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, sendo oriundo de 

diversas denominações, como Liceu Industrial de Salvador, em 1937, Escola 

Técnica Federal da Bahia (ETFBA), em 1965 e Centro Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia (CEFET-BA), resultado da fusão entre a ETFBA 

e o CENTEC, em 1993. 

O IFBA, em sua última mudança estrutural, passou a possuir características que 

o equipara às Universidades Federais do país, buscando a verticalização do 

ensino, ofertando a comunidade educação básica, profissional e superior 
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(graduação – licenciaturas e bacharelados – e pós-graduação), sendo também 

uma instituição acreditadora e certificadora de competências profissionais, 

pertencente a Rede CERTIFIC.  

O Instituto apresenta uma estrutura pluricurricular (desenhos curriculares para 

cada curso e nível de ensino) e multicamp (diversas unidades espalhadas pela 

Bahia).  

O projeto de intervenção terá como local destinado a pesquisa o Campus de 

Salvador e o oferecimento da EJA para os estudantes que optem pelo Curso 

Técnico de Saneamento. O grupo focal será utilizado como forma de entender 

as diferentes percepções e atitudes dos estudantes, visando uma interação entre 

os participantes e o pesquisador, objetivando a coleta de dados, a partir da 

discussão focada em tópicos específicos e diretivos, pertinentes ao projeto de 

intervenção proposto. No decorrer do projeto de pesquisa algumas professores 

serão escolhidos, com base em categorias a serem observadas posteriormente, 

a fim de interligar algumas questões pedagógicas, frente ao que preconiza a Lei 

de Diretrizes e Bases da educação Brasileira (LDB) e o Plano Pedagógico do 

IFBA. 

O Art. 37 da LDB discorre acerca do oferecimento da EJA afirmando que deve 

oferecer uma “oportunização” de emancipação aos jovens e adultos que não 

tiveram condições de estudar na idade própria. O Campus Salvador atualmente 

ciente de sua responsabilidade frente ao atendimento dessa premissa oferece 

um único curso de EJA. A coleta de dados frente ao que se busca realizar através 

do projeto de intervenção terá como referência o grupo focal que tem como um 

de suas maiores benesses basear-se na tendência humana de formar opiniões, 

quando indivíduos interagem com outras pessoas, com opiniões semelhantes ou 

diversas. As discussões se configuram em troca de opiniões que podem levar os 

participantes a tomar conhecimento de temas que talvez desconheçam até 

aquele momento ou ampliá-los, quando assim for possível. Os estudantes e os 

docentes que participarão do grupo focal serão escolhidos a partir de algumas 

categorias que deverão ser explicitadas posteriormente, pois ainda estão sendo 

construídas, a fim de que os dados oriundos da análise das discussões dos 

grupos nos levem a refletir e entender as interfaces necessárias para o 

planejamento do conteúdo, principais recursos utilizados, tendo a humanização 

como características mais relevantes no processo. Espera-se que a participação 
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dos estudantes no desenvolvimento do BLOG os auxilie a que se expressem 

melhor, a conhecer melhor a seus colegas, a ser mais crítico, a investigar, por 

fim, a conhecer-se melhor. O BLOG é uma ferramenta na web em formato de 

diário pessoal, que utilizaremos focando em atividades acadêmicas, quando este 

espaço eletrônico tem por finalidade permitir aos estudantes da EJA uma maior 

visibilidade tanto dentro quanto fora das paredes do IFBA. 

Em sua história a EJA vem sendo discutida e refletida por diversos teóricos e 

estudiosos. Em 2009, em Belém, no Estado do Pará, foi realizada a VI 

Conferência Internacional de Educação de Adultos (CONFINTEA), que é 

realizada por ter como “objetivo a promoção da educação de adultos como 

política pública no mundo” (GADOTTI, 2013, p. 14-15). Segundo ainda discorre 

o teórico, a CONFINTEA tem um caráter intergovernamental, constituindo-se em 

um repositório de dados e reflexões que podem nos ajudar a entender melhor o 

conceito, o contexto e as práticas de educação de adultos no mundo. Dentre 

elas, o momento de discussão nos leva a refletir acerca das práticas utilizadas 

na EJA, tendo como ponto de partida as dos movimentos sociais.  

Pode-se perceber que “os últimos 25 anos da educação, cultura, política e 

economia latino-americanas viram a implementação e o fracasso do 

neoliberalismo” (Jezine, 2011, p. 40). Um modelo governamental que vem 

perdendo força em vários países da América latina, como, por exemplo, no 

Brasil, com Luís Inácio Lula da Silva e depois com a presidenta Dilma Rousseff, 

na Bolívia, com Evo Morales, (...) no Uruguai, com José Mujica (Ibid, p. 40). 

Apesar de seus fracassos, discorre a autora, o neoliberalismo teve um forte 

impacto na constituição de agendas de política de pesquisa, planejamento e 

avaliação educacional, em nível mundial. 

O IFBA, como instituição pública federal, em seu Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), aprovado em 26 de março de 2008, pelo Conselho Superior 

do Instituto, que foi pensado, discutido e elaborado a partir de um Congresso 

interno, portanto, de um fórum democrático de debates, contou com a 

participação de todas as categorias (discentes, docentes e técnico-

administrativos de todos os campi); foi aprovado pelo Conselho Diretor 

(CONSUP) do antigo CEFET-BA, em 26 de março de 2008, e corroborava com 

a premissa do governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, que buscava a 

retomada do crescimento econômico e social, com distribuição de renda, 
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inclusão e justiça social, soberania nacional, cooperação e integração nacional 

e internacional e sustentabilidade. O PPI discorre ainda que as políticas públicas 

devam estar comprometidas com três grandes eixos: inclusão social de milhões 

de brasileiros no mundo do trabalho, entendido como as relações de poder entre 

capital e trabalho na luta de classes e das relações de exclusão e exploração 

que a atividade humana pode alcançar no mundo do capital.  

As diretrizes que abarcam o oferecimento de Cursos Técnicos 

Profissionalizantes perpassam pela missão acima descrita e o IFBA, por fim, tem 

por finalidade o oferecimento de Educação Tecnológica, observando os 

seguintes princípios: a) Compromisso e redução das desigualdades sociais; b) 

desenvolvimento sócio-econômico da região; c) Vinculação a educação básica 

e ao ensino superior em todas as suas modalidades; e d) escola pública de 

qualidade.  

A formação que desejamos, portanto, é aquela que garanta uma 

profissionalização sustentável, compreendendo a educação como um referencial 

permanente de formação geral que promove como objetivo primeiro o 

desenvolvimento integral do ser humano.  

Por ora precisamos entender duas questões básicas. Em primeiro lugar, que as 

maiores dificuldades encontradas pelos programas de educação de jovens e 

adultos no Brasil sempre estiveram ligadas ao pouco, ou nenhum, interesse das 

autoridades responsáveis pelo sistema educacional e pela real transformação 

das desigualdades sociais, nos diversos períodos da história. Em segundo, que 

necessitamos compreender o que é ser um aluno de um curso da EJA.  

Ao refletir para responder a esses questionamentos deve-se inferir que em um 

primeiro estágio os gestores que possuem o poder de ofertar os cursos devem 

buscar formas de atender a demanda que deve ser descortinada através de uma 

pesquisa de demanda. A seguir, a tomada de decisão e o enfrentamento com 

base teórica e prática frente a formação docente e a toda discriminação que pode 

sofrer um aluno ou um professor que diga estar estudando ou trabalhando com 

a EJA. O aluno precisa se identificar como sujeito de sua própria aprendizagem 

e que a Instituição o veja como o centro do fazer pedagógico, no entanto, em 

muitas instituições de ensino ainda não ocorre esse fato, visto que segundo 

Pierre Lévy “a escola é uma instituição que há cinco mil anos se baseia no falar 

ditar do mestre” (1993). O aluno, nesse sentido sente que o saber não depende 
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dele. Contudo, esse saber é intrínseco ao ser humano. Quando o estudante entra 

na escola está levando com ele saberes que não são valorizados, e que 

precisam ser ouvidos, entendidos e trabalhados em sala de aula que pode ser 

tanto presencial quanto virtual.  

No item políticas de ensino, consta no PPI que o IFBA deve ter por princípio a 

vinculação estreita com a ciência e tecnologia destinadas à construção da 

cidadania, da democracia, da defesa do meio ambiente e da vida e da criação e 

produção solidárias em uma perspectiva emancipadora, promovendo 

oportunidades para uma educação continuada, através de aulas presenciais ou 

à distância. Nesse sentido, a partir da análise da realidade observada frente ao 

oferecimento da EJA no Campus Salvador, o projeto é pensado a fim de dar 

visibilidade ao estudante da EJA, ao inserir além das aulas presenciais 

atividades no BLOG Educacional. 

O docente, nesse sentido, precisa possuir em sua prática uma atitude que 

demonstre autonomia, proatividade e motivação frente a sua prática pedagógica. 

Perceber sua posição e importância na sociedade, a fim de desenvolver e 

priorizar o pedagógico, didático e metodológico interligados, levando-o a refletir 

e atuar como sujeito da sua história.  

Juntamente ao docente, o gestor da instituição escolar precisa entender os três 

princípios básicos da EJA – Equidade, Alteridade e o Respeito ao espaço e ao 

tempo escolar de cada estudante – no contexto geral da organização 

institucional, com referência às questões pedagógicas; respeitando e 

direcionando os trabalhos a integrar as disciplinas que compõem o desenho 

curricular dos cursos ofertados. Entender ainda por quais dimensões filosóficas, 

sociológicas e pedagógicas deverão perpassar sua gestão e visão de educação, 

pois “o gosto da liberdade e o respeito à liberdade dos outros; a vontade de 

ajudar seu povo a ajudar-se, a mobilizar-se, a organizar-se para reperfilar sua 

sociedade” (Freire, 2008, p.170) é o que deve nos mover todos os dias na prática 

pedagógica diária. 

Segundo Paiva (1987, p. 78), Freire entende a educação como conscientização 

e práxis social, ou seja, um processo permanente de ação/reflexão. Afirma ainda 

que ele constrói sua pedagogia baseando-se na crença da igualdade ontológica 

dos seres humanos, enquanto seres capazes de crítica, autenticidade, 

inacabamento e historicidade. Ou seja, educação como um processo 
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permanente de construção. Com relação ao termo educação permanente, 

segundo Barros (2011), este corresponde ao período da chamada crise mundial 

da educação, ocorrida no final da década de sessenta, sendo de grande 

relevância para a educação de adultos, com pressupostos político-filosóficos, 

que tem como base epistemológica: contribuir para a construção da cidadania, 

passando a ser percebida como universal e desejável ao longo da vida de todo 

cidadão; a valorização da experiência no processo de ensino e de aprendizagem; 

a relevância aos grupos de discussão, a fim de orientar uma melhor metodologia 

a ser aplicada à educação de adultos; reestruturação dos sistemas escolares, 

visando elaboração de projetos que levem a transformação. Todos esses 

parâmetros são uma herança dos movimentos sociais, que articulam a produção 

de práticas educativas inovadoras com intenções de transformação social. 

(CANÁRIO, 2001, p. 91, apud BARROS, 2011, p. 135-136.) Enquanto isso não 

ocorre, o número de alunos da EJA matriculados em instituições escolares vem 

caindo. A criação do BLOG Educacional de Espanhol vai estudar não sobre o 

porquê os alunos evadem e sim pensar e refletir no que fazer para que eles 

permaneçam.  

De acordo com o Blog da Revista Escola (2014), o Censo Escolar 2013, 

divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) no início de 2015, as matrículas na EJA caíram em relação a 

2012. Pondera que se observarmos um período mais amplo, veremos que em 

2007 havia 4.985.338 alunos matriculados na EJA; enquanto em 2013, esse 

número foi de 3.772.670 alunos. Isso significa, segundo a Revista que, em seis 

anos, houve uma queda de 25% nas matrículas na EJA, o que podemos verificar 

no gráfico abaixo: 
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Fonte: Ministério da Educação 

 

O Blog afirma ainda que segundo dados da Pnad/IBGE 2011, o Brasil tem uma 

população de 56,2 milhões de pessoas com mais de 18 anos que não 

frequentam a escola e não têm o ensino fundamental completo. Esse cidadão é, 

portanto, um potencial futuro estudante da EJA.  

O Blog citado esclarece que o relatório do INEP sobre o Censo Escolar de 2012 

já indicava o contrário, pois de acordo com dados da Pnad/IBGE 2011, o Brasil 

tem uma população de 56,2 milhões de pessoas com mais de 18 anos que não 

frequentam a escola e não têm o ensino fundamental completo. O Blog segue 

afirmando que algumas hipóteses podem ser formuladas acerca da desistência 

dos estudantes em cursar a EJA: 1) Excesso de trabalho e problemas familiares 

que prejudicam o estudo, no tocante a que o cansaço debilita física e 

mentalmente, além do horário fixo das aulas tornarem inviável a participação dos 

alunos, frente às responsabilidades com o trabalho e com a família; 2) Escolas 

construídas em locais de difícil acesso para os estudantes; 3) Maior facilidade 

em ocupar trabalhos que não exigem muita qualificação, decorrente da 

instabilidade da economia; 4) Escola não praticar a filosofia Freiriana na 

educação de jovens e adultos, não respeitando seus saberes, não escutando 

suas demandas sócio-política e culturais, não buscando a conscientização do 
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status quo vigente, apara busca da transformação social. Iremos observar esses 

dados, a fim de nos orientar no decorrer do projeto de intervenção. Como 

utilizaremos tanto aulas presenciais como também virtuais, ou seja, à distância 

precisaremos estar atentos a vários sinais emitidos pelos estudantes no decorrer 

do processo. 

Com relação ao Ensino a distância, a LDB traz várias referências tanto para 

educação à distância quanto para o ensino a distância. Assim, podemos 

encontrar nos art. 80 e art. 32, § 4º bem como o Decreto Federal nº 2.494, de 10 

de fevereiro de 1998 essa autorização. O art. 80 incentiva o poder público no 

sentido do desenvolvimento de programas de ensino a distância em todos os 

níveis e modalidades (BRASIL, 2000). Por fim, a lei maior de nosso país no que 

se refere à Educação - a LDB -, expressa uma sinalização para a Educação de 

Jovens e Adultos que corresponde a um posicionamento mundial, como pode-

se observar na Declaração Mundial sobre Educação para Todos, na Tailândia, 

em 1990: 

 

 “...mais de um terço dos adultos do mundo não têm 

acesso ao conhecimento impresso, às novas 

habilidades e tecnologias, que poderiam melhorar a 

qualidade da vida e ajudar a perceber e a adaptar-

se às mudanças sociais e culturais. Para que a 

educação básica se torne equitativa, é mister 

oferecer a todas as crianças, jovens e adultos a 

oportunidade de alcançar um padrão mínimo de 

qualidade de aprendizagem.” 

                                                                         

Um novo jovem e um novo adulto, inovador e aberto a experimentações é o que 

desejamos que percebam e entendam as novas formas de aprendizagem e 

busca de conhecimentos, pois “a promessa de um mundo de trabalho, de vida 

social e de participação política segundo as “leis da estética” está presente nas 

possibilidades de um universo que se transforma em uma grande sala de aula 

virtual” (BRASIL, 2000:11). 

Esse novo jovem e novo adulto no século XXI terá a partir do estudo e 

aprendizagem da Língua Espanhola, e o acesso à Internet (no IFBA há sinal de 
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wifi gratuito para os estudantes), para realizar atividades diversas no que tange 

ao idioma proposto, tanto de forma presencial quanto a distância, a fim de poder 

difundir as informações e trabalhos não somente na sala de aula como também 

de qualquer lugar que estejam, com responsabilidade e senso crítico. O 

resultado final que se pretende com esse projeto é que o BLOG extraia o melhor 

dos estudantes e que também os façam pessoas melhores para que atuem em 

um mundo com tanta diversidade de forma ética e humana. 

Os resultados a serem analisados decorrentes do grupo focal e de outras 

metodologias que se descortinem pertinentes nesse projeto de intervenção 

serão analisados, a partir da premissa que a escola não “é a única responsável 

pela formação e construção da cidadania, quando postulamos que essa análise 

deve incorporar outros fatores intervenientes de ordem intra e extra escolares” 

(OLIVEIRA, 2012). Portanto, a metodologia a ser empregada na pesquisa e que 

tem como pressuposto teórico a abordagem qualitativa, abordará técnicas para 

obtenção e elaboração de dados a partir do grupo focal a ser realizado com 

estudantes  e docentes (em momentos distintos) do Curso Técnico de 

Saneamento, na modalidade EJA do IFBA/Campus de Salvador. 
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RESUMO 
 
O artigo apresenta resultados parciais da pesquisa de doutorado que analisa 
centros públicos voltados exclusivamente para o atendimento da modalidade 
EJA. A investigação faz parte de estudo mais amplo, coordenado pela Profa. 
Orientadora Maria Clara Di Pierro, que analisou este formato de oferta em quatro 
centros públicos no Estado de São Paulo. A pesquisa, quanti-qualitativa, se 
insere na modalidade estudo coletivo ou estudo de casos múltiplos enunciada 
por Stake (1983), que permite ao  pesquisador estudar alguns casos 
conjuntamente para investigar um dado fenômeno em profundidade. O estudo 
tem por objetivo identificar e analisar aspectos de gestão e pedagógicos que 
contribuem para que centros exclusivos de EJA se destaquem positivamente em 
relação ao número de matrículas em momento de queda no contexto geral do 
país. Para tanto, são utilizados os seguintes instrumentos: entrevistas 
semiestruturadas com gestores, professores e estudantes; análise de dados de 
matrícula e fluxo e de documentos de cada centro. Entre os autores que 
contribuíram para a análise destacamos: Freire (1981); Arroyo (2014); Di Pierro 
(2005; 2014; 2017); Gomes (2007) que ajudam a compreender as tensões entre 
a rigidez da organização do tempo escolar e a diversidade presente na EJA. Os 
resultados apontam que o fato de atender exclusivamente o público da EJA 
permite aos centros maior flexibilidade para adequação da oferta às diferentes 
necessidades de aprendizagem e possibilidades para frequentar a escola de 
jovens, adultos e idosos com baixa escolaridade. A ampliação dos espaços de 
gestão participativa, a precariedade da infraestrutura física, a falta de 
compreensão dos gestores municipais em relação à peculiaridade deste formato 
de oferta, são apontados como desafios a serem superados. Além disso, são 
evidenciadas tensões entre práticas pedagógicas mais próximas aos princípios 
da Educação Popular, que dialogam com os saberes, cultura e experiências dos 
estudantes e aquela que Freire (1981) chamou de educação bancária, que 
estabelece uma relação mais verticalizada entre educador e educando.  
 
Palavras-chave: centros exclusivos de EJA; especificidades da EJA; gestão 
escolar na  EJA; práticas pedagógicas na EJA 
 
 
Apresentação 
 

 O artigo apresenta resultados da pesquisa de doutorado iniciada em 2014 

que analisa centros públicos dedicados exclusivamente à oferta de EJA. A 

investigação está inserida em estudo mais amplo, finalizado em 2016, 
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coordenado pela Profa. Orientadora Dra. Maria Clara Di Pierro, que analisou 

quatro centros públicos do Estado de São Paulo, cujos resultados estão 

sistematizados em e-book53.  

 O interesse pela pesquisa surgiu da constatação de que apesar dos 

avanços legais que asseguram o direito de todos à educação, enunciados na 

Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 

1996, e da inserção da modalidade em políticas educacionais mais recentes, 

entre elas, merenda, transporte e livro didático, não foram suficientes para 

garantir acesso e permanência dos jovens e adultos na escola (DI PIERRO, 

2014). Contrastando com a diminuição no número de matrículas na modalidade, 

que chegou a 36,8% em 2014, em estudo realizado sobre financiamento e oferta 

de EJA Di Pierro (2014) identificou escolas especializadas no atendimento desta 

modalidade que se destacavam positivamente em relação à grande procura por 

jovens e adultos com baixa escolarização, contando inclusive com lista de 

espera, o que contribui para a explicação do fenômeno que articula fatores intra 

e extraescolares.  

Partindo de tal constatação e de levantamento bibliográfico sobre 

pesquisas que analisaram centros exclusivos, delineamos os objetivos e o 

problema de pesquisa a fim de verificar quais são os fatores de gestão e 

pedagógicos de centros exclusivos de EJA que contribuem para que se 

destaquem positivamente na modalidade em relação ao número de matrículas, 

baixa evasão e aprendizagem.  Estudos anteriores sobre centros públicos 

exclusivos de EJA evidenciam certas características comuns nestes espaços 

que colaboram com a nossa hipótese de que apresentam condições favoráveis 

ao atendimento das especificidades da EJA, dentre os quais se destacam: o 

Centro Municipal de Trabalhadores Paulo Freire de Porto Alegre, Rio Grande do 

Sul (MOLL e VIVIAN, 2007; SOARES, 2011; VIEIRO, 2008); o Centro Municipal 

de Educação de Jovens e Adultos de São Carlos (GABASSA, 2009; MELLO et 

al, 2010; MELLO et al, 2012), o Centro Municipal de Referência em Educação 

de Jovens e Adultos do Rio de Janeiro (FAVERO et al 2007) e os Centros 

                                                 
53 Endereço para acessar o e-book:  
http://mariaclaradipierro.com.br/wp-content/uploads/2017/06/ebook-cejasp.pdf 
 

http://mariaclaradipierro.com.br/wp-content/uploads/2017/06/ebook-cejasp.pdf


 

 

 

261 

Integrados de Educação de Jovens e Adultos do município de São Paulo (FARIA, 

2014; FARIA, 2016; LUIZ, 2013; SINGER, 2008).  

Os resultados das pesquisas anteriores contribuíram para o delineamento 

metodológico da nossa investigação para que pudéssemos elencar um conjunto 

de critérios a serem observados em cada um dos centros selecionados para 

compor a pesquisa inserida na modalidade estudo coletivo ou estudo de casos 

múltiplos, que compreende que dada a complexidade do mundo social e a 

natureza do conhecimento, o pesquisador estuda alguns casos conjuntamente 

para investigar um dado fenômeno em profundidade (STAKE, 1983). Para tanto, 

selecionamos para compor o estudo o Centro Integrado de Educação de Jovens 

e Adultos (Cieja), localizado no município de São Paulo, o qual pertence a um 

conjunto de 14 Ciejas espalhados pela cidade, implementados na gestão Marta 

Suplicy, eleita pelo Partido dos Trabalhadores (2001-2004), através do Decreto 

43.052/2003, após avaliação dos antigos Centros Municipais de Estudos 

Supletivos (CEMES);  o Centro Municipal de Ensino Fundamental e Educação 

de Jovens e Adultos (Cemefeja) Paulo Freire, localizado no município de 

Campinas, São Paulo, um dos quatro centros públicos exclusivos deste 

município 54 . Considerando os objetivos da presente pesquisa, cada centro 

público é analisado a partir de oito aspectos: o perfil e diversidade sociocultural 

dos educandos; o perfil dos educadores em relação às suas condições de 

trabalho e oportunidades de formação continuada; as instalações físicas; os 

programas de assistência estudantil; as propostas curricular e pedagógica; a 

flexibilidade da organização dos tempos e espaços de aprendizagem; a gestão 

escolar (incluindo os mecanismos de participação e as relações com a 

comunidade). Tais dados obedecem um protocolo de pesquisa utilizado para 

pesquisa de campo, a partir de análise documental, levantamento de dados 

quantitativos, o comportamento das matrículas, o fluxo e rendimento escolar, os 

índices de certificação; observação in loco e entrevistas semiestruturadas com 

alunos, professores, coordenadores e diretores de cada instituição.  

                                                 
54  No segundo semestre de 2017 a pesquisadora fará Doutorado Sanduíche na 

Universidade de Barcelona, ocasião que fará estágio na Escola de Adultos La Verneda de Sant 
Martí, localizada em Barcelona (Espanha), reconhecida internacionalmente pela oferta exclusiva 
de EJA.  
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Os dados coletados nos centros são analisados tomando como referencial 

teórico autores que analisam ou contribuem para a análise das tensões entre 

diferentes paradigmas presentes na oferta de EJA (FREIRE, 1974, 1981, 2000, 

2015; ARROYO, 2005; HADDAD, 2007; DI PIERRO, 2014; GOMES (2007).  

 

Os centros públicos estudados  

 

O Cieja Marlúcia Gonçalves de Abreu O Cieja Marlúcia Gonçalves de 

Abreu está localizado no Bairro São Mateus, um dos mais populosos da Zona 

Leste da cidade de São Paulo. O censo demográfico de 2010 revelou que a Zona 

Leste tem aproximadamente quatro milhões de habitantes, número suficiente 

para superar a população total de um país como o Uruguai (3,4 milhões de 

habitantes). Subdivide-se em Leste Um e Dois. A Região Leste Um engloba as 

subprefeituras da Penha, de Ermelino Matarazzo, de Itaquera e de São Mateus. 

A Região Leste Dois engloba as subprefeituras de Itaim Paulista, de Guaianases, 

de São Miguel Pau lista e da Cidade Tiradentes. É a região com renda per capita 

mais baixa do município, com pior infraestrutura, com a maior incidência de 

pobreza (63,9% da população) e com o menor Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH). Situada no extremo sudeste da capital, na fronteira com os 

municípios de Mauá e Santo André, a Subprefeitura de São Mateus possui uma 

população de 426.794 habitantes, distribuídos em uma área de 45,80 Km², 

formada por três distritos: São Mateus, 13km² (onde está situado o Cieja Marlúcia 

Gonçalves de Abreu), São Rafael, 13,2km² e Iguatemi, 19,6km².  

De acordo com dados do IBGE existiam em 2010, 281.847 pessoas com 

15 anos ou mais não são alfabetizadas na cidade de São Paulo. A maioria dos 

analfabetos tem 40 anos ou mais e vive nos distritos periféricos da cidade. Em 

2010, de acordo com o IBGE, dos 9.783.868 habitantes com idade acima de 10 

anos no município de São Paulo, 3.683.120 não tinham instrução ou possuíam 

o Ensino Fundamental incompleto, 1.798.580 possuíam o Ensino Fundamental 

completo e o Ensino Médio incompleto, somando um total de 5.481.700 de 

pessoas sem a escolarização básica completa. Desse total, eram atendidos 

pelas redes estadual, municipal, federal e privada, 176.995 pessoas, 3,2% da 

demanda. Em 2014, do total de 5.481.700 (dado levantado pelo Censo do IBGE 

de 2010), eram atendidos 127.366, ou seja, 2,3% da demanda por EJA, o que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Subprefeitura_da_Penha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Subprefeitura_de_Ermelino_Matarazzo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Subprefeitura_de_Itaquera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Subprefeitura_de_S%C3%A3o_Mateus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Subprefeitura_de_Itaim_Paulista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Subprefeitura_de_Guaianases
https://pt.wikipedia.org/wiki/Subprefeitura_de_S%C3%A3o_Miguel_Paulista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Subprefeitura_de_Cidade_Tiradentes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renda_per_capita
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
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evidencia a necessidade de políticas educacionais que abarquem a enorme 

demanda por EJA no município.  

O Cieja Marlúcia Gonçalves de Abreu acolhia em 2016, cerca de 950 

estudantes do Ensino Fundamental, nos períodos da manhã, tarde e noite. Os 

turnos de 02h15 min diárias são complementadas com atividades 

extraescolares. Os Ciejas têm autonomia para organizar a oferta de horários, 

podendo, portanto, variar a cada semestre de acordo com a procura dos 

estudantes.  No momento da pesquisa, os horários estavam assim organizados 

no Cieja Marlúcia Gonçalves de Abreu: pela manhã, das 07h30 às 09h45 e das 

10h às 12h15; pela tarde e noite, das 15h25 às 17h40, das 17h45 às 20h e das 

20h15 às 22h30. 

No Cieja o estudante tem a possibilidade de organizar-se cotidianamente 

para melhor atender as suas possibilidades de frequentar a escola, pois caso 

não possa comparecer à aula no horário matriculado por algum motivo (consulta 

médica, filhos, trabalho), poderá frequentá-la em outro período no mesmo dia, 

pois o trabalho coletivo garante que todos os professores abordem os mesmos 

temas em sincronia. A Estudante 2 expressa a satisfação dos estudantes com 

tal flexibilidade “Ah, porque, assim, se você... o patrão pede para você trabalhar, 

você trabalha de manhã, certo; aí ele pede para você trabalhar a tarde, aí eu já 

posso mudar, trabalhar... estudar de manhã, eu posso vir de manhã, e trabalhar 

à tarde”. 

A matrícula é outro diferencial de centros exclusivos de EJA. Ao contrário 

da educação escolar formatada nos moldes da educação de crianças e 

adolescentes, no qual a matrícula acontece uma vez ao ano, em período restrito, 

no Cieja o estudante pode se matricular ao longo de todo o ano.  

A fala da Estudante 2 mostra que centros exclusivos de EJA possuem 

maior capacidade de organizar a escola para atender as necessidades do 

público adulto, que precisa conciliar estudo, trabalho e família, corroborando com 

Di Pierro (2016) que afirma: “Se você tem uma escola exclusiva para a Educação 

de Jovens e Adultos, fica mais fácil adequar a lógica da organização escolar às 

necessidades dessa população”.  

O currículo é organizado a partir de temas geradores, definidos no início 

de cada ano letivo, abordados interdisciplinarmente pelos professores das 

diferentes áreas do conhecimento. No início de cada ano letivo, é definido 
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coletivamente um tema gerador, o qual mobiliza professores e estudantes 

durante os semestres a partir das áreas do conhecimento: Ciências da Natureza 

e Matemática; Linguagem e Códigos (Artes, Inglês, Português, Educação 

Física); Ciências Humanas (História e Geografia). O Centro oferece ainda 

oficinas de Espanhol, Sexualidade, Alfabetização e Matemática, as quais 

acontecem antes ou depois do horário de aula. Em casos bem específicos de 

dificuldades pontuais, e diante da falta de tempo dos estudantes, eventualmente, 

o estudante pode participar da oficina no horário da aula. 

No Cieja Marlúcia Gonçalves de Abreu o quadro de professores é 

composto por 26 professores, sendo 08 do EFI e 18 do EFII, dois coordenadores 

gerais, um assistente de coordenador geral e uma diretora. Conta com 15 

funcionários administrativos e quatro funcionários terceirizados (responsáveis 

pela limpeza). Há também um Auxiliar de Vida Escolar (AVE) e dois estagiários 

do curso de Pedagogia inseridos no programa Centro de Formação e 

Acompanhamento a Inclusão (Cefai) para auxiliar os estudantes com deficiência. 

O tipo de contrato que prevê dois momentos semanais de planejamento coletivo. 

As segundas-feiras são destinadas para leitura, estudo e discussão de textos, e 

as quartas-feiras para reflexão sobre a prática pedagógica, situações de 

aprendizagem e trocas de experiências através de relatos, pesquisa e 

planejamento de atividades sequenciadas e outras modalidades organizativas 

que atendam a temática do Projeto Interdisciplinar trabalhado em cada semestre. 

Nesses momentos de formação os professores trocam experiências, planejam 

projetos coletivos, estudam temas relacionados ao fazer pedagógico da EJA. 

Outra questão que chama a atenção é o fato da diretora viver há 30 anos 

na região, o que possibilita uma relação muito estreita com a comunidade do 

entorno do centro. Na entrevista ela ressaltou que não há conflitos entre o 

entorno e o centro e quando há eventos no Cieja, muitos ex-alunos e familiares 

de alunos participam.  

Entre as ações que buscam envolver a comunidade do entorno, o Cieja 

organiza as tradicionais Festa Junina e Mostra Cultural que geralmente 

acontecem no último bimestre, com apresentações de coral, dança, teatro, sarau 

poético entre outras. A comunidade também participa dos eventos culturais 

oferecidos pelos diversos níveis de governo ou organizados pela unidade escolar 
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aos finais de semana. Contudo, a participação da comunidade do entorno se 

restringe aos eventos. 

A estrutura física do prédio onde funciona atualmente o Cieja não 

responde satisfatoriamente aos anseios pedagógicos da direção, dos 

professores e dos estudantes. O prédio, alugado e adaptado pela Secretaria de 

Educação, possui três andares, sendo que a cantina, a biblioteca e o palco para 

apresentações culturais estão localizados no piso inferior e uma parte das salas 

de aula, no piso superior, ambos com acesso exclusivamente através de 

escadas, dificultando o acesso dos cadeirantes e das pessoas idosas. Além 

disso, a gestão, os professores e os estudantes entrevistados sentem faltam de 

uma quadra de esportes, espaço para o cultivo de horta, cozinha adequada para 

o preparo da merenda. 

A escola possui acervo de livros, mas não tem bibliotecário. A biblioteca 

está sendo organizada por uma das professoras, formada em Letras pela USP, 

que assumiu a tarefa voluntariamente. O acervo de livros é pequeno e pouco 

diversificado. A sala de informática possui um espaço adaptado com dezenove 

computadores e um servidor. A sala está equipada com um aparelho de ar 

condicionado e cortinas, facilitando a visualização da tela do computador. Os 

alunos dentro do seu horário de aula têm três aulas semanais no laboratório, 

organizadas a partir do trabalho desenvolvido pelas diferentes áreas do 

conhecimento, de acordo com o projeto interdisciplinar de cada ano. 

Um dos principais desafios apontados pela gestão é a participação dos 

estudantes no Conselho de Escola. O momento atual é de construção da cultura 

do significado da participação política nas instâncias de tomada de decisões. 

Para tanto, a gestão busca fomentar a participação dos estudantes no Conselho 

de Escola, o canal mais utilizado pelo centro.  

O Cemefeja Paulo Freire está localizado na cidade de Campinas, distante 

100 km da capital São Paulo. É o décimo quarto município mais populoso do 

país, com uma população estimada em 1.173.370 habitantes, de acordo com 

dados do IBGE de 2016. A localização do município facilita o acesso aos grandes 

centros do país, o que contribuiu para o desenvolvimento econômico e social e 

a consolidação de Campinas como uma importante metrópole nacional. 

Contudo, se constata uma alta demanda potencial por EJA. De acordo com o 

Censo do IBGE de 2010, Campinas tinha 28.422 mil pessoas não alfabetizadas, 



 

 

 

266 

com idade acima de 15 anos. O número representa 2,63% do total da população. 

Além disso, 570.611 pessoas tinham concluído o Ensino Fundamental; 138.908 

pessoas não tinham concluído o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano); 91.900 

tinham o Ensino Fundamental I completo, mas o II incompleto, e 64.353 com 

escolaridade indeterminada. 

O centro é de pequeno porte, como os outros três com mesmo perfil 

existentes no município de Campinas, atendendo em 2017, 90 estudantes. Foi 

selecionado por se destacar no atendimento de adolescentes em conflito com a 

lei, embora não se restrinja ao atendimento específico deste público, e por ofertar 

EJA Ensino Fundamental em período integral.  Surgiu em 1999, quando foram 

descentralizadas quatro salas de aula vinculadas ao 1º Centro Municipal de 

Ensino Supletivo do município. Em 2015, foi autorizado o funcionamento do 

Centro em período integral, atendendo a uma reivindicação antiga da 

comunidade escolar por um projeto que permitisse maior flexibilidade na 

organização da oferta, o que culminou no agrupamento dos estudantes por 

níveis de conhecimento e não mais por série/ano, a partir de avaliação 

diagnóstica de conhecimentos prévios e reorganização curricular por projetos de 

trabalho. Em 2016, a municipalidade transferiu o Centro de endereço 

impossibilitando temporariamente a continuidade do projeto de educação em 

tempo integral por falta de infraestrutura física, sendo retomado em 2017. 

Em 2015, após reivindicação das equipes gestora e pedagógica do 

Cemefeja de um projeto diferenciado para atendimento das necessidades de 

aprendizagem dos  jovens e adultos que frequentavam o Centro, a Prefeitura 

autorizou o funcionamento do Centro em período integral.  

Diante da demanda do Centro por um projeto que possibilitasse maior 

flexibilidade na organização curricular, dos tempos e dos espaços de formação, 

a SME ofereceu a opção de escola em tempo integral. Isso se deu em função de 

um projeto que previa a ampliação de escolas de período integral na rede de 

ensino de Campinas, a partir do Decreto Nº 18.242 de 24 de janeiro de 2014, 

que dispõe sobre a criação do Projeto Piloto de Escolas de Educação Integral 

(EEI) da Rede Pública Municipal de Ensino de Campinas.  

O funcionamento do centro em período integral possibilitou a ampliação 

do tempo de formação dos professores e de trabalho individual para preparação 

das aulas. A proposta estava assim organizada: os estudantes entravam no 
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Centro às 09h45, momento que recebiam um lanche e das 10h ao 12h 

realizavam atividades por grandes eixos: trabalho, corpo e movimento, 

sociedade e natureza. Nestes momentos eram realizadas oficinas fora da sala 

de aula. Como o espaço físico da Obra São João é amplo, era possível utilizá-lo 

de diversas formas, a depender das diferentes propostas de formação. Entre 12h 

e 12h30 era servido o almoço, das 12h 30 às 13h era o momento de descanso 

e de troca entre os estudantes. Das 13h às 17h os estudantes tinham aula, nas 

salas divididas por níveis de conhecimento em leitura e escrita. Entre 15h30 e 

16h era servido lanche.   

No início de 2016, quando as aulas já estavam em andamento, a parceria 

entre a Prefeitura e a Obra Social João Bosco foi interrompida e o Cemefeja 

Paulo Freire ameaçado de fechamento. Diante dessa ameaça os professores 

organizaram juntamente com os alunos o que chamaram de Escola na Rua. 

Diante do impasse para conseguir um novo espaço físico e para que os alunos 

não perdessem o primeiro semestre de 2016, a gestão do Centro negociou com 

a Secretaria Municipal de Educação um acordo para que os alunos pudessem 

utilizar o espaço de um dos Centros de EJA, localizado no centro da cidade, para 

fazer os lanches. A Secretaria disponibilizou um ônibus para o Cemefeja Paulo 

Freire. Assim, os professores organizavam roteiros de estudo para visitas a 

diferentes locais da cidade e do entorno, onde aconteciam as aulas: parques, 

praças, museus etc.  

Como metodologia para abordar o currículo em meio ao temor entre a 

continuidade ou não do Centro, os professores continuaram elaborando os 

roteiros de estudos, conforme projeto do ano anterior, quando o Centro 

funcionava em período integral. Cada aluno recebeu uma prancheta na qual 

anotava os roteiros dos estudos realizados a cada dia. Um dos projetos desse 

período foi o estudo da praça do centro da cidade, inserido no Projeto Pesquisa 

e Conhecimento na Escola (PESCO).  

De acordo com dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, 

dos 90 estudantes matriculados no Cemefeja Paulo Freire em 2016, 53 eram do 

sexo masculino e 37 do sexo feminino. Destes: 65 tinham entre 16 e 20 anos; 

sete entre 20 e 24 anos; 03 entre 25 e 29 e 15 acima de 30 anos.  Constata-se 

que 72% do público atendido é adolescente e jovem, localizado entre 16 e 20 

anos.  
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A fim de equacionar as diferentes necessidades de aprendizagem o 

Centro optou pelo processo de enturmação por níveis de conhecimento, de modo 

que no momento da matrícula, após passar por entrevista e avaliação de leitura, 

escrita e matemática. Assim, independentemente da série/ano em que o 

estudante se matricula, ele é direcionado para quatro uma das quatro turmas: 

Introdução (alunos que precisam passar pelo processo de alfabetização), 

Desenvolvimento, Aprofundamento e Consolidação.  

Esta nomenclatura foi escolhida com referência no Pacto Nacional para 

Alfabetização na Idade Certa (Portaria  nº 867, de julho de 2012) , que propõe 

as etapas de Introdução, Aprofundamento e Consolidação para o 

desenvolvimento dos conteúdos.  

A enturmação é realizada  através de entrevista inicial, no momento da 

matrícula, quando o funcionamento do Centro é explicado ao estudante e é 

aplicada a Avaliação Diagnóstica, condição para enturmar o aluno no grupo 

pertinente. Outro fator importante é o Roteiro de Estudo desenvolvido para o 

aluno, e acompanhado através de um sistema de tutoria.  

O quadro docente do Cemefeja Paulo Freire é formado por uma 

Orientadora Educacional, que exerce a função de coordenação pedagógica, uma 

Diretora e 10 professores. A maioria do quadro docente se formou em Instituição 

de Ensino Superior pública e possui mais de uma graduação e/ou pós-

graduação, que não receberam formação acadêmica sobre EJA em suas 

habilitações. Todos os gestores e professores são concursados pela Rede 

Municipal de Ensino de Campinas. 

Quanto à gestão os estudantes participam do Conselho de Escola e de 

Classe. Cada classe possui um representante e faz reuniões com frequência 

para debater as pautas internas e no Conselho de Escola são debatidos temas 

que envolvem toda a escola. Os estudantes se revezam em tarefas dentro do 

Conselho de Escola, entre elas: prestação de contas, assinar cheques 

juntamente com a diretora etc.  

 

Considerações finais  

O que os dois centros estudados têm em comum é o fato de atender 

jovens, adultos e idosos com baixa escolaridade e provenientes de grupos 

socioeconômicos de baixa renda. Os demais fatores como organização da 
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oferta, número de estudantes atendidos, propostas de gestão e pedagógicas são 

bastante singulares.   

Os diferentes portes e propostas dos centros também fazem com que o 

tamanho do corpo docente e seu processo de formação varie bastante. Nos dois 

casos os professores não recebem formação sobre as especificidades da EJA 

em sua formação acadêmica inicial, o que é suprido pela formação continuada. 

Nos casos do Cieja e do Cemefeja a formação continuada é garantida pela 

municipalidade incluída na jornada de trabalho e por meio de assessoria externa. 

Tanto no Cieja como no Cemefeja existe um trabalho intenso de formação em 

serviço, os professores fazem duas reuniões pedagógicas semanais. No Cieja 

os professores passam por processo seletivo dentro da rede de ensino e no 

Cemefeja os professores são concursados, mas não há processo seletivo 

específico para EJA, mas geralmente escolhem trabalhar com a modalidade. Em 

ambos os casos os professores se sentem motivados para atuar na EJA e se 

mostram comprometidos com os estudantes. Nos dois casos a remuneração é 

relativamente alta se comparada a outras redes de ensino de São Paulo.  

A organização escolar nos centros é bastante variada. No Cieja é seriada, 

com a perspectiva de organizar o conhecimento de forma interdisciplinar. No 

Cemefeja foram realizadas várias tentativas de agrupamento dos estudantes e 

no momento da pesquisa os estudantes eram divididos em grupos por 

conhecimentos prévios de língua portuguesa e matemática.  

Os dois centros possuem espaço físico limitado para atender a 

diversidade e quantidade de demanda, não abarca todas as expectativas da 

comunidade escolar e do entorno.   

No Cieja o período diurno é mais frequentado por aposentados e pessoas 

de idade, mulheres dedicadas aos afazeres domésticos, adolescentes que não 

trabalham e pessoas com deficiência; enquanto no período noturno se mesclam 

adolescentes, jovens e adultos trabalhadores de ambos os sexos. No Cemefeja 

Paulo Freire, embora haja presença de adultos e idosos, o grupo majoritário é 

de adolescentes que saíram recentemente da escola regular, entre estes, um 

grande grupo em conflito com a lei. A presença de público no período diurno 

demonstra que há demanda para a EJA em todos os turnos e que a oferta 

apenas no período noturno não abarca toda a diversidade do público potencial 

da EJA.  
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O tempo de permanência nos centros também é variada. Enquanto no 

Cieja é de 02h15 diárias, com atividades extraclasse. A maioria dos 

entrevistados assinalam que este tempo é suficiente e possível para frequentar 

a escola, contudo, há aqueles que dispõem de mais tempo e poderiam 

permanecer mais horas. No Cemefeja apesar de permanecer o dia todo no 

centro, as atividades são pouco diversificadas. 

Quanto à assistência estudantil que contribui para que os estudantes 

possam acessar a escola, nos centros não foram observadas políticas 

intersetoriais. Existem parcerias importantes no âmbito dos bairros, que 

contribuem para o atendimento de pautas específicas sempre que surgem, mas 

não configuram uma política que articula cultura, geração, renda, saúde etc.  

Os dados estatísticos, embora comprometidos pela forma de coleta e 

divulgação, indicam que os centros recebem um número maior de matrículas em 

relação às escolas que ofertam EJA no contraturno. Contudo, enfrentam índices 

de abandono e repetência elevados, ainda que menor que a média. As gestões 

têm investido na relação mais direta com o estudante para minimizar a evasão. 

Contudo, o meio mais utilizado para a prática da gestão é o Conselho de Escola, 

que não tem abarcado a escuta de toda a comunidade escolar em relação às 

necessidades de aprendizagem e organização da oferta para satisfazê-las.  

O educador Paulo Freire criticou a escola pública que se ampliava aos 

setores populares nas décadas de 50 e 60, por não respeitar a condição de 

classe e a diversidade sociocultural dos estudantes das camadas populares que 

pela primeira vez estavam acessando o direito à educação pública. O desafio de 

construir uma escola pública popular, a partir de processos de gestão 

democráticos, voltados para a emancipação, para a humanização, para a 

transformação da sociedade, persiste na atualidade. Repensar a escola na 

perspectiva freiriana passa pelo entendimento de quem são os sujeitos da EJA, 

que pertencem a grupos sociais excluídos e de suas necessidades de 

aprendizagem.  

De acordo com Gomes (2007) para que a escola acolha a diversidade 

é fundamental equacionar os tempos do trabalho, sobrevivência e da 

organização do escolar. Para a autora, a tensão entre a rigidez dos tempos 

de aprender e dos tempos não controláveis do sobreviver é maior nos 
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coletivos sociais submetidos a formas de vida e de sobrevivência 

precarizadas. 

A preocupação da escola deverá ser dar a todos (as) 
o devido tempo de aprender, conviver, socializar, 
formar-se, ter como critério na organização escolar a 
produção de um tempo acolhedor e flexível que se 
aproxime cada vez mais da dimensão cíclica e 
complexa das temporalidades humanas. O tempo 
para aprender não é um tempo curto. E, além disso, 
a escola não é só um espaço/tempo de 
aprendizagem. Ela é também um espaço 
sociocultural e imprime marcas profundas no nosso 
processo de formação humana. Por isso, a 
organização escolar não pode ser reduzida a um 
tempo empobrecido de experiências pedagógicas e 
de vida (GOMES, 2007, p. 38).  
 

De acordo com Gomes (2007) a lógica do tempo escolar que foi sendo 

construída durante séculos não garante a permanência de todos na escola 

e a aprendizagem. Para a autora, é preciso compreender como se constituiu 

a escola organizada em calendário, semestre, ano letivo, reprovação, 

aprovação etc. para propor novas formas de organização.  

Além dos argumentos acima elencados, Arroyo (2005) sustenta que o 

Movimento Educação Popular tem contribuições importantes a dar na 

perspectiva da organização escolar dos sujeitos da EJA. Sustenta tal ideia 

a partir dos seguintes pontos:   

- Por ter legado uma leitura positiva do saber popular, pois os educandos 

carregam para a relação pedagógica experiências entrelaçadas de 

libertação e opressão diferentes daquelas manejadas pela escola. 

- Retoma o diálogo de Paulo Freire, que deve se estabelecer entre os 

saberes sociais e os saberes escolares. Parte do princípio de que o saber 

popular constitui parte do saber socialmente produzido. 

- Os estudantes das camadas populares carregam trajetórias fragmentadas 

radicais, pois passaram e passam como coletivos por vivências de opressão, 

de reprovação social e escolar, por isso, interrogam a linearidade que marca 

o pensar e o fazer pedagógico. São trajetórias que indagam a escola sobre 

que conhecimento responderá a tantas e tão complexas interrogações. 

Nesse sentido, a Educação Popular contribui ao olhar para as trajetórias 

sociais, econômicas, culturais, éticas dos sujeitos da EJA.  
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RESUMO 

Este estudo foi desenvolvido em duas escolas municipais localizadas numa cidade do 
interior da Bahia, envolvendo dez alfabetizadoras, tendo como problema de 
investigação: Até que ponto as ações formativas desenvolvidas com professoras 
alfabetizadoras da EJA ressignificam o ensino da leitura e da escrita e faz avançar o 
professor pesquisador?. O objetivo geral é avaliar se as ações formativas desenvolvidas 
com as professoras alfabetizadoras da EJA ressignificam o ensino da leitura e da escrita 
e estabelece a cultura do professor pesquisador de sua prática, tendo como objetivos 
específicos, compreender as dificuldades de alfabetizar e letrar na EJA, organizar ações 
formativas de alfabetização e letramento, possibilitando a cultura do professor 
pesquisador de suas práticas e identificar, a partir das ações formativas, indícios de 
qualificação das práticas pedagógicas na direção da autonomia docente. Os resultados 
apontados indicam que a formação-ação que agrega o ensino/pesquisa e a 
teoria/prática, possibilita a cultura do professor pesquisador. 

 

Palavras-Chaves: Alfabetização e letramento. Professora Alfabetizadora. EJA. 

 
ABORDAGEM INICIAL 
 

É nossa intenção, discutir a problemática da formação continuada de 

alfabetizadoras na EJA, a partir da compreensão da importância da reflexão para 

o desenvolvimento profissional e para a constituição do professor pesquisador 

de sua prática, entendendo que é na relação entre ensino/pesquisa e 

teoria/prática que se pode pensar numa formação que permita aos sujeitos, 

compreender a pesquisa como inerente à docência. Defendemos, no entanto, 

que as ações formativas precisam ser gestadas, a partir dos problemas e 

mailto:sineidestrela@hotmail.com
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necessidades vivenciados pelos professores e compartilhados com os 

formadores55. 

Advogamos com isso que é, no processo de ação-reflexão-ação 

intencionada, que o professor se torna pesquisador e produtor de conhecimento 

a partir da prática e da interpretação teórica que realiza ao tentar compreender 

a realidade que se apresenta e da ação formativa, desmistificando que a 

produção de conhecimento é atributo apenas das academias e de alguns 

iluminados. 

 

CAMINHOS METODOLÓGICOS 

O estudo aqui apresentado é de natureza qualitativa e a proposta 

desenvolvida está apoiada na metodologia da pesquisa-ação. Thiollent (1997). 

A recolha de dados consistiu, numa primeira etapa, na observação da prática 

pedagógica seguida de entrevistas para levantar as dificuldades percebidas 

pelas alfabetizadoras, construção da proposta de ação (a partir das 

necessidades detectadas) e implementação das ações formativas (ação-reflexão 

–ação, estudo e planejamento, elaboração e aplicação de atividades, avaliação 

das atividades e produção de materiais). 

A observação e entrevistas apontaram a dificuldade das alfabetizadoras 

compreenderem o que é alfabetização e letramento e como organizar o trabalho 

pedagógico a partir do alfabetizar letrando, valorizando os saberes dos 

estudantes da EJA e suas motivações para retornarem ás escolas, assim como 

a urgência de fortalecer o espírito de equipe e relacionar o 

ensino/pesquisa/intervenção na realidade. 

A assunção de tais desafios tornou relevantes as ações formativas, 

contando com a parceria das vices diretoras para que as alfabetizadoras 

pudessem ir desenvolvendo a autonomia docente. É com esse olhar que a 

formação foi planejada no coletivo, porém foi sendo tecida, contornada e 

negociada em função das observações da prática pedagógica ao longo do 

processo, assumindo características próprias em função das demandas e 

inquietações que a prática real suscita. 

                                                 
55 Utilizaremos nesse estudo os termos formadores e pesquisadores com o mesmo significado, 
isto é, um profissional que ensina e pesquisa ao mesmo tempo 
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A partir destas considerações, foram desenvolvidas 9 encontros 

formativos intermediado por observações na sala de aula, diálogos e 

replanejamento. Assim, iniciou-se o processo de formação a partir de algumas 

provocações56 , e estudos de FREIRE (2005), Magda Soares (2003), Emília 

Ferreiro (1985), entre outros, para aprofundar as dificuldades percebidas e 

encaminhar o planejamento, a seleção de atividades e a produção de materiais 

que pudessem responder ás dificuldades das alfabetizadoras e organizar o 

trabalho pedagógico, tendo como norte as metas de aprendizagem. 

 
PROFESSOR REFLEXIVO E PROFESSOR PESQUISADOR: UMA 
ABORDAGEM HISTÓRICA E CONCEITUAL 
 

Os estudos e pesquisas sobre a formação do professor têm sido 

recorrentes e alvo de calorosos debates na academia, sobretudo, em se tratando 

dos saberes docentes, da formação inicial e continuada, professor reflexivo e 

professor pesquisador. Em que pese todo o conhecimento na área, insistimos, 

mais uma vez, em retomar a discussão acerca de tais temas, por verificarmos o 

potencial do professor pesquisador para a implementação de práticas 

inovadoras. 

Defendemos, no entanto, que a formação continuada precisa ser gestada 

a partir de um projeto pensado com a escola e que incida sobre os problemas 

percebidos pelos professores e compartilhados, dialogados, com os professores 

formadores. É nessa relação que se pode fazer emergir o professor pesquisador, 

já que a pesquisa é inerente à docência e fonte geradora de conhecimento, 

conforme constatou Ghedin (2012)57: 

[...] O conhecimento, portanto, é produto da sua experiência. 

Nesse sentido, a teoria assume um papel de mediação entre 
uma prática passada e uma prática presente, visando à 
transformação dessa última, uma vez que ela se torna fonte de 

                                                 

56 Escrevemos e lemos para quê? Onde temos utilizado a leitura e escrita escolar? A quem ou a 
quê elas têm servido? Este direcionamento fez abrir a discussão sobre o que é ler e escrever, 
sobre as nossas experiências leitoras. Estes questionamentos acirraram o debate sobre o 
trabalho com a leitura e a escrita realizado pela escola e o  uso destas na vida cotidiana, sobre 
a importância de conhecer os sujeitos da EJA, sua história de vida, sobre o porquê retornaram à 
escola nesse momento de suas vidas, relacionando essas informações com as atividades 
propostas, com  seus roteiros de aulas e/ou planejamento.  

 
57 O autor chega a essa conclusão a partir dos estudos de Stenhouse (1994) e Elliot (1990). 
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problemas que geram ações e saberes e o professor torna-se, 
então, um pesquisador (GHEDIN, 2012, p. 177). 
 

Podemos inferir, com isso, que é no processo de ação-reflexão-ação 

intencionada, que o professor se torna pesquisador, porque produz 

conhecimento a partir da prática e da interpretação teórica que realiza ao tentar 

compreender a realidade que se apresenta e da ação formativa, assim, vemos 

com Ghedin, que o professor dá sentido e significado ao seu fazer. 

Com efeito, sabemos que o movimento do professor reflexivo estava 

presente no movimento de formação de professores desde os anos 1970, e que 

os temas da formação e profissionalização docente foram emergindo no contexto 

das reformas educacionais desenvolvidas na década de 1980, fruto das 

mudanças na educação relacionadas à reestruturação produtiva e política, 

advindas do capitalismo. No Brasil, o conceito de professor reflexivo aparece na 

literatura especializada em 1990 (LIBÂNEO, 2012); (PIMENTA, 2012). Para os 

autores, a disseminação e incorporação desse conceito entre os brasileiros deu-

se a partir do livro coordenado pelo português António Nóvoa, “Os professores 

e sua formação”, e a participação de pesquisadores brasileiros no I Congresso 

sobre formação de professores nos países de língua e expressão portuguesas, 

realizado em Aveiro, em 1993, sob a coordenação de Isabel Alarcão, assim como 

a participação dos referidos autores, em eventos brasileiros, disseminando suas 

pesquisas a partir do trabalho de Schön, o que contribuiu para o repensar dos 

cursos de formação de professores no Brasil. 

PIMENTA (2012) dá uma valiosa contribuição ao historicizar o conceito de 

professor refletivo e de professor pesquisador e seus desdobramentos aqui no 

Brasil, nos cursos de formação de professores, nos idos dos anos 1990. Afirma 

que foi D. Schön58 , na década de 1980, quem desenvolveu o conceito de 

professor reflexivo, ao propor uma formação profissional baseada na 

epistemologia da prática, portanto, uma formação a partir da valorização da 

prática profissional, como momento de construção de conhecimento, que se dá 

pela reflexão, análise e problematização da prática, e o reconhecimento do 

conhecimento tácito, que está presente nas soluções que os profissionais 

encontram em ato. O que Schön vai denominar de “conhecimento na ação” 

                                                 
58John Dewey foi o precursor do conceito de professor reflexivo que pode ser visualizado já em 
publicação de 1910. 
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(conhecimento tácito, implícito, interiorizado, que está na ação e que não a 

precede). Este conhecimento é mobilizado pelos profissionais no seu dia a dia, 

configurando um hábito. No entanto, o autor afirma que esse conhecimento não 

é suficiente, uma vez que em situações novas, que extrapolam a rotina, os 

profissionais vão criando novas soluções, novas portas (processo de reflexão na 

ação). O problema é que esse repertório de experiências construídas e 

mobilizadas em situações similares, decorrentes deste processo de reflexão na 

ação (conhecimento prático), também não dá conta das novas situações que vão 

surgindo e que colocam problemas que extrapolam o repertório criado, e vão 

exigir a busca, a análise, isto é, uma apropriação de teorias sobre o problema, 

uma investigação. A esse processo, Schön denominou de reflexão sobre a 

reflexão na ação. “Com isso, abre perspectivas para a valorização da pesquisa 

na ação dos professores, colocando as bases para o que se convencionou 

denominar o professor pesquisador de sua prática”. (PIMENTA, 2012, p. 23, grifo 

do autor). 

Em que pesem as lacunas apontadas (reflexão individual, racionalidade 

técnica, etc.) acerca do conceito de professor reflexivo desenvolvido por Schön, 

Libâneo (2012), Pimenta (2012) e Ghedin (2012), assim como eu, acreditamos 

no potencial do professor reflexivo e do professor pesquisador. Uma vez que a 

reflexão pode se dar no coletivo, aliando a teoria e a prática, ensino e pesquisa, 

intermediada pelos sujeitos desejosos de mudanças: professores, 

coordenadores, pesquisadores Assim, a teoria oferece perspectivas de análise 

para entender os contextos mais amplos, nos quais se dá sua atividade docente, 

criando condições para neles interferir, transformando-os. 

Libâneo (2012), ao analisar a problemática da reflexividade, apresenta 

diferentes modos de entender o papel da reflexão no desenvolvimento 

profissional dos professores. Para o autor, a reflexividade é inerente ao ser 

humano e se institui como uma autoanálise sobre as nossas ações, que pode se 

dar de forma individual ou com os outros. Do ponto de vista etimológico, o autor 

alega que a reflexividade é uma palavra latina (reflectere) de recurvar, dobrar, 

ver, voltar atrás, pensar sobre si mesmo. Libâneo aponta três significados 

distintos de reflexividade: 1. Reflexividade como consciência de seus próprios 

atos, cuja reflexão leva a formar a teoria; 2. Reflexividade como algo imanente à 

minha ação. Nesse caso, a função da reflexão é dar nova direção à ação. 3. 
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Reflexividade como reflexão dialética, onde a realidade é uma construção 

teórico/prática. É, justamente, esse último significado atribuído, que nos 

interessa neste estudo: a reflexividade que se pauta na ação-reflexão-ação: 

No contexto concreto somos sujeitos e objetos, em relação 
dialética com o objeto; no contexto teórico assumimos o papel 
de sujeitos cognoscentes com relação sujeito-objeto que se dá 
no contexto concreto para, voltando a este, melhor atuar como 
sujeitos em relação ao objeto. Estes momentos constituem a 
unidade [..] da prática e da teoria, da ação e da reflexão.  [..] A 
reflexão só é legítima quando nos remete sempre  [..] ao 
concreto, cujos fatos buscam esclarecer, tornando assim 
possível nossa ação mais eficiente sobre eles. Iluminando uma 
ação exercida ou exercendo-se, a reflexão verdadeira clarifica, 
ao mesmo tempo, a futura ação na qual se testa e que, por sua 
vez, se deve dar a uma nova reflexão [..]. (FREIRE, 1976, p. 135 
apud LIBÂNEO, 2012, p. 69,). 

 O fragmento acima se reveste de significado, visto que vimos 

presenciando ao longo das décadas que esse processo individual de reflexão 

presente na obra de Shön e fortemente combatido pelos autores citados 

anteriormente, não tem gerado as mudanças que se fazem urgentes de 

alfabetizar e letrar no contexto da EJA. A reflexão para ser do nível de maturação 

necessário tem que se dar num coletivo, aliando a teoria e a prática, ensino e 

pesquisa, intermediada pelos sujeitos envolvidos: professores em formação, 

professores experientes e professor formador. A importância destas trocas 

reflexivas entre professores também é reconhecida por Pimenta: 

[...] tomar a prática (as suas e as das escolas) coletivamente 
consideradas e contextualizadas, como objeto de análise, 
problematizando-as em confronto com o que se sabe sobre elas 
e em confronto com os resultados sociais que delas se esperam. 
Os saberes são mais amplos, permitindo que se critiquem, 
avaliem e superem as competências. (PIMENTA, 2012, p. 50). 

 Observa-se que a autora chama a atenção para a importância do trabalho 

coletivo e reconhece as escolas enquanto espaço de formação. Isso porque 

assinala que o professor pode produzir conhecimento a partir da prática, desde 

que, no processo de investigação, reflita intencionalmente sobre ela, 

problematizando os resultados obtidos com o arrimo da teoria e, portanto, como 

investigador de sua própria prática, desde que se avance: do professor reflexivo 

para o intelectual crítico reflexivo; da prática para a práxis; e do professor-

pesquisador para a realização da pesquisa no espaço da escolar. Da pesquisa 
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como integrante da jornada de trabalho dos profissionais da escola, com a 

colaboração de pesquisadores das universidades; da formação continuada 

individual, para o esforço da escola e seu coletivo, para o desenvolvimento 

profissional dos docentes. 

 Esta perspectiva apontada pela autora tem a condição de fecundar a 

análise crítica das práticas. Uma análise que deve ser realizada no coletivo 

comprometido com a causa, com o desejo de mudança gerado dessa reflexão 

crítica59, do conhecimento científico disponível e da ressignificação das práticas 

a partir daquele e do seu confronto, como potencializador da cultura da pesquisa 

na escola e da proposição, das ações formativas, de novos e atualizados 

conhecimento construídos pelos sujeitos no espaço escolar, na relação 

prática/teoria. A esse respeito, assim se posiciona Pimenta: 

[...] o saber docente não é formado apenas da prática, sendo 
também nutrido pelas teorias da educação. Dessa forma, a 
teoria tem importância fundamental na formação dos docentes, 
pois dota os sujeitos de variados pontos de vista para uma ação 
contextualizada, oferecendo perspectivas de análise para que os 
professores compreendam os contextos histórico, sociais, 
culturais, organizacionais e de si próprios como profissionais. 
(PIMENTA, 2000 apud PIMENTA, 2012,). 

 Cumpre sublinhar, concordando com Pimenta (2012) e Líbâneo (2012), 

que a teoria oferece aos professores perspectivas de análise para entenderem 

os contextos mais amplos, nos quais se dá sua atividade docente, criando 

condições para neles interferir, transformando-os. Para isso, o autor em tela 

argumenta que o professor deveria desenvolver simultaneamente três 

capacidades: 

A primeira, de apropriação teórico-críticas das realidades em 
questão, considerando os contextos concretos da ação docente; 
a segunda, de apropriação de metodologias de ação, de formas 
de agir, de procedimentos facilitadores do trabalho docente e de 
resolução de problemas de sala de aula. O que destaco é a 
necessidade da reflexão sobre a prática a partir de teorias como 
marco para melhoramento das práticas de ensino, em que o 
professor é ajudado a compreender o seu pensamento e a 
refletir de modo crítico sobe sua prática, e também, a aprimorar 
seu modo de agir, seu saber-fazer, internalizando também novos 
instrumentos de ação. A terceira, é a consideração dos 
contextos sociais, políticos, institucionais na configuração das 
práticas escolares. (LIBANEO, 2012, p. 83). 

                                                 
59Estamos entendendo reflexão conforme Libâneo (2012): capacidade de pensar, autorreflexão, 
intencionada e de empoderamento. 
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Atinente a tudo isso se faz ímpar que, no processo de formação inicial e 

continuada seja recuperada a unidade dialética teoria e prática. É nessa trama, 

que a teoria vai sendo atualizada, ganhando sentido, e a prática vai adquirindo 

maior consistência, sendo necessário que se possibilitem condições para a 

formação. Uma formação que, para Colello (2010), é “[...] entendida aqui como 

a possibilidade de estudo coletivo, de pesquisa e reflexão crítica sobre a própria 

prática, assim como o intercâmbio de experiências, material e saberes” (LEITE; 

COLELLO, 2010, p. 150) para implementar as mudanças nas práticas 

pedagógicas que se fazem necessárias. Ação formativa pautada na práxis 

(FREIRE, 2005) buscando alternativas de articular os processos de ensino aos 

de aprendizagem, realizando projetos de intervenção desafiadores e 

pedagogicamente interessantes. Nesse processo de reflexão coletiva sobre o 

trabalho desenvolvido, é possível a avaliação contínua das intervenções, cujos 

dados coletados são direcionadores do replanejamento. Colello, neste esforço, 

sublinha: 

Acredito no trabalho escolar como uma contínua busca marcada 
pela construção e reconstrução em prol do progressivo 
ajustamento do trabalho e em estreita sintonia com o contexto e 
com as efetivas possibilidades de intervenção. Se regido pela 
fundamentação teórica, consciência crítica e disponibilidade 
para a ação, o trabalho de alfabetização realizado na escola 
pode se assumir em uma dimensão viva [...]. (LEITE; COLELLO 
2010, p. 151). 

 

Nesta interpretação, a formação continuada pautada na pesquisa, é uma 

possibilidade concreta de desenvolvimento profissional e pode possibilitar um 

novo sentido à prática pedagógica, qualificando a atuação do professor e sua 

relação com a escola. Atém disso, a pesquisa sendo o eixo estruturante da 

formação tem a condição de trazer novas questões da prática, que serão mais 

bem compreendidas à luz da teoria e, nesse processo, ressignificar o ensino da 

leitura e da escrita nas turmas da EJAI. 

 

AÇÕES FORMATIVAS: COM A PALAVRA AS ALFABETIZADORAS 

O curso foi muito bom. Me deu segurança, aprendi o que não vi 
na faculdade. Foi muito bom estudar, fazer o roteiro de aula, 
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aplicar e levar para os encontros os resultados, planejar de novo. 
Gostei muito (Professora Rosa) 

A formação foi muito boa [...] Eu dava opinião, era ouvida nas 
minhas dúvidas. Vivenciei a pesquisa e me emocionei com as 
histórias dos meus alunos [...]. (Professora D) 

De tudo o que mais gostei, foi produzir o material que vou usar 
a partir do diagnóstico que aprendi a fazer60 [...]. Me senti mais 
feliz. Minhas colegas se reunindo para trocar experiências e 
planejar (Professora B ) 

Ave, gostei de mais. Aquele livro de receitas que eles fizeram 
animou a turma [...]. Foi pro curso que foi mais longo, que tirou 
as dúvidas, trocamos opiniões, voltei a estudar as coisas da 
universidade. Agora eu estou me sentindo 
pesquisadora(Professora C) 

No início eu confesso que era mais um curso [...] Não esse foi o 
curso [...], nunca me dei conta da função e uso da leitura e da 
escrita. Gostei demais da escrita presente na cidade e conhecer 
mais metodologia para ensinar a leitura [...] alfabetizar e letrar. A 
turma não está faltando, comemoramos o aniversário de D. 
Maria e escrevemos muitos tipos diferentes de texto61. Tudo 
planejado com a turma. (Professora E). 

As falas das professoras revelam que esse modelo de formação proposto 

tem questionado o que até então as professoras participavam. Fica evidente a 

presença da reflexão prático/teórica nos momentos formativos das referidas, e a 

mudança de suas práticas. As narrativas das professoras C e B ilustram a 

relevância das formações propostas: 

O bom mesmo e o melhor é que estudamos aquilo que nos 
interessava [...] lemos e discutimos para responder as nossas 
preocupações [...] eu não gostava de trabalho em grupo, agora 
vejo que é necessário para eles aprenderem com o colega e 
descansa a minha voz. Eu fico solta para observar os grupos. 
(Professora C) 

Converso mais com as colegas. Anoto no meu caderno como foi 
a aula, as dificuldades do grupo. Em casa vejo e faço o plano 
para ajudar. Busco mais coisas para enriquecer, trago jornais, 
panfletos, todo material que acho que pode ajudar, (Professora 
B).  

                                                 
60 Para fazer o diagnóstico utilizamos o ditado de quatro palavras e uma frase. 
61 “Fizemos listas de convidados e matérias para a festa, produzimos convite, ofício para a 
diretora, cartazes para enfeitar a sala, versinhos para ser lidos na festa, escolhemos as músicas 
da festa, lemos e treinamos, fizemos muitas contas para comprar o material para fazer o lanche 
de acordo com o número de convidados, escolhemos no livro de receita do grupo, as receitas 
para a festa”. (Professora E). 
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 A partir da análise articulada dos dados e do que foi descrito aqui, fica 

claro que a formação continuada proposta instigou a postura reflexiva, própria 

de um professor pesquisador que problematiza as intervenções pedagógicas, 

buscando alternativas teórico-metodológicas para alfabetizar letrando, as 

professoras à medida que se permitiam conhecer as histórias de vida dos 

sujeitos da EJA, passaram a valorizar mais essa diversidade, atendendo seus 

interesses, buscando soluções em conjunto (produção de matérias a partir de 

pesquisa, esforçando-se para superar dificuldades). Realizam avaliações 

diagnósticas e formativas para orientar o processo de ensino-aprendizagem. 

Observamos nas visitas, a utilização de atividades diversificadas, 

ajustadas às demandas, numa tentativa de relacionar as discussões da 

formação vivenciada com as práticas. Elas seguiam percebendo que o processo 

de discutir a prática, nos momentos formativos, em grupos,  fazia com que a 

teoria assumisse um papel de esclarecera e, nesse particular,  a pesquisa se 

fazia necessária, apresentando-se como condição de exercício da docência, seja 

problematizando as intervenções, a sua prática pedagógica, seja estudando em 

diferentes fontes, motivadas por melhorar/aprimorar o seu fazer. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os resultados apontados indicam que a formação-ação que agrega o 

ensino/pesquisa e a teoria/prática, possibilita a cultura do professor pesquisador 

da sua prática e da teoria que a respalda. Essa articulação faz com que o 

professor, compreenda que a pesquisa é inseparável da docência, percebendo 

que para ensinar é preciso buscar conhecer mais de perto o contexto 

sociocultural dos alunos e suas histórias de vida. Que é necessário produzir 

instrumentos próprios para diagnosticar as aprendizagens e orientar as 

intervenções.  Reconhecer o valor do trabalho colaborativo para resolver ou 

minimizar as dificuldades apresentadas, pesquisando, planejando as atividades, 

trocando ideias, sabendo o que o aluno está aprendendo, qual é a sua 

dificuldade. 

 As professoras ganharam autonomia. Não ficavam paradas. Buscavam 

juntas e, assim, agregavam outras estratégias, arriscando outros caminhos, 

antes não percorridos, criando, recriando e ampliando seu repertório de 

conhecimentos. Elas viviam um momento de transição do velho ao novo e 
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seguiam reorganizando a prática.  E nesse processo, foi possível identificar no 

fazer pedagógico, indícios de uma ação docente mais reflexiva e em direção à 

mudanças, ao contrário dos que deixaram de acreditar no potencial dos 

professores da rede pública, eles querem sim, melhorar a sua prática e têm 

potencial. 

Diante de tudo o que foi aqui discutido, espera-se que essa pesquisa 

possa suscitar conhecimentos e reflexões acerca da formação continuada do 

professor e do desafio, sempre presente, de alfabetizar e letrar  jovens, adultos 

e idosos que tiveram seus direitos negados historicamente. 
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Resumo 
O texto é resultado de uma pesquisa numa abordagem qualitativa reflexiva, proposta na 
disciplina Formação do Professor Pesquisador do Mestrado Profissional em Educação 
de Jovens e Adultos no Mestrado Profissional de Educação de Jovens e Adultos da 
Universidade Estadual da Bahia, tem como objetivo discutir novas possibilidades de 
leitura na formação do professor na Educação de Jovens e Adultos. O tema é relevante 
por possibilitar novas percepções sobre requisitos necessários para o educador que 
leciona na EJA, a fim de que novas alternativas de reflexão, conscientização, possam 
contribuir para que os educadores desse segmento superem as adversidades no 
exercício diário da profissão. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de caráter 
interdisciplinar, que permitiu um recorte sobre como o estudo sobre a formação do 
professor poderá valer-se de conceitos que auxiliam na construção de uma 
aprendizagem significativa que possam modificar a lente tradicional sobre a formação 
do professor na EJA. 
Palavras-chave: Formação do Educador. Educação de Jovens e Adultos. 

  
INTRODUÇÃO 

 

O texto traz um recorte sobre um panorama sobre a formação do educador sob 

o paradigma da modernidade além  de conceitos trazidos por Paulo Freire no 

seu livro: “Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa”, 

dentre eles  dignidade da pessoa humana ,sujeito, subjetividade, identidade, 

reampliando-os com o objetivo de proporcionar um novo olhar sobre como a 

formação do educador  pode ajudar ao profissional se desenvolver dentro desta 
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prática permanente, de forma a internalizar novas percepções, novos 

conhecimentos que proporcionem uma atividade mais humanitária, dialógica que 

viabilize uma educação mais inclusiva para o educando da EJA de acordo com 

a pedagogia freireana. Exponho incialmente o breve histórico sobre como o 

conhecimento é distanciado do professor desde o paradigma do positivismo até 

a modernidade e abordo conceitos explorados por Freire(1996), como uma 

possibilidade de serem tratados na formação dos professores para trazer-lhes 

um compreensão mais próxima de uma educação da alteridade, humanitária e 

inclusiva. 

 

1.PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A origem desta investigação surgiu em decorrência de reflexões na disciplina: 

Formação do Professor, cursada no Mestrado Profissional de Educação de 

Jovens e Adultos na Universidade Estadual da Bahia. E como professora da 

Educação de Jovens e Adultos tenho refletido sobre como os educandos da EJA 

poderiam ser tratados em sala de aula de forma mais humanitária, de acordo 

com a proposta de Paulo Freire. Os conceitos trazidos são apenas uma 

possiblidade de serem construídos na formação do professor da Educação de 

Jovens e Adultos. 

          A pesquisa qualitativa tem respaldo a partir da subjetividade do 

pesquisador daquilo que ele consegue dar significado e construir o seu 

conhecimentos, conforme Chizzotti (2010, p.79), o conhecimento não é dado 

isolado, o sujeito-observador, é parte integrante do processo de conhecimento e 

interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes significado. 

A pesquisa bibliográfica é essencial ao processo investigativo, ainda que não se 

faça uma pesquisa de campo inicialmente, o conhecimento prévio por meio de 

uma revisão bibliográfica permitirá ao investigador um direcionamento para sua 

futura pesquisa. É através desta pesquisa bibliográfica que o pesquisador criará 

sua referência teórica e fundamentará seus resultados, dessa forma, torna-se 

essencial a todas as etapas de uma pesquisa científica. Segundo Marconi e 

Lakatos (1992), a pesquisa bibliográfica é o levantamento de toda a bibliografia 

já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa 

escrita. Consiste na primeira etapa da pesquisa e tem como finalidade fazer com 
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que o pesquisador entre em contato direto com todo o material escrito sobre um 

determinado assunto, auxiliando-o na análise de suas pesquisas ou na 

manipulação de suas informações. 

Quanto ao referencial teórico foram trazidas as contribuições para as discussões 

tecidas, neste texto, os seguintes autores como: Bondia(2002); Chizzotti(2010) 

;Freire(1996) ;Ianni(1999); Kincheloe(1997);  Mansano(2009);Marconi(1992); 

Morin(2000); Mota(2008) ; Miràndola(2007); Stuart(2002); Sarlet(2006); 

Zisman(2005). 

 

2 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR: DO PARADIGMA TRADICIONAL AO 

PARADIGMA EMERGENTE 

 

A formação do professor como objeto de conhecimento traz diversos conceitos 

em face a diversidade de autores que tratam dessa concepção, diante ao avanço 

tecnológico bem como a superação de um ensino tradicional positivado que 

deixa seus resíduos ainda no âmbito escolar. A análise e a reflexão dessa 

categoria educacional sofreram alterações ao longo da história do próprio 

educador desde os contextos do desenvolvimento da Ciência no século XIX e do 

século XIX até os dias atuais em que a urgência de mudanças paradigmáticas 

tem causado não somente aflição como medo de alguns educadores ao se 

verem diante de novas posturas epistemológicas e o conhecimento considerado 

como um “mar de incerteza” descrita por Morin (2000). 

A educação para o século XXI traz novas demandas em face ao processo de 

globalização que teve seu início com a Expansão Marítima e se desenvolve até 

os dias atuais. “A terra torna-se o território da humanidade” Ianni (1999). Diante 

desse palco de transformações, novos paradigmas, novas percepções ainda que 

por imposição da expansão do capitalismo, com novos modos de produção do 

trabalho, integra para alguns autores, o chamado processo civilizatório, visto por 

Ianni (1999, p.13) como: “É um processo que desafia, rompe, subordina, mutila, 

destrói ou recria outros modo de vidas sociais, de trabalho, compreendem modos 

de ser, pensar, agir sentir e imaginar.” 

No paradigma da modernidade, o conhecimento centrava-se numa verdade 

absoluta, engessado dentro da perspectiva da visão científica. O que possibilitou 

ao professor a ter uma visão de que o conhecimento pronto, pré-determinado 



 

 

 

289 

pelo Estado, não poderia sofrer sua intervenção nem se poderia ter novas 

percepções ou  a abertura de criar estratégias para atender   as novas 

necessidades humanas que foram surgindo no transcurso do tempo.Com o 

gerenciamento de uma escola, que centrava no conhecimento linear, o professor 

era apenas um instrumento de reprodução de conhecimento pré-determinado, 

não havendo espaço para discutir seu próprio espaço, seu saber e muito menos 

compreender o contexto sociocultural no qual o conhecimento era construído. 

Como afirma Kimcheloe (1997, p.42): “os professores são pessoalmente 

excluídos do processo do conhecimento sobre sua profissão”.O conhecimento 

não era visto sob a perspectiva do sujeito e muito menos no viés da 

subjetividade, o educador era o reprodutor daquilo que o Estado preconizava na 

manutenção da ordem na sociedade. 

Atualmente se existem novos  parâmetros para se viver em sociedade, com todo 

avanço tecnológico, o processo de formação do professor avança nas pesquisas 

científicas, mas também a própria postura do educador frente a diversidade, a 

heterogeneidade das demandas sociais na escola. A interferência da formação 

do professor é de fundamental importância para vencer os resíduos do 

paradigma positivista, que ainda incrementam e fomentam o conhecimento 

curricular institucionalizado. 

Existe uma necessidade grande de que o educador, dentro de um novo 

paradigma que emerge, possa se apossar daquilo que ele constrói, enquanto no 

paradigma da modernidade ele era mero receptor de conhecimentos 

institucionalizados, impostos sem sua intervenção. Na Educação de Jovens e 

Adultos, devido a sua especificidade deve-se ter um olhar atento sobre o que se 

produz em sala e o que isto representa para sua formação e o seu educando. E 

fazer uma reflexão como esta, requer uma postura constante de pesquisador 

que se busca como ser humano na integralidade para compreensão da sua 

humanidade. Por outro lado, quando assim o faz concomitantemente com as 

atividades desenvolvidas em sala de aula, o educador estará proporcionando a 

compreensão do seu educando na construção do seu conhecimento e 

aprendizagem em sala de aula. 

A educação de jovens e adultos deve antes de mais nada uma educação voltada 

para o diálogo, tal como a pedagogia proposta de Freire(1996). O autor construiu 

suas ideias revivendo as suas próprias construções e recordações sobre ele 
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mesmo e o mundo que o cercava, dessa reflexão, dessa revivência na memória, 

ele pôde construir um arcabouço teórico de forma a favorecer uma educação 

dialógica em sala de aula. Pode-se explicar este processo de dois ângulos. 

Primeiramente ele dialogou internamente entre sua fase adulta e sua infância, 

dessa forma, com o resgate de sua história, compreendeu a questão da leitura 

de mundo e como esta deveria ser aproveitada, através do diálogo em sala de 

aula, para que o educando pudesse efetivamente alcançar um aprendizado 

satisfatório. Segundo, quando o educador, trata como relevante a leitura de 

mundo do educando, ele está implicitamente dialogando com esse mundo, para 

que a comunicação se estabeleça de forma a contribuir com toda aprendizagem 

em sala de aula. A cada educando que chega com histórias de vida diferentes, 

isto também vai interferindo na formação do professor, já que o permite a 

conhecer um mundo diferente do seu, com conflitos com o interno e o externo 

sociais, torna-se então aprendente, o educador. Aprendente no sentido da 

impermanência constante de considerar que está sempre no movimento de 

aprender juntamente com seus educandos. 

O diálogo supõe ao menos duas pessoas eu e tu, contudo em sala de aula, 

existem ele, ela e nós, enquanto o educador se dirige a um educando são dois 

(eu-tu), contudo sendo observados por ele e ela e consequentemente um nós 

circundam todo o diálogo. O educador que conhece o perfil da turma, sua visão 

geral, bem como a leitura de mundo de cada sujeito submetido às suas práticas 

em sala de aula, tem mais condições propícias de estabelecer uma comunicação 

eficaz, capaz de infiltrar-se no mundo do educando e trazê-lo para refletir sobre 

suas próprias angústias, conflitos, obstáculos que o impedem de avançar na 

aprendizagem. 

O verdadeiro diálogo tem como requisitos essenciais o respeito à dignidade da 

pessoa humana, o sujeito, sua subjetividade e sua identidade que circundam à 

sala de aula, sem tais requisitos, a prática em sala de aula será apenas sempre 

a perspectiva do educador que será considerada e será vista como verdade 

absoluta e única. O que é injusto já que o educando também como sujeito da 

sua história tem a sua versão, tem a sua verdade ainda que ele não tenha 

consciência desse processo. 

O certo é que dentro dessa complexidade de relações sobre a formação do 

professor, o profissional de educação tem se descaracterizado e perdendo sua 
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dignidade como pessoa humana, sua possibilidade em reconhecer-se como 

sujeito, sua conscientização sobre o que constrói e perde gradativamente sua 

identidade. 

 

3 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, SUJEITO E SUBJETIVIDADE 

No contexto da Idade Média, Tomás de Aquino, como filósofo cristão, trata sobre 

o conceito de dignidade que segundo ele o termo dignidade é absoluto e 

pertence à essência Mota (2008, p. 36). Ele foi o primeiro a construir, a estruturar 

a terminologia “dignidade”.  

O filósofo Gionanni Pico della Mirandola, no renascimento, afirmou que o homem 

sendo criatura de Deus era soberano e artífice, dotado da capacidade de ser e 

obter aquilo que ele próprio quer e deseja. Contudo, com a estruturação de um 

sistema de uma sociedade estamental, os limites de ser e obter aquilo que se 

deseja se torna evidenciados por atos eclesiásticos que condenam aos 

indivíduos a terem uma perspectiva de obediência na cultura teocêntrica. O 

atributo de ter dignidade e ser digno passou a mãos daqueles que detinham o 

poder material e o conhecimento acerca da própria existência humana e esses 

privilégios eram apenas daqueles que se consideravam mensageiros de Deus, 

portanto detentores da dignidade do outro: o clero. 

Com o advento da formação das nações e consequentemente com o surgimento 

da Monarquia, os direitos começam a se delinear não para a defesa dos 

indivíduos, ou para a defesa ou para a preservação da dignidade da pessoa 

humana, “eles surgem com os pactos que os reis da Idade Média firmavam com 

seus súditos, para que estes confirmassem a sua supremacia, em troca de 

algumas concessões a alguns estamentos sociais”. Zisman( 2005, p. 56). O 

Monarca restringe o que se chama “dignidade” do ser humano à sua intenção de 

demarcação do território e dessa forma, vai-se criando ao longo da história um 

distanciamento entre a efetivação da dignidade do ser humano submetido à 

estruturação do espaço delimitado de cada povo. 

No século XVII, com o advento da ciência, esta se desenvolve focado no que é 

perceptível aos olhos, os filósofos também se detêm ao objeto, ao que é exterior. 

A preocupação com o aspecto subjetivo do homem nessa época, talvez mudasse 

o rumo da história, contudo não foi o ocorrido. 
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Apesar disso, ainda houve filósofo que explicitasse o conceito do que venha a 

ser dignidade, no marco da Idade Moderna, encontramos Immanuel Kant. Na 

sua perspectiva, a concepção da dignidade parte da autonomia ética do ser 

humano, considerando esta a autonomia como fundamento da dignidade do 

homem, além de suscitar que o” ser humano (o indivíduo) não pode ser tratado 

nem por ele próprio – como objeto.” É com Kant que de certo modo, se completa 

o processo da dignidade, que de vez por todas, abandonou as vestes sacrais, 

Sarlet (2006 p.26). 

Depreende-se, portanto, que só as vestes foram mudadas, porém a concepção 

da dignidade como inerente ao próprio homem encontra-se desde a antiguidade 

até os dias atuais. Mudou-se a roupagem do pensamento cristão ao pensamento 

moderno, no entanto a concretização do ter dignidade foi se distanciando na 

construção histórica, o invólucro exterior, aquilo que é visível, tornou-se 

prioridade para aqueles que em cada momento histórico teve ascensão ao 

poder.  

A defesa da propriedade pela burguesia na Era moderna é um marco de que o 

Estado, uma construção burguesa, deve submeter a todos a dignidade que ele 

pode oferecer, limitações ao povo de “ser “e “ter” a dignidade, pois a estruturação 

das leis, a organização do próprio Estado devem ser priorizados para que a 

dignidade de forma ordeira seja devolvida ao povo. E desde então, a dignidade 

ficou em segundo plano. Em prol da propriedade, direitos foram suprimidos e 

reprimidos, a fim de satisfazer o interesse de poucos. 

No âmbito da Educação de Jovens e Adultos o esquecimento do que seja 

dignidade foi esquecida pelas políticas públicas que ainda não conseguiram 

erradicar o analfabetismo nem priorizar a valorizar e estimular a educação para 

jovens e adultos trabalhadores da rede pública de ensino. Pensar em dignidade, 

neste caso, é valorizar a essência do ser adulto como trata Mirandolla, bem como 

considerar a concepção de Kant ao afirmar que dignidade como a ética da 

autonomia humana. O ser humano não, pode ser considerado um objeto. Esta 

ideia também se comunica com a ideia de Freire de que o ser humano é sujeito 

e não objeto na construção de sua aprendizagem e por este motivo deve ser 

respeitado na sua forma de ser. O conceito de dignidade seria tudo aquilo que 

internamente pertence ao ser humano e que ninguém poderá tirá-lo da condição 

de ser. A condição humana surge como decorrência da natureza não depende 
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de positivação de determinado espaço, não depende de fatores externos criados 

pelo homem, portanto deve ser preservada sem qualquer condicionamento. 

A função da escola seria de criar condições para que o sujeito possa se descobrir 

e redescobrir-se como sujeito que está sempre se conhecendo, e sendo 

inconcluso ainda que chegue à última fase adulta. A escola deveria conduzi-lo a 

ser quem ele é sem as crenças e condicionamentos sociais e culturais que 

possam limitá-lo. É uma construção difícil e desafiadora, pois o educador 

também como sujeito sofre interferências internas, externas, culturais e sociais 

na sua formação de vida e profissional. O educador que se propõe a respeitar o 

sujeito na forma que ele chega à escola e olhá-lo como sujeito, despido de 

preconceito e com olhar de aceitação, já contribui para a valorização da 

dignidade do outro. Freire (1996), explica que um educador com ética deve 

aprender com o diferente, não deixar se influenciar com o mal estar pessoal ou 

a antipatia pelo outro para que se tenha uma prática democrática e dialógica. 

Outro requisito a ser considerado na formação do professor na Educação de 

Jovens e Adultos é o conceito de sujeito, tanto para o autoconhecimento, quanto 

para a compreensão da construção dinâmica do próprio sujeito, seja o educador 

ou o educando. A autora Mansano (2009) expõe sobre o conceito de sujeito na 

perspectiva de Gilles Deleuze, para ele o sujeito não está dado, mas se constitui 

nos dados da experiência, no contato com os acontecimentos. Depreende-se, 

portanto, que o ser humano vivencia ao longo da vida, seja no próprio mundo ou 

na vida escolar entre encontros vividos com outras pessoas. Mansano (2009) 

acrescenta que alguns acontecimentos podem passar praticamente 

despercebidos. Já outros são fortes, marcantes e até mesmo violentos. 

O sujeito não é um ser pronto está sempre em construção, no conflito de forças 

que atuam de fora para dentro e vice-versa. A cada acontecimento que a vida 

lhe apresenta as suas percepções e forças internas, ele reage diferentemente, 

nunca da mesma forma duas vezes. 

O educador e o seu educando são sujeitos do processo educacional, na prática 

da sala de aula a cada conhecimento trazido pode ser refletido tanto na vertente 

do professor, como na visão do educando ou na perspectiva do próprio mundo 

como ele se apresenta. É dessa forma que podem sofrer influências internas ou 

externas, dependendo de como tudo é experienciado, termo trazido por Bondia 

(2002), quando diferencia o viver do experienciar. O autor ao conceituar viver e 
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experienciar, ele dá a este último termo um significado mais profundo, mais 

relevante para o ser humano. Experiência para ele significa para ele algo que 

nos toca, algo que nos acontece, requer pensar, parar para olhar, parar para 

escutar, escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar. Nessa 

perspectiva, ao educador cabe proporcionar um ambiente em sala de aula que 

permita este experienciar, este tocar de forma a trazer uma aprendizagem 

significativa ao educando. O sujeito educando deve ser estimulado a pensar 

sobre si, sobre sua origem, família e comunidade para daí compreender a 

convivência social. Quando o sujeito se situa e compreende o seu lugar, ele pode 

encontrar mecanismo de transformações internas se ressignificando e 

significando a sua própria construção como sujeito crítico, histórico e social. O 

sujeito como afirma Deleuze, se constrói na interação social, nas experiências 

na trajetória de vida. Isto é válido para o sujeito educador, como o sujeito 

educando, os dois estão em processos de construção e a interação favorece um 

mergulho na imensidão, no “mar de incertezas do conhecimento” como afirma 

Morin (2000). 

A subjetividade é também reflexão de Mansano (2009) ela traz em seu texto o 

conceito de Gauttari & Rolnik (1996), a subjetividade é essencialmente fabricada 

e modelada no registro social. A autora acrescenta que valores, ideias e sentidos 

ganham um registro singular, tornando-se matéria prima para expressão dos 

afetos vividos nesses encontros. Dessa forma, a subjetividade depende do palco 

social, há produções de subjetividades no coletivo e no plano do ser, o sujeito se 

constrói podendo responder diferentemente a cada subjetivação em circulação. 

Tudo produzido em sociedade podem compor os elementos da subjetivação, que 

certamente interferem no modo de percepção do sujeito. Este pensar nos remete 

ao pensamento de Freire (1996) somos inconclusos e estamos sempre em busca 

de uma completude, somos sujeitos e o processo de subjetivação social, nos 

conduz a busca por uma completude a qual não chegaremos, pois sempre 

estamos nos dinamizando como sujeito e em contato com as subjetivações 

sociais. 

A importância de estudar estas categorias no processo de formação se deduz, 

pelo entendimento de que o educador possa ter em relação a sua própria 

construção como sujeito e daí compreender o seu educando como sujeito 

submerso na sua dignidade humana, no seu eterno construir e nas relações com 
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as subjetivações construídas nos espaços sociais. Este entendimento, contribui 

também para a visualizar que a verdadeira educação democrática deve ser 

conquistada, respeitando o ser humano na sua humanidade. 

 

4 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR COMO CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE 

 

Pensar a construção da identidade na formação do professor é de muita 

relevância, pois delinear o educador e a constituição de uma identidade é 

contribuir para que ele se situe como sujeito que se constrói na sua integralidade, 

com diversas identidades dentre elas: pessoal, profissional, social e histórico. 

Além de aspectos internos do desenvolvimento psicológico e motivo. 

Sob esta visão, entende-se que a identidade se constrói e reconstrói dentro das 

diversas dimensões da existência humana. O ser humano está sempre se 

reconstruindo e jamais se torna o mesmo a cada experiência de vivenciada. Em 

qualquer campo de atuação profissional não é fácil traçar uma linearidade sobre 

todas essas dimensões, uma vez que o homem sem si só não pode ser analisado 

apenas de forma fragmentada, devido como estas dimensões humanas se 

processam internamente e externamente nas interações em sociedade. Existe 

uma intricada teia de complexidade entre si que não permite estudar o ser e sua 

existência sob um único aspecto. 

O estudo sobre a construção da identidade é amplo, expõe-se as três 

concepções de Hall (2002 p.10-12): o sujeito do iluminismo, sujeito sociológico 

e sujeito pós-moderno. O primeiro é visto numa perspectiva da pessoa humana, 

o indivíduo totalmente centrado, com capacidade de razão, de consciência e de 

ação. A segunda concepção, o sujeito sociológico, este reflete a crescente 

complexidade do mundo moderno, o núcleo interior do sujeito é formado na 

relação com outras pessoas importantes para ele, que mediam para o sujeito 

valores, sentidos e símbolos e cultura dos mundos que ele habitava. 

De acordo com a visão dos interacionistas símbolos e identidade é formada na 

interação entre o eu e a sociedade. Existe uma projeção do ser em si nas 

identidades culturais ao mesmo tempo são internalizados significados valores 

tornando-se parte do sujeito. 

No terceiro momento, sob o paradigma da pós-modernidade, a identidade passa 

a ser dinâmica, definida historicamente, o sujeito assume identidades diferentes 
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em diferentes momentos Hall (2002,p.13), as identidades não são unificadas ao 

redor um “eu” coerente. A explicação possível seja o processo de informação 

tecnológica que gera grandes velocidades, produtos humanos como: 

conhecimentos, ideias e volatibilidade nas relações. O autor explica que à 

medida em que os sistemas de significação cultural se multiplicam, somos 

confrontados por uma multiplicidade desconcertantes e cambiantes de 

identidades possíveis com cada uma das quais poderíamos nos identificar. 

O educador, como ser humano, está em uma complexa ressonância entre sua 

vida pessoal, profissional e as interações sociais e históricas do mundo que o 

cerca de imediato ou daquilo que o rodeia distanciado. Tudo interfere na sua 

constituição enquanto sujeito existencial, sejam fatos próximos a sua realidade 

ou distanciados, além daqueles vivenciados em sua memória ao longo de sua 

vida. 

Considerando a incompletude do ser humano proposta por Freire (1996), o 

homem está sempre em construção, o que significa que ele vai se constituindo 

de diversas identidades à medida que interage socialmente e novas 

possibilidades de interações ocorrem no mundo que o cerca. 

O processo de formação do professor possibilita uma ressignificação dessas 

identidades que estão em movimentos e vão se construindo, no seio familiar, na 

comunidade e na sociedade, como profissional frente à escola no qual trabalha, 

como aquele que aprende e lhe é dado a abertura para que reflita sobre ele 

mesmo e sua prática. O educador é sujeito individual, coletivo e histórico e 

compõe uma sociedade que tem seus trâmites históricos, culturais, valores, 

reafirmando ou negando velhos ou novos padrões de atuação no seu agir ou 

pensar. Assim como o educador, o educando da EJA também vai construindo 

diversas identidades desde sua existência passando pelo seu grupo familiar, 

pela comunidade e pela sociedade, a identidade é um processo cambiante que 

circunda toda a existência do ser humano. 

Quando o educador compreende os aspectos conceituais sobre a identidade, ele 

também terá condições de trazer à tona em sala de aula identidades subjacentes 

às aparências de cada sujeito da EJA, o que permite uma construção de uma 

aprendizagem mais flexível que atenda às necessidades identitárias, singulares 

de cada educando.  
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CONCLUSÃO 

 

Certamente que as percepções esboçadas neste texto não são suficientes para 

a mudança daquilo que contribui para a transformar a visão que o próprio 

professor tem de seu educando, não basta trazer novas abordagens se educador 

não tem uma oportunidade de torna-se sujeito cognoscente sobre dignidade da 

pessoa humana, subjetividade e a construção da identidade, são temas também 

esboçados por Paulo Freire no seu livro Pedagogia da Autonomia, que 

representam uma proposta daquilo que é necessário ao educador para a 

construção do seu saber fazer e só se pode oferecer em sala aquilo aprendido 

internamente, daí a importância de avançar numa pesquisa sobre os temas 

explanados. É preciso que os novos formadores, as políticas públicas 

reconheçam a necessidade de mudança do paradigma da modernidade, para 

uma proposta mais condizentes com a s transformações pós-modernas que 

incessantemente se modificam além disso, os atores escolas devem estar 

receptivos a estas transformações, somente assim o sujeito da EJA poderá ser 

mais compreendido na sua singularidade, na sua especificidade, na sua cultura. 
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RESUMO  

O presente trabalho pretende detalhar o processo de construção do arquivo de 
memória composto por variados elementos: entrevistas, fotos, materiais 
didáticos relacionados aos trabalhos de Alfabetização de Jovens e Adultos 
desenvolvidos em unidades escolares localizadas em dois municípios da 
Baixada Fluminense (RJ). O objetivo principal é colocar em foco a trajetória 
desse segmento, ampliar a discussão acerca das temáticas a ele relacionado. 
De alguma forma estabelecer a estruturação de um instrumento que preserve e 
divulgue a memória dos trabalhos articulados na área de Educação de Jovens e 
Adultos. O grupo focal do estudo serão os docentes que trabalham ou 
trabalhavam com Educação de Jovens e Adultos m vários contextos escolares. 
Utilizaremos a história de vida desses sujeitos para conhecermos, debatermos o 
quadro de formação e de desenvolvimento do fazer pedagógico junto ao 
mencionado segmento acadêmico.    
 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Formação de educadores; 
História de vida; Memória.  
 

INTRODUÇÃO:  

Dentro do contexto de globalização vigente onde o fluxo e a velocidade das 

informações são enormes, ainda com o surgimento de demandas vindas dos 

diversos cenários sociais, o tema “educação de pessoas jovens e adultas” não 

nos remete apenas a uma questão de especificidade etária, mas, 

primordialmente, a uma questão de especificidade cultural. Assim, apesar do 

recorte por idade (jovens e adultos são, basicamente, “não crianças”), esse 

território da educação não diz respeito a reflexões e ações educativas dirigidas 

a qualquer jovem ou adulto, mas delimita um determinado grupo de pessoas 

relativamente homogêneo no interior da diversidade de grupos culturais da 

sociedade contemporânea. 
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Paiva (2010) em: De políticas públicas de leitura à formação de leitores: 

caminho suave? nos remete a algumas reflexões acerca da clientela da 

Educação de Jovens e Adultos. 

 

˝[...] Outros dados estatísticos não cansam de alardear os 
números da desigualdade social. Desigualdade que também 
aparta os que têm acesso ao direito à educação e os que não o 
têm, expressos principalmente na existência, entre idosos do 
país, de 49% de analfabetos funcionais, que talvez não tenham 
muito tempo mais para alcançar o sonho de participar das redes 
em que se lê e se escreve, em que circulam os mistérios, os 
segredos da cultura escrita, das histórias, das memórias 
coletivas e individuais.Romper com o ciclo da apartação social 
que produz o analfabetismo e o analfabetismo funcional exige 
assumir a fratura que cinde cidadãos de uma mesma pátria e 
dois mundos, soldando-a em um movimento de resgate de 
valores éticos e soberanos, em que a vida humana passe a ser 
o centro para o qual as atenções públicas e políticas se 
direcionem. [...] PAIVA (2010). 

 
 

Normalmente, esses sujeitos por série de motivações situavam se num 

parâmetro de menor inserção na sociedade, que tem numa perspectiva mais 

geral a Educação como mola impulsora de novos caminhos para esses sujeitos, 

nos remete a desafios cada vez maiores. Tal tema então apresenta extrema 

relevância no sentido de se conhecer, debater que diferentes perspectivas foram 

ou estão sendo construídas e torno desse segmento.   

                 

OBJETIVOS: 

A proposta desse trabalho vai em direção ao resgate de memória ou a 

construção de materiais que preservem a trajetória dos processos de ensino 

dentro da Educação de Jovens e Adultos durante determinado período histórico. 

Ou seja, de alguma maneira trazer as experiências, as histórias, os elementos 

que constituíram a HISTÓRIA desse segmento em dois municípios da Baixada 

Fluminense (Duque de Caxias e Queimados). 

No rastro da construção de uma nova história da educação neste estudo, 

ganham novos. Temos como objetivo maior estruturar um arquivo de memória 

dos docentes e suas experiências no contexto da Educação de Jovens e 

Adultos. 
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Justificativa: O estudo foi desenvolvido por duas educadoras, que têm uma 

enorme trajetória profissional junto a EJA, perpassando por ações no campo de 

movimentos sociais, de políticas públicas quando ligadas Aos mencionados 

municípios.   

Sendo assim, é relevante aumentarmos o número de registros ou materiais que 

mostrem a trajetória desse segmento, elementos que nos remetam as suas 

principais bases de formação e do seu desenvolvimento dos trabalhos.  

Sendo assim o presente estudo pretende: 

A) Contar um pouco da parte história dos municípios de Duque e Caxias e 

Queimados (RJ). Numa abordagem inicial se detalhará um pouco da parte 

história dos municípios com a utilização de documentos históricos, além da 

apresentação de indicadores sócios econômicos que contribuem para 

caracterização da região e um melhor entendimento das bases históricas de 

várias das problemáticas da região.   

 

 

A Baixada Fluminense I possui 13% da população total 
do Estado do Rio de Janeiro (ERJ); e a II, 10%. A densidade 
demográfica dessas regiões é a maior do estado, inferior 
apenas à da cidade do Rio de Janeiro (5.266 hab/km2). Na 
Baixada Fluminense I, os municí- pios com as densidades mais 
altas são Nilópolis (8.118), Belford Roxo (6.031) e Mesquita 
(4.310). Paracambi (262) e Seropédica (276) possuem as 
menores densidades da região. Na Baixada Fluminense II estão 
os extremos, com Guapimirim com a menor densidade (143), 
inclusive abaixo da dos municípios da Baixada I, e São João de 
Meriti (13.025), que possui não apenas a maior densidade do 
estado como a maior densidade do país. POPULAÇÃO ÁREA 
(KM2) DENSIDADE DEMOGRÁFICA (HAB/KM2 ) ERJ 
15.989.929 43.780 365 Baixada Fluminense I e II 3.651.771 
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2.807 1.301 Baixada Fluminense I 2.059.245 1.555 1.325 
Belford Roxo 469.332 78 6.031 Itaguaí 109.091 276 395 Japeri 
95.492 82 1.166 Mesquita 168.376 39 4.310 Nilópolis 157.425 
19 8.118 Nova Iguaçu 796.257 521 1.528 Paracambi 47.124 
180 262 Queimados 137.962 76 1.823 Seropéd  ica 
78.186 284 276 Baixada Fluminense II 1.592.526 1.252 1.272 
Duque de Caxias 855.048 468 1.829 Guapimirim 51.483 361 
143 Magé 227.322 389 585 São João de Meriti 458.673 35 
13.025 POPULAÇÃO RESIDENTE, ÁREA TOTAL E 
DENSIDADE DEMOGRÁFICA: ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, BAIXADA FLUMINENSE I E II E MUNICÍPIOS, 2010  
Fonte: IETS, com base nos dados do Censo/IBGE (2010). 
Notas: exclusive a população residente nas áreas urbanas 
isoladas;  
 

Conhecer as dinâmicas implementadas numa região que apresenta tantas 

especificidades, nos auxiliam na reconstrução da história e a entender as 

problemáticas preeminentes de uma dessa região. 

Junto a isso, se propõe a estruturação de um arquivo de memória utilizando 

documentos, relatos e fotos delineando o processo histórico de formação dos 

trabalhos desenvolvidos nessas localidades, segundo o referencial de docentes 

que estão/ foram engajados na EJA.  

METODOLOGIA: O processo de desenvolvimento do trabalho Em um primeiro 

momento faz se uma breve contextualização da dos municípios delineando 

brevemente os aspectos políticos sociais dos municípios (fonte documental).  

A investigação em questão terá por objetivo recuperar e analisar a trajetória 

recente (década de 90 aos dias atuais) da Educação de Jovens e Adultos em 

alguns municípios da Baixada Fluminense (a principio Duque Caxias e 

Queimados). 

No segundo momento, descreve o desenvolvimento dos cursos de EJA 

oferecidos nas localidades pontuando a parte histórica, pedagógica, além da 

formação continua da dos docentes delineando seus principais objetivos, 

mostrando suas principais bases teóricas e sua estrutura pedagógica 

(documental).  

No momento posterior, com o intuito de construir uma fonte/ um material de 

memória do trabalho desses docentes e do desenvolvimento do segmento serão 

montados o que classificamos como: CADERNO DE MEMÓRIA.  
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Na complementação desse material construímos todos os arquivos (entrevistas, 

gravações, foto) que serviram/ servirão como elementos para construção do 

material de memória do trabalho da EJA nos mencionados municípios. 

CONCLUSÕES: Acreditamos numa Educação que contribui e se compromete 

com a transformação social. Entender a construção dos pressupostos teóricos e 

práticos de um determinado campo auxilia nos redirecionamentos e nas tomadas 

de ações junto á população atendida por tal segmento. Dentro desse contexto, 

entendemos que a montagem da um arquivo de memória, de materiais que 

mostrem todo o desenvolvimento daquele campo é uma forma de resgatarmos 

histórias, darmos voz a quem esteve ou atua naquele cotidiano, além de 

fomentar que novas ações quem sabe até no nível de políticas publicas para 

esse determinado público. Esse estudo, se coloca na perspectiva de um primeiro 

passo em busca tais objetivos, de construção novos caminhos. Nas primeiras 

entrevistas do trabalho verificou se pontos : o comprometimento com o trabalho, 

o interesse dos alunos, a variedade de atividades realizadas em sala de aula 

aparecem como pontos relevantes no referente ao trabalho.   Questões como: 

Pouco investimento no segmento afetando a parte de infra-estrutura e parte 

pedagógica; maior investimento na formação de dos profissionais inseridos na 

EJA surgem como desafios a serem superados para a melhor; durante o discurso 

captar que aquele educador ainda não percebe o trabalho em m rede são 

elementos que já emergem nesse ponto do processo, contudo merecem 

aprofundamento. A proposta é desenvolver melhor esses resultados iniciais.  
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Resumo: O artigo apresenta parte dos resultados de uma pesquisa que tinha 
por objetivo identificar sentidos e construir significados acerca da presença das 
tecnologias da informação e comunicação, em um curso Técnico em Qualidade 
integrado ao Ensino Médio no contexto do PROEJA. Para tanto, foram 
utilizados aportes teórico-metodológicos da Pesquisa Crítica de Colaboração, 
com realização de sessões reflexivas junto ao corpo docente do curso, a partir 
da indagação sobre se e como as tecnologias encontravam-se presentes, com 
posterior abertura de espaço para um diálogo crítico-colaborativo sobre outras 
possibilidades de sua integração ao currículo. Uma convergência  identificada 
ao analisar as sessões reflexivas realizadas junto aos docentes das áreas da  
Mecânica, Química, Física e Biologia foi a pertinência de atividades 
desenvolvidas em  laboratórios, que permitiram aos estudantes aprender a 
pesquisar, de forma empírica e com  rigor científico, e produzir conhecimentos, 
a partir de interação com múltiplas tecnologias neles disponíveis. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Tecnologias; Educação 

Profissional; PROEJA. 

  

Introdução 

O Estado brasileiro possui uma dívida secular com os sujeitos da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), no tocante ao acesso e à permanência na Educação 

Básica. Na perspectiva de uma formação integral, a apropriação e a produção 

de conhecimentos científicos, técnicos e  tecnológicos devem se colocar a 

serviço da emancipação sócio-político-cultural de tais sujeitos, o que demanda a 

compreensão dos fundamentos do trabalho, no intuito de que possam situar-se 

com maior criticidade e autonomia na sociedade contemporânea, a qual tem a 

tecnologia como um de seus eixos estruturantes (BRASIL, 2007; ALMEIDA; 

SILVA, 2011).  

O presente artigo apresenta parte dos resultados de uma pesquisa que tinha 

por objetivo identificar sentidos e construir significados acerca da presença das 

tecnologias da informação e comunicação, em um curso Técnico em Qualidade 

integrado ao Ensino Médio no contexto do Programa Nacional de Integração da 
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Educação Profissional com a Educação Básica, na modalidade de Educação de jovens e adultos (PROEJA), no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus São Paulo (IFSP-SPO). 

Inicialmente, apresentaremos algumas características do contexto em que foi 

desenvolvida a pesquisa. Num segundo momento, especificidades do caminho 

metodológico percorrido e por fim, a análise dos resultados da investigação a 

partir das interações junto a professores das áreas de Mecânica, Química, Física 

e Biologia. 

 
   Sobre o contexto da investigação 

   O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo é uma 

instituição centenária, inaugurada em 1910 que conta com aproximadamente 

quatro mil alunos. Em sua estrutura física, o IFSP-SPO encontra-se numa área 

de sessenta mil metros quadrados, sendo quinze mil metros quadrados 

construídos e vinte e cinco mil metros quadrados aptos a receber futuras 

instalações. Os cursos oferecidos no IFSP-SPO atendem a uma gama variada 

de demandas na área de formação de técnicos e de tecnólogos, graduações que 

vão de licenciaturas às engenharias, cursos de pós-graduação lato sensu e 

stricto sensu, em nível de mestrado, voltados também a distintas áreas do 

conhecimento, dentre os quais se situam um curso técnico e um curso de 

especialização relacionados ao segmento da Educação de jovens e adultos 

(ROSTA FILHO, 2010).  

    O curso Técnico em Qualidade integrado ao Ensino médio, na modalidade de 

Educação de jovens e adultos pesquisado tem como foco: “o estudo da 

qualidade e da integração da área de qualidade com as diversas áreas que 

compõem a estrutura industrial no nosso país, principalmente a de 

desenvolvimento e projeto de produtos e processos” (IFSP, 2009, p.2).  

  Os objetivos do curso encontram-se definidos no Plano anual do Curso, nos seguintes 

termos: 

1 Formar um profissional que atue gerenciando com ênfase 
em estratégias e mecanismos de melhoria permanente de 
atividades e processos, visando à busca da excelência e o 
aprimoramento da indústria; 

2 Capacitar o profissional para atuar com uma visão 
estratégica, que possibilite a construção do plano organizacional 
que atenda às necessidades e anseios dos clientes internos e 
externos da  indústria; 

3 Colocar, no mercado de trabalho, profissionais capazes de 
utilizar adequadamente as ferramentas da gestão da qualidade; 
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4 Formar um profissional comprometido com a ética nas 
relações humanas; 

5 Proporcionar que o profissional promova mudanças, 
construindo individual e coletivamente; 

6 Preparar o profissional para aplicar conhecimentos teórico-
práticos; 

7 Capacitar o profissional para realizar e promover 
parcerias, como verdadeiro agente de mudanças; 

8 Preparar o profissional para atuar comprometido com o 
sucesso da organização industrial; 

9 Conscientizar o profissional da necessidade e da 
importância do aperfeiçoamento e da qualificação permanente 
(IFSP-SPO, 2009, p.13-14).  

 
 São vinte e duas disciplinas que compõem a matriz curricular do curso, sendo  

dez disciplinas do Componente curricular Profissionalizante,  sete disciplinas do Núcleo 

Comum e quatro disciplinas da Parte Diversificada, conforme pode ser observado no 

Quadro 1: 

 

Quadro 1: Disciplinas do curso Técnico em qualidade integrado ao ensino médio, na 
modalidade EJA, do IFSP-SPO 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR - 
PROFISSIONALIZANTE 

Teoria / 
Prática 

Número de 
Professores 

Ano Carga 
Horária 

Desenho técnico e geométrico P 2 1º  95 h 

Tecnologia dos materiais  T 1 1º, 2º 75 h 

Sistema empresarial e industrial T 1 1º  95 h 

Gestão de processos mecânicos P 2 2º  95,33 h 

Conceitos e ferramentas da 
qualidade 

T 1 2º  63,33 h 

Gestão da qualidade T 1 2º  63,33 h 

Praticas de laboratório P 3 3º  95 h 

Empreendedorismo T/P 1 3º  63,33 h 

Contabilidade básica e 
contabilidade de custos 

T 1 2º  47,50 h 

Sociologia das organizações T 1 3º  63,33 h 

Legislação da qualidade, da 
segurança e saúde do trabalhador 

T 1 3º  95 h 

COMPONENTE CURRICULAR - 
NÚCLEO COMUM 

Teoria / 
Prática 

Número 
Professores 

Ano Carga 
Horária 

Educação física P 1 1º, 2º, 3º  190 h 

Literatura brasileira e portuguesa T 1 2º, 3º  221,67 h 

Biologia e Programa de saúde T 1 3º 63,33 h 

Física T 1 2º, 3º 126,67 h 
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Matemática T 1 1º, 2º  158,33 h 

Projeto CSC – Ciência, Sociedade 
e Cultura 

T 1 1º, 2º  158,33 h 

Química T 1 3º ano 63,33 h 

COMPONENTE CURRICULAR - 
P. DIVERSIFICADA 

Teoria / 
Prática 

Número 
Professores 

Ano Carga 
Horária 

Inglês T 1 1º ano 63,33 h 

Artes P 1 3º ano 63,33 h 

Informática P 2 2º ano 63,33 h 

Estatística T 1 3º ano 63,33 h 

 

Fonte: IFSP-SPO (2009). 

 

Quanto às condições materiais para a realização do trabalho pedagógico, trata-se de 

um campus bem equipado com  dezesseis laboratórios de Informática, dois laboratórios 

de Geografia, um laboratório de Turismo, seis laboratórios de Física, treze laboratórios 

de Mecânica, nove  laboratórios de Elétrica, seis laboratórios de Eletrônica e  

Telecomunicações e dez laboratórios de Construção Civil, espaços administrativos e de 

uso acadêmico dedicados ao atendimento de alunos e servidores,  quatro salas de 

redação, duas salas de desenho, três salas de projeção, sessenta salas de aulas, três 

auditórios, uma biblioteca, além de uma pista de atletismo, um campo de futebol 

gramado, um campo de futebol de areia, quatro quadras poliesportivas, uma sala para 

condicionamento físico e dois vestiários (ROSTA FILHO, 2010). 

   Em relação aos professores, o curso conta com corpo docente formado por vinte e 

cinco professores mestres e doutores, sendo que uma professora havia concluído o pós-

doutorado. Vinte professores participaram da pesquisa, sendo quinze professores do 

corpo efetivo e cinco professores substitutos. Foi destacado pelos docentes as perdas 

em termos de continuidade e aprimoramento do trabalho pedagógico gerada pela 

rotatividade inerente à condição dos professores substitutos, que só podem permanecer 

na instituição por dois anos. No caso dos professores da Mecânica, Química, Física e 

Biologia, em questão no presente artigo, apenas um deles era professor substituto, o 

que favoreceu, ao longo dos anos, a construção de um movimento integrador entre 

algumas disciplinas. Durante a pesquisa, foi possível perceber que trabalhavam no 

PROEJA por opção, encontravam-se motivados para atuar no curso e valorizavam a 

existência do Programa na rede federal. Pode-se perceber também que utilizavam em 

suas aulas de diferentes metodologias e recursos disponíveis no instituto. Nas sessões  

reflexivas realizadas, especificamente, junto aos professores da Mecânica, Química, 

Física e Biologia, foi elemento de destaque a utilização de diversos laboratórios, o que 
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será analisado  no presente artigo, tendo em vista a formação de uma formação integral, 

emancipatória dos trabalhadores, na qual a formação profissional se faz a partir da 

compreensão dos fundamentos científicos do trabalho, do aprender a pesquisar, de 

forma empírica e com rigor metodológico e do aprender a produzir conhecimentos, a partir 

de interação com múltiplas tecnologias. 

 

   Percurso metodológico 

Para a realização da investigação, foram utilizados aportes teórico-

metodológicos da Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol) (MAGALHÃES, 

2009, 2011) a qual  se situa no quadro da teoria crítica (BREDO, FEINBERG, 

1982). No âmbito da PCCol, a construção do conhecimento se faz a partir da 

emancipação dos sujeitos envolvidos na ação, com vistas à construção da 

cidadania por meio da criação de zonas proximais de desenvolvimento, 

concebidas como espaços de contradição e colaboração, nas quais a linguagem 

constitui-se locus da reflexão crítica, tendo em vista o aprimoramento das 

propostas (MAGALHÃES, 2011).   

   No presente trabalho, encontram-se contemplados parte dos resultados da 

terceira e última etapa da pesquisa, em que foram realizadas sessões reflexivas 

junto a vinte professores do corpo docente do curso, as quais foram  gravadas e 

transcritas. Pela dificuldade de compatibilizar as agendas, a maioria das sessões 

foi realizada com a presença da pesquisadora e de um docente e apenas quatro 

delas com a presença de dois docentes e a pesquisadora.  

As referidas sessões partiam da indagação sobre se e como as  tecnologias 

encontravam-se presentes no trabalho pedagógico desenvolvido, seguida de um 

diálogo crítico-colaborativo sobre outras possibilidades de integração das 

tecnologias ao currículo no âmbito do curso.  

 

    Análise dos dados 

    A análise de conteúdo das referidas sessões permitiu o levantamento e a 

categorização de sentidos atribuídos pelos docentes às questões levantadas e  

identificação de convergências entre significados construídos a partir da 

interação entre docentes e pesquisadora.  

Uma convergência identificada ao analisar as sessões reflexivas realizadas 

junto aos docentes das áreas da Mecânica, Química, Física e Biologia foi a 
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pertinência de atividades desenvolvidas em laboratórios, que permitiram aos 

estudantes aprender a pesquisar e produzir conhecimentos, a partir de interação 

com diversos instrumentos neles disponíveis.  

Pode-se verificar sinais de integração entre  o trabalho desenvolvido nas aulas 

teóricas e nos laboratórios, por meio das chamadas séries metódicas.  

Inicialmente, na disciplina Tecnologia dos Materiais, os estudantes do 

PROEJA estudavam a partir de conhecimentos da Química, como os elementos 

se unem para compor estruturas cristalinas, materiais não-metálicos e metálicos, 

a resistência dos materiais, as suas características físicas e mecânicas, o papel 

dos altos fornos na indústria, as aplicações desses materiais no mundo da 

Mecânica. Após esta disciplina de natureza teórica, eram trabalhados os  

desdobramentos na disciplina Práticas de Laboratório que contemplava visitas 

ao Laboratório de Materiais e desenvolvimento de atividades práticas em três 

diferentes laboratórios: de Metalografia, de Macrografia e de Ensaios destrutivos 

e não-destrutivos. Paralelamente a estas atividades, era desenvolvida a 

disciplina Processos Industriais e Mecânicos. As turmas eram organizadas em 

dois grupos, para atividades no torno e na fresadora, cada um coordenado por 

um docente, com destaque ao  trabalho com Metrologia, mediante utilização de 

aparelhos de medição. 

 
Prof. 9- “Tem uma série metódica, que nós chamamos. […] Num 
outro momento tem Desenho Técnico [...], já tem aquele 
conhecimento, vão para a oficina, tem todo um treinamento do 
que as máquinas podem fazer e eles vão pegando habilidade 
ali...” (Sessão reflexiva n. 9). 

Na fala do professor acima destacada, pode-se, mais uma vez, identificar o 

desejado movimento em que o trabalho realizado numa disciplina é continuado 

pela outra, no caso a disciplina de Desenho Técnico e Geométrico de modo que 

os alunos pudessem aprender a desenhar uma peça num semestre e produzi-la 

no torno no semestre seguinte, quando utilizariam os conhecimentos sobre 

Metrologia e Tecnologias de materiais anteriormente estudados.  Desse modo, 

teoria e prática encontravam-se integradas no ato do estudante do PROEJA 

produzir a peça desenhada.  

Um significado construído durante a Sessão Reflexiva n. 9 por meio do 

diálogo, das zonas de desenvolvimento proximal criadas pelos docentes e 

pesquisadora, foi que o trabalho realizado por este grupo de disciplinas da 
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Mecânica deveria ser compartilhado com outros professores, estudantes do 

PROEJA e outros interessados, por meio da criação de um espaço virtual voltado 

para esse fim, o que teria potencial para suscitar o incremento do movimento 

integrador alcançado. 

Pode-se identificar também que o trabalho na área de Física encontrava-se 

nessa perspectiva de integrar conhecimentos práticos e científicos, de modo que 

os estudantes tivessem oportunidade de aprimorar o próprio saber fazer, por 

meio da apropriação do saber teórico acerca dos fenômenos físicos do cotidiano. 

O docente explicitou que, por um lado, buscava sempre partir dos conhecimentos 

prévios dos alunos e, por outro, lançar mão dos diversos recursos disponíveis 

nos laboratórios da instituição. Pode-se perceber que o seu objetivo era que os 

alunos do PROEJA pudessem, efetivamente, aprimorar o próprio saber fazer 

(capaz de resolver tantas situações de seu cotidiano em que noções sobre 

eletricidade, hidráulica, etc. fazem-se necessárias), por meio da apropriação do 

saber teórico acerca dos fenômenos físicos envolvidos. No trecho a seguir, ele 

cita um experimento que seria realizado, na aula daquela noite, um dentre tantos 

outros vivenciados na disciplina:  

Prof. 15- “A questão que a gente vai fazer hoje: trilhos de ar, né? 

Que é um equipamento que usa sensores [...] Que é usado no 

curso de Engenharia, no próprio curso de Física, que a gente vê 

fenômenos que exigem a ausência de atrito. Tudo tem atrito. 

Todas as superfícies têm atrito. Como é que a gente faz? A gente 

tem um trilho de ar, a gente consegue evitar... Fenômenos que 

seriam só no plano da imaginação”. 

Pesq.- “Eu estudei em bons colégios, mas nunca vi experiências 

como essa...”. 

Prof. 15- “Experiências como essa, a gente consegue fazer 

porque a estrutura permite. A gente compartilha equipamentos 

dos outros cursos. Isso acaba favorecendo demais... Inclusive 

tem um aluno que quer fazer Física”.(Sessão reflexiva n. 14). 

 
   Na continuidade da fala do docente, ele fala mais sobre a questão dos alunos 

que passam a desejar permanecer na instituição e dar novos passos em sua 

formação acadêmica e profissional:  
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Prof. -15 “[…] Um [outro] aluno, ele fala que o sonho dele é, ele 

está se vendo na sala ao lado. O que é que tem na sala ao lado? 

O Tecnólogo de Produção”. 

Pesq.- “Olha, chega até a arrepiar... Tomara mesmo!!!”. 

Prof. 15- “Ele quer ter aula comigo num nível mais avançado, 

quer dizer, ele fica investigando, ele passa e vê o que está 

acontecendo, é...” 

Pesq.- “É!”. 

Prof.15- “Ele já se inscreveu para o Tecnólogo. É uma lição de 

vida. Realmente, ao invés de eu ensinar, eu que aprendo...” 

(Sessão reflexiva n. 14). 

 

  Dialogar com o professor de Física possibilitou a identificação de um outro 

movimento integrador desejável, decorrente da convivência no ambiente de 

produção de conhecimento que permeia a instituição: estudantes do PROEJA 

almejando ser mais (FREIRE, 1987), ao buscar um novo passo, alinhado ao 

rompimento com a dicotomia trabalho braçal e trabalho intelectual, ao se 

preparar para continuidade em seus estudos em cursos superiores oferecidos 

pela instituição. O professor indica também que a interação com os estudantes 

do PROEJA possibilita o seu aprimoramento pessoal e profissional. 

Por fim, a análise da sessão reflexiva junto a dois professores da Biologia 

também apontou que os estudantes tinham oportunidade de  aprender a 

pesquisar por meio de tecnologias traduzidas em diversos instrumentos 

presentes nos laboratórios da instituição que serviam às licenciaturas e 

engenharias, merecendo destaque a investigação minuciosa de micro-

organismos presentes em tábuas de carne advindas de suas residências.  

Prof. 7- “A professora [Prof. 8] trabalha com o sistema de 

projetos, que é bem o cotidiano deles, ela poderia falar um 

pouquinho melhor sobre isso”. 

Prof. 8- “Nós fizemos uma parceria boa, eu e o [Prof. 7]. Ele  tem 

dado a parte teórica que seria Moneras, que são as bactérias, 

Fungi, Protistas e tudo o mais. E eu desenvolvi um projeto com 

eles de isolamento de micro-organismos de tábuas de carne. 

Então os alunos trouxeram as tábuas de carne, pra cá e isso 
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acaba concre..., trazendo de uma forma mais concreta pra eles, 

esse estudo dos micro-organismos, que é difícil pra eles só no 

livro, conseguir visualizar isso daí, né? Eles nunca viram na mão, 

não dá para apalpar... Eles trouxeram as tábuas de 

carne...”(Sessão reflexiva n. 7). 

 

  O interessante é que durante o diálogo vão se revelando outras possibilidades 

de uso de tecnologias no trabalho pedagógico. Como se pensa comumente em 

tecnologias da informação e comunicação, por vezes, não se considera as 

múltiplas tecnologias presentes nos mais diversos espaços da sociedade 

contemporânea. 

Pesq.- “Que demais, hein? Puxa... [...] Como é que entra a 

tecnologia no trabalho de vocês? Aquele trabalho é pura 

tecnologia, né?” 

Prof. 8.- “Exatamente na EJA, não sei...”. 

Pesq.- “Nessa experiência da tábua de carne? Como é que entra 

ali? Não vamos só pensar em computador...”.  

Prof. 8- “Os microscópios, eles aprendem a utilização, teve um 

treino prévio, antes deles começarem a mexer...” 

Pesq.- “É”. 

Prof. A- “E eles têm que saber manipular até para não acabar...”  

Pesq.- “Danificando, né?” 

Prof. 8- “Desregulando, demais. Ou não conseguindo de forma 

alguma focar, se eles não souberem utilizar o material”. [...] Eles 

utilizaram também fluxo luminar, são equipamentos de 

laboratório....”  

Pesq.- “Eu nunca tive notícia desse!” (Risos). 

Prof. 7- “Fluxo luminar...”  

Prof. 7- “É um ambiente estéril, onde você consegue cultivar 

esses micro-organismos sem interferência do ambiente”. 

Prof. 8- “Tem luz ultravioleta, para esterilizar...” (Sessão reflexiva 

n. 7). 
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   O excerto acima  remete à reflexão sobre a relação existente entre ciência e 

tecnologia, bem como a importância de que a tecnologia seja contemplada como 

um dos princípios do currículo integrado. Considerando que o conhecimento 

torna-se tecnologia quando medeia a compreensão e a intervenção no real 

(RAMOS, 2004; 2005 apud BRASIL/MEC/SETEC, 2007, p. 44) – era exatamente 

essa realidade que estava acontecendo no projeto sobre micro-organismos em 

tábuas de carne desenvolvido junto aos alunos do PROEJA. Além da experiência 

de passar da condição de usuários das tábuas de carne para pesquisadores das 

mesmas, os alunos do PROEJA foram convidados pelos professores para dar 

continuidade ao projeto desenvolvendo um protocolo possibilitador de que a 

investigação fosse realizada com substâncias e equipamentos de fácil acesso 

para ser disponibilizado às escolas públicas.  

   Como destacado anteriormente, a incorporação da tecnologia à base da 

proposta do currículo integrado traz em si a centralidade do trabalho que gera 

conhecimento, o qual se torna tanto ciência, quanto tecnologia. Por meio daquele 

experimento, os alunos do PROEJA estavam se apropriando da ciência, ao se 

aproximarem de uma explicação rigorosamente sistematizada e 

intencionalmente expressa em conceitos (RAMOS, s/d  apud MOURA, 2010). Os 

estudantes do PROEJA se aproximavam também da tecnologia ao utilizar e 

produzir tecnologia, no momento em que convertiam seus conhecimentos em 

possibilidade de intervenção no real, por meio da construção de um protocolo 

que poderia servir a outras instituições públicas (RAMOS, 2004; 2005 apud 

BRASIL, BRASIL/MEC/SETEC, 2007). Mais uma vez, a atividade que integra 

ensino e pesquisa vai ao encontro da proposta de currículo integrado e da 

proposta de currículo como práxis. 

Pudemos perceber  naquele projeto, cuidadosamente estruturado, a 

possibilidade de um novo passo, na perspectiva de publicar o trabalho tanto por 

meio de um artigo científico, quanto pela organização de um blog, a fim de 

compartilhar na web, processo e resultados tão significativos:Considerando que 

o conhecimento torna-se tecnologia quando medeia a compreensão e a 

intervenção no real (RAMOS, 2004) pode-se identificar que era exatamente essa 

realidade vivenciada no projeto de pesquisa desenvolvido. Além da experiência 

de passar da condição de usuários das tábuas para pesquisadores das mesmas, 

os estudantes foram convidados pelos professores para dar continuidade ao 
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projeto desenvolvendo um protocolo possibilitador de que a investigação fosse 

realizada com substâncias e equipamentos de fácil acesso para ser 

disponibilizado às escolas públicas. Como destacado anteriormente, a 

incorporação da tecnologia à base da proposta do currículo integrado traz em si 

a centralidade do trabalho que gera conhecimento, o qual se torna tanto ciência, 

quanto tecnologia. Por meio daquele experimento, os estudantes estavam se 

apropriando da ciência, ao se aproximarem de uma explicação rigorosamente 

sistematizada e  intencionalmente expressa em conceitos (MOURA, 2010). 

Aproximavam-se também da tecnologia ao utilizar e produzir tecnologia, no 

momento em que convertiam seus conhecimentos em possibilidade de 

intervenção no real, por meio da construção de um protocolo que poderia servir 

a outras instituições públicas. Em relação à construção de novos  significados, 

pode-se vislumbrar durante as sessões reflexivas que uma culminância desses 

trabalhos por meio de sua publicação na web só agregaria valor aos processos 

e resultados  alcançados, considerando que até mesmo os docentes das 

diferentes áreas não conheciam o trabalho desenvolvido pelos colegas. A 

publicação de processos e resultados traria consigo o potencial de produção e 

compartilhamento de novos sentidos e significados acerca do trabalho realizado, 

o que poderia envolver, desde os familiares dos alunos, o reconhecimento da 

comunidade institucional e de outros campi acerca do trabalho realizado, sem 

limites para a  abrangência das possibilidades de intercâmbio que o webcurrículo 

(ALMEIDA; SILVA, 2011) pode suscitar, tendo em vista o empoderamento dos 

sujeitos e das comunidades envolvidas 

 
Considerações finais 

   Ao retomar as reflexões colocadas por Bobbitt em The Curriculum, em 1918,  

marco no estabelecimento do Currículo como campo específico de estudos 

(SILVA, T., 2009), podemos identificar questões antigas e sempre novas, afinal, 

muitos dos questionamentos colocados são objeto de máxima atenção na 

proposta do currículo integrado: 

Quais os objetivos da educação escolarizada: formar o 
trabalhador especializado ou proporcionar uma educação geral, 
acadêmica à população? O que se deve ensinar: as habilidades 
básicas de escrever, ler, contar; as disciplinas acadêmicas 
humanísticas; as disciplinas científicas; os saberes profissionais 
do mundo ocupacional adulto? O que dever estar no centro do 
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ensino: os saberes “objetivos” do conhecimento organizado ou 
as percepções e as experiências subjetivas das crianças e dos 
jovens? Em termos sociais, quais devem ser as finalidades da 
educação: ajustar as crianças e os jovens à sociedade tal como 
ela existe ou prepará-los para transformá-la; a preparação para 
a economia ou a preparação para a democracia? (SILVA, 2009,  
p. 22).  

 A proposta do currículo integrado é clara ao se posicionar na perspectiva de 

preparar os trabalhadores para transformar a sociedade em que vivem por meio 

de uma formação cultural, científica, técnica, tecnológica de caráter amplo, de 

cunho crítico, capaz de ajudá-los a se situarem como seres políticos, o que 

“supõe a compreensão das relações sociais subjacentes a todos os fenômenos” 

(CIAVATTA, 2005, p. 85).   Nesta perspectiva, o currículo se propõe a 

oportunizar aos educandos a possibilidade de integrar a compreensão teórica e 

prática dos fundamentos científicos das tecnologias do trabalho, o que se faz 

com vistas à transformação do status quo.  
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Resumo 
Mudanças constantes no mundo conduziram e conduzem à necessidade de 
melhorar a qualidade na formação no ensino superior como via para a 
preparação adequada dos estudantes. De acordo com variados autores (ex. 
Newell, 2007) uma formação superior assente na interdisciplinaridade auxilia 
os estudantes a identificarem, reconhecerem, compreenderem e resolverem 
questões complexas atuais, locais e globais. Neste contexto, uma equipa 
interdisciplinar da Escola Superior de Educação de Viseu (Portugal) está a levar 
a cabo o Projeto PRINT- Dimensões, princípios e objetivos de práticas 
interdisciplinares no ensino superior: um estudo no âmbito da cooperação entre 
o Brasil e Portugal -, em colaboração com a Universidade do Estado de Santa 
Catarina, Brasil. O projeto pretende identificar, caraterizar e partilhar iniciativas 
desenvolvidas nos cursos de formação de professores, que promovam o 
desenvolvimento de competências de planificação, implementação e avaliação 
de tais práticas ao nível dos 1º e 2º ciclos de estudos.  
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Ensino superior, Formação de 
professores, Cooperação Portugal-Brasil 

 

Introdução 

Inúmeros estudos como os de Newell (2007, 2009) e de Spelt, Biemans, Tobi, 

Luning e Mulder (2009), bem como os de Jacob (2015) reconhecem que uma 

formação superior assente na interdisciplinaridade auxilia os estudantes a 

identificarem, reconhecerem, compreenderem e resolverem questões 

complexas atuais, locais e globais. I.e, acredita-se que este tipo de abordagem 

constitui e constituirá um referencial, no qual se deve basear a formação de 

professores, que se requer, pela sua natureza abrangente, dialética e 

integradora, apropriada aos desafios atuais (Mansilla & Duraising, 2007). Pelos 

seus benefícios são, assim, cada vez mais os estudos de cariz investigativo, 

académico e profissional sobre práticas interdisciplinares (PI) no ensino superior 
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(ES) (Newell, 2009). Não obstante, não existem qualquer levantamento 

detalhado sobre o(s) tipo(s) e modo(s) de operacionalização da 

interdisciplinaridade no ES (Hénard & Roseveare, 2012). Torna-se, por isso, 

pertinente identificar, caraterizar e reunir estratégias de planificação, 

implementação e avaliação de PI na formação de professores. Estes objetivos 

constituem o cerne de um projeto de investigação concebido por uma equipa de 

professores da Escola Superior de Educação de Viseu e que se apresenta de 

seguida, em traços gerais, assim como a sua organização, metodologia e alguns 

resultados preliminares. 

 

Interdisciplinaridade: sua relevância no ensino superior 

A evolução acelerada da economia atual e consequente impacto sócio-

ambiental impõe uma formação e uma educação apropriada, para que todos e 

não só alguns, possam enfrentar os desafios emergentes e reais existentes (CE, 

2007). Muitos destes desafios são sem dúvida desconhecidos e mesmo outros 

que irão advir, exigem novas abordagens. A Interdisciplinaridade é uma delas, 

sendo considerada essencial para preparar e melhor atender as necessidades 

dos estudantes de ES (Jacob, 2015). Esta forma ou via de abordagem suplanta 

as fronteiras das disciplinas, remetendo para o espaço entre essas fronteiras 

(Gantogtokh & Quinlan, 2017). É neste espaço que a confluência de variadas 

perspectivas disciplinares promove e desencadeia uma co-construção de 

conhecimento efetivo e útil a todos, bem como estimula o pensamento crítico e 

a abertura a diferentes perspectivas, entre outros aspetos cognitivos e 

pragmáticos (Almasi, 2016). 

Ao realçar-se o papel da interdisciplinaridade no ensino superior, importa 

agora tentar refletir sobre a conceção que assumimos no nosso projeto, assim 

como, sobre a de PI. 

 

Conceções de interdisciplinaridade e práticas interdisciplinares 

A clarificação de conceitos constitui uma tarefa imprescindível em qualquer 

projeto de investigação. Esta clarificação torna-se ainda mais pertinente quando 

os próprios investigadores de um projeto lidam habitualmente com currículos e 

programas de dois ciclos de estudos, bem como de domínios de saber 

diferentes: Ciências Exatas e Naturais, Comunicação e Arte, e Psicologia e 

Ciências da Educação. Nessa medida, a clarificação é uma técnica 
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imprescindível para a resolução de diferentes conceções, óticas ou perspetivas 

teóricas e práticas entre elementos de uma equipa interdisciplinar. 

Em relação ao termo interdisciplinaridade, verifica-se que na literatura surgem 

diferentes definições, sendo cada uma adotada consoante as especificidades do 

contexto no qual é utilizada (Lattuca, 2001). A interdisciplinaridade reflete por ela 

mesmo a complexa realidade de toda a atividade humana, daí o seu caráter 

polissémico. Por esta razão, é compreendida por muitos como um princípio, por 

outros um método de trabalho, uma forma de organizar uma atividade, um 

movimento (Cumerma, 2017) ou uma estratégia pedagógica que envolve a 

interação de várias disciplinas, através do diálogo e da colaboração entre elas, 

com o intuito de se conhecer e compreender um objeto cientifico para daí resultar 

um novo conhecimento, mais rico e completo.  

No projeto que a seguir apresentamos, assumimos a conceção de que 

interdisciplinaridade traduz sempre um compromisso entre disciplinas diferentes, 

que pode ir desde a simples comunicação das ideias até à integração de 

conceitos, de campos epistemológicos, de terminologias, metodologias, 

procedimentos e da própria organização da investigação e do ensino 

correspondentes. Esta interdisciplinaridade pode ocorrer em diferentes 

ambientes ou contextos: formais, não formais e informais. 

No que concerne a PI na formação de profissionais da educação, assumimos 

a conceção de que são práticas que se desenvolvem no âmbito de um curso de 

formação de professores, vinculadas a um currículo e programas oficiais do 1.º 

e 2.º ciclos de estudos, visando a interdisciplinaridade. Podem constituir práticas 

de importação, cruzamento, de descentração, convergência e de 

comprometimento (Pombo, 2004) 

 

A conceção do projeto 

O projeto nasceu do interesse em se identificar, caraterizar, reunir e partilhar 

um conjunto de boas práticas em interdisciplinaridade no âmbito da formação de 

professores. A partir daí definiu-se a seguinte questão orientadora da 

investigação: “Como é que as Instituições de Ensino Superior (IES) responsáveis 

pela formação de professores promovem iniciativas de desenvolvimento de 

competências de planificação, implementação e avaliação de PI?”. 

Com base nestes ideais, uma equipa interdisciplinar da Escola Superior de 

Educação (ESE) de Viseu (Portugal) concebeu o Projeto PRINT- Dimensões, 
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princípios e objetivos de práticas interdisciplinares no ensino superior: um estudo 

no âmbito da cooperação entre o Brasil e Portugal -, em colaboração com o 

Centro de Educação à Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina, 

Brasil. O projeto foi considerado exequível dado já existirem protocolos de 

cooperação entre IPV e instituições de ensino do Brasil; os investigadores 

participantes promoverem PI no âmbito da formação de professores, e dado se 

reconhecer existir de ambas as partes, interesse por estabelecer pontes de 

diálogo, partilha e reflexão sobre PI. 

Implementado no terreno desde janeiro de 2017, o projeto teve (e tem) por 

finalidade identificar, caraterizar e partilhar iniciativas desenvolvidas nos cursos 

de formação de professores, que promovam o desenvolvimento de 

competências de planificação, implementação e avaliação de tais práticas ao 

nível dos 1º e 2º ciclos de estudos. Estas iniciativas que se pretendem 

monitorizar envolvem desde um nível macro, a um nível meso e micro de análise. 

Assim, ao nível macro o projeto pretende diagnosticar a existência de 

orientações ao nível institucional e/ou administrativo, bem como de orientações 

curriculares potenciadoras do desenvolvimento de PI. Ou seja, procura identificar 

e caraterizar as condições e contextos de cada IES promotores de tais PI na 

formação de profissionais da educação.  

Ao nível meso, o projeto pretende recolher informação sobre o papel dos 

coordenadores e/ou diretores de curso, bem como dos professores na conceção, 

implementação e avaliação de PI, por exemplo ao nível da definição de 

programas das unidades curriculares (UC). Também pretende recolher 

informações acerca de impactos e obstáculos ao desenvolvimento da 

interdisciplinaridade. Já ao nível micro, o projeto dá enfase às conceções dos 

estudantes sobre interdisciplinaridade, PI, condições e contextos propícios à sua 

implementação, assim como aos impactos e aos obstáculos existentes a essas 

práticas.   

Pelo grupo de participantes que envolve (coordenadores e/ou diretores de 

curso, professores e estudantes portugueses e brasileiros), o estudo privilegia a 

articulação entre domínios de saber diferentes ex. ciências exatas e naturais, 

ciências da linguagem; da comunicação e arte, da psicologia e ciências da 

educação.  
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Estruturação do projeto e opções metodológicas 

O projeto PRINT estrutura-se em três fases complementares, nomeadamente, 

as Fases I – clarificação de termos, Fase II - monitorização e Fase III - síntese, 

sistematização e divulgação (Tabela 1).  

Especificamente, o projeto propõe: 

1. Efetuar a clarificação concetual e terminológica de termos científicos 

envolvidos com interdisciplinaridade (enquadra a Fase I e a tarefa 1 

que lhe subjaz); 

2. Monitorizar as iniciativas de planificação, implementação e avaliação de PI 

(enquadra a Fase II e as tarefas 2 a 4 que lhe subjazem); 

3. Sintetizar, sistematizar e divulgar o conhecimento produzido através da 

criação de uma associação em rede de IES, organizada para o efeito (enquadra 

a Fase III e as tarefas 5 a 10 que lhe subjazem), conforme o Tabela 1. 

Tabela 1. Fases e tarefas do Projeto PRINT 

Fases  Tarefas numeradas e respetivos objetivos 

I- Clarificação 1. Clarificação terminológica e concetual dos termos associados a 
PI 

II- Monitorização 
 

2. Mapeamento das IES que, nos cursos de formação de 
professores, desenvolvam PI. 

3. Produção de instrumentos de recolha de dados (IRD) 
4. Implementação dos IRD 
5. Tratamento de dados e análise de resultados. Elaboração de 

relatório intermédio 
 

III- Síntese, 
Sistematização e 
Divulgação 

6. Conceção e planeamento de um seminário em Portugal 
7. Realização do seminário 
8. Elaboração do relatório final 
9. Publicações para divulgação dos resultados do projeto 
10. Criação de uma rede de IES para partilha, divulgação e 

reflexão sobre PI 

 

Assumiu-se assim que a clarificação de termos deveria constituir a primeira 

fase (Fase I) dado à partida se reconhecer a multiplicidade de significados 

atribuídos à interdisciplinaridade. Em face disso, propôs-se três momentos de 

análise cuidada:  

(1.º) recolha e análise documental,  

(2.º) brainstorming I e  

(3.º) brainstorming II (ver Figura 1). 

Cada um destes momentos envolveu técnicas de recolha de informação, que 

incluíram:  

 recolha documental  
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 recolha de ideias/conceções de participantes do projeto sobre termos 

envolvidos ou associados a interdisciplinaridade. 

A recolha documental sustentou-se no que a literatura de referência 

expressava sobre interdisciplinaridade e sobre termos relacionados, em contexto 

de formação de profissionais da educação.  

A recolha de ideias/conceções foi efetuada através da realização de dois 

brainstormings sequenciais (ver Figura 1). 

 

 
Figura 1: Representação esquemática dos procedimentos metodológicos utilizados em sequência no 

processo de clarificação de termos ou conceitos (produzidos pelos autores). 

 

Em termos operacionais, pretendia-se que os dados recolhidos e analisados 

no 1.º momento servissem de ponto de partida para o início do 2.º momento e 

os do 2.º momento servissem de ponto de partida para o 3.º momento. Se o 1.º 

momento – Recolha e análise documental - envolvia elementos do projeto 

PRINT, portugueses e brasileiros, o 2.º momento - brainstorming I – iria envolver 

somente elementos portugueses do projeto.  

Já o 3.º momento – brainstorming II – pretendia-se que reunisse o maior 

número de elementos, portugueses e brasileiros. O objetivo era juntar uma maior 

multiplicidade de perspetivas sobre os conceitos em estudo, minimizando 

distorções ou subjetividades sentidas na análise e interpretação dos dados nos 

dois momentos anteriores e, nessa medida, criando uma maior segurança na 

definição dos conceitos em estudo.  
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Como recursos tecnológicos, haveria necessidade de no 1.º momento aceder-

se a um computador com internet disponível para recolha de literatura de 

referência e no 3.º momento a um computador com dispositivo digital requerido 

na realização da videoconferência (no 3.º momento) (ver Figura 2). 

A fase II traduzir-se-ia numa monitorização, dado que se pretendia 

proporcionar aos responsáveis do projeto, indicadores atempados do estado de 

situação de PI na formação de professores. Apoiada numa prática continuada de 

recolha de dados, este tipo de avaliação iria permitir aos elementos da equipa 

do  projeto PRINT responder à questão “O que está a ser feito?” e, portanto, 

compreender e descrever processos é a sua preocupação central (UNDP, 2009). 

Ou seja, selecionou-se para esta fase este tipo particular de avaliação 

formativa, por ir permitir avaliar se o tipo de PI que estão a se desenvolver nas 

IES estão a alcançar os resultados desejados, com a sua implementação, ou 

não.  

Em relação à ultima fase (Fase III) – síntese, sistematização e divulgação do 

conhecimento produzido – esta foi proposta no sentido de que o produto da 

investigação desenvolvido pudesse servir para a conceção de uma associação 

em rede de IES, a serem responsáveis por i) divulgar uma lista de boas PI, ii) 

fomentar uma reflexão continuada sobre tais práticas e iii) sugerir ideias para as 

melhorar e/ou as reformular nas situações que as requeiram. 

Em termos metodológicos, a Fase II assentaria numa metodologia mista 

(qualitativa e quantitativa) (Creswell, 2003), e posterior triangulação de dados. 

Vários autores (Stern et al., 2012) sublinham a importância do recurso a 

metodologias mistas em estudos de monitorização, enfatizando que estas 

permitem aprofundar e proporcionar conhecimento crítico, assim como fornecer 

informações sobre as condições e processos que podem influenciar os 

resultados obtidos. Para além disso, acrescentam que a combinação de 

metodologias gera uma compreensão mais aprofundada sobre o porquê de 

estratégias especificas em estudo estão a ser implementadas na formação de 

professores, se estão ou não a ser eficientes e como as mesmas podem ser 

melhoradas no futuro (Stern et al., 2012).  

Em termos de técnicas de recolha de dados, optou-se pela inquirição por 

questionário, focus group e entrevista aos participantes de IES de Portugal e 

Brasil – diretores ou coordenadores de curso, professores, investigadores, 

estudantes do 1.º e 2.º ciclo de estudos –, pela observação e por recolha 
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documental (ver Quadro 2). O projeto previa ainda inquirição a diretores e/ou 

técnicos de Instituições Públicas de Cariz Cultural (IPCC) que desenvolvessem 

colaboração ao nível educativo com as IES participantes. 

O estudo previu que os dados qualitativos recolhidos fossem tratados e 

analisados por análise de conteúdo, e os quantitativos por análise estatística 

descritiva. Para análise qualitativa de conteúdo (Bardin, 2004) optou-se por 

categorias formais que emergiram dos objetivos definidos e dos próprios dados, 

mais exatamente, i) conceções de interdisciplinaridade, ii) práticas 

interdisciplinares, iii) condições e contextos promotores da interdisciplinaridade, 

iv) impactos e v) obstáculos à interdisciplinaridade. 

 

Resultados 

Até ao momento, os resultados evidenciam a importância do projeto se ter 

iniciado com a clarificação de termos e conceitos, através de situações de 

brainstorming geradas para o efeito, entre os elementos investigadores da 

equipa. No 1.º momento de clarificação de conceitos - recolha e análise 

documental -, reuniram-se perspetivas avançadas por diferentes autores 

(DEA/FBE, 2008; Godeman, 2006; Pombo, Levy, & Guimarães, 1994), 

identificando e selecionando conceitos que requeriam clarificação. Julgou-se que 

os conceitos selecionados (ex. disciplina, disciplinaridade, interdisciplinaridade, 

estratégias/metodologias interdisciplinares) foram determinantes para a 

prossecução e alcance dos propósitos definidos para o Projeto PRINT e por se 

pressentir que, posteriormente, poderiam auxiliar no esclarecimento de possíveis 

divergências de perspetivas entre os elementos da equipa do Projeto. A título de 

exemplo, o termo “práticas interdisciplinares” foi selecionado como um dos que 

era necessário clarificar, para evitar que, posteriormente, a sua identificação e 

caraterização nas mais diversas IES não fosse distorcida por visões particulares 

de diferentes elementos do projeto PRINT e não só, principalmente de áreas de 

formação diferentes, ex. área de Comunicação e Artes e área da Matemática. 

O 1.º momento serviu, assim, para clarificar um conjunto de conceitos que 

pelas suas relações com o conceito mais geral – interdisciplinaridade – 

requeriam análise e a atribuição de significado(s). 

O 2.º momento - Brainstorming I – iniciou-se com a proposta, pelo orientador, 

da análise do(s) significado(s) de alguns conceitos. Com base em significados 

assumidos por autores de referência para os termos interdisciplinar, 
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interdisciplinaridade, PI em contexto de formação de profissionais da educação, 

assim como de competências para promoção de PI, o clima de discussão foi de 

abertura e exposição de ideias, visões e conceções de cada um, que detinham, 

decorrentes das próprias vivências e saberes profissionais. A abertura a 

diferentes perspetivas gerou, tal como se previa, alguma controvérsia, acerca de 

alguns conceitos. A título de exemplo, o conceito “interdisciplinar” foi debatido e 

analisado para averiguar se, na sua definição, se deveria referir relações com os 

conceitos “multi- e pluridisciplinar”. Também foi questionado se o termo 

integração associado ao termo interdisciplinar e defendido por alguns autores 

(Repko, 2008), se operacionalizaria apenas quando se desenvolvia 

interdisciplinaridade ou se também se desenvolvia em contexto de multi- e 

pluridisciplinaridade. Como produto final do Brainstorming I, listaram-se quatro 

termos, definidos em consenso por todos (interdisciplinar, interdisciplinaridade, 

PI em contexto de formação de profissionais da educação, competências para a 

promoção de PI). 

O 3.º momento - Brainstorming II –permitiu fundamentalmente esclarecer, 

confrontar e reajustar definições já expressas anteriormente. Ou seja, 

possibilitou esclarecer dúvidas até ao momento ainda existentes e ocorreu por 

videoconferência (ver Figura 2).  

 

Figura 2: Fotografia tirada num dos momentos de realização da videoconferência. 

Não foi, por isso, tarefa árdua reunir pontos de convergências com os 

elementos da equipa brasileira sobre os conceitos e significados que requeriam 

clarificação. 

A colaboração, a partilha e o diálogo de grande abertura com os 

investigadores da Universidade do Estado de Santa Catarina, em particular, com 

o  Centro  de  Educação à istância, permitiu também refletir sobre dimensões 

das PI que até, ao momento, não tinham sido discutidas. Por exemplo, 
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reconheceu-se que para a implementação de PI era necessário propiciarem-se 

contextos facilitadores dessas práticas, nomeadamente, ao nível institucional (no 

âmbito de políticas educativas), curricular (ao nível de cada ciclo de estudos: 1º 

e 2º ciclos), e individual (dependente da predisposição de cada um para as 

fomentar).  

Outro aspeto que se tornou evidente debater e, principalmente, especificar, 

neste 3.º momento, foram as competências essenciais do professor para 

desenvolver este tipo de PI. De facto, quando estas foram propostas para 

debate, visando a sua definição, alguns participantes consideraram que seria 

importante especificar tais competências. Foi considerado, assim, um conjunto 

de competências essenciais que um professor deveria perfilhar, 

designadamente, (i) espírito colaborativo; (ii) ser acessível e aberto a novas 

ideias; (iii) ter vontade de (com) partilhar; (iv) ter espírito reflexivo e crítico, (v) 

saber comunicar, (vi) entender o outro; e, por último, (vii) saber ouvir o outro. 

Em jeito de síntese, o debate entre investigadores portugueses e brasileiros 

permitiu que este 3.º momento fosse um momento de convergência, reunindo-

se consenso sobre quatro conceitos específicos gerais, listados num glossário 

de termos: interdisciplinar, educação interdisciplinar; PI na formação de 

profissionais da educação e competências essenciais do professor para 

desenvolver este tipo de PI. 

No que concerne aos resultados preliminares obtidos no processo de 

monitorização, foram recolhidos 47 questionários preenchidos por professores 

Portugueses e Brasileiros, 23 questionários preenchidos por coordenadores de 

curso Portugueses e Brasileiros e 85 questionários preenchidos por estudantes 

portugueses do 1.º, 2.º e 3.º ciclo de estudos de IES na formação via ensino. 

Foram efetuados três focus group: dois grupos da ESE do Instituto Politécnico 

de Viseu (IPV) e um da ESE (IP de Leiria), e 17 entrevistas a professores e 

coordenadores de cursos de formação de profissionais da educação (sete da 

ESE de Leiria, três da ESE de Viseu, um da ESE de Santarém; um da 

Universidade de Coimbra, um da Universidade do Algarve, um da Universidade 

dos Açores, um do Instituto de Educação de Lisboa, um da ESE de Viana do 

Castelo, um da ESE de Santarém) e entrevistas a sete especialistas com 

trabalho de relevo divulgado e publicado sobre interdisciplinaridade: professores 

da i) Faculdade de Economia do Porto, ii) Centro de Filosofia das Ciências de 

Lisboa, iii) Universidade Federal de Goiás (Brasil), iv) Pontifícia Universidade de 
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São Paulo (Brasil), v) Universidade de Essex (Suíça), vi) Universidade de 

Valladolid (Espanha), vii)  Universidade Estadual Paulista (Brasil).  

No total puderam-se recolher questionários de cinco Universidades 

Portuguesas (Coimbra, Aveiro, Açores, Algarve e Aberta); cinco Universidades 

Brasileiras (UFSC, UDESC, PUC-SP, UFG, UNESP); sete Institutos Politécnicos 

Portugueses (Viseu, Santarém, Porto, Coimbra, Viana do Castelo, Leiria, 

Lisboa), e três IES privadas Portuguesas (ISCE, ISEC, IE Lisboa). 

Da informação preliminar recolhida até à data e do interesse em não fazer 

ainda estudos comparativos entre o contexto português e o contexto brasileiro, 

destaca-se haver uma concordância entre os coordenadores e os professores 

de que a interdisciplinaridade no ensino não implica apenas uma justaposição 

de disciplinas, não implica apenas a abordagem de um mesmo tema, mas sim, 

a integração de algo entre as disciplinas. Os resultados evidenciam que mais de 

60% das respostas dos professores e coordenadores vão de encontro a esta 

conceção.  

Ao nível de dimensões subjacentes à interdisciplinaridade parece existir 

consenso no geral, nomeadamente, sobre:  

- a dimensão trabalho cooperativo ou de cooperação (expresso por todos os 

entrevistados especialistas, professores e estudantes),  

- integração ou cruzamento (expressa por seis dos sete especialistas 

entrevistados,  

- docência em conjunto ou co-docência simultânea em sala de aula (expressa 

por dois dos sete especialistas) 

- organização de saberes seguido de síntese (expressa por dois dos sete 

especialistas) 

- definição (ou redefinição) e consequente restruturação em conjunto, por 2 

ou mais professores de diferentes áreas disciplinares, de um plano ou programa 

de uma UC (expressa por quatro dos sete especialistas) 

- organização do trabalho de docência orientada para a resolução de um 

problema (expressa por quatro dos sete especialistas). 

Em termos de operacionalização de PI reconhece-se pelos resultados obtidos 

existir três níveis ou graus de interdisciplinaridade, assumindo aqui os 

identificados por Nicole Rége-Colet (2002), designadamente: 
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- interdisciplinaridade relacional (expressa por um dos especialistas e 

reconhecida existir pela maior parte dos professores entrevistados, 

particularmente nas UC de didáticas. 

- interdisciplinaridade instrumental (realçada por um dos especialistas e 

reconhecida existir em casos particulares concretos como por exemplo na ESE 

de Santarém, na co-docência de duas UC teóricas de duas disciplina afins: área 

disciplinar da Biologia e Matemática) 

- interdisciplinaridade estrutural (salientada particularmente por dois dos sete 

especialistas e reconhecida a sua operacionalização num dos doutoramentos 

em desenvolvimento na Universidade Federal de Goiás- Doutoramento em 

direitos humanos e num dos Mestrados em desenvolvimento na Universidade 

dos Açores - mestrado em ensino de Filosofia para crianças). 

 

Considerações finais 

Os resultados evidenciam que se pratica interdisciplinaridade nos cursos de 

formação de professores especialmente no âmbito das UC de Didáticas, 

conquanto haja outras situações especificas, dependendo de condicionantes 

externas, organizacionais, administrativas e pessoais. Independentemente 

destas condicionantes há efetivamente uma relação implícita e natural entre as 

estratégias de ensino e aprendizagem utilizadas e a interdisciplinaridade. Dos 

resultados preliminares obtidos até ao momento emerge a ideia que as 

conceções que se têm sobre interdisciplinaridade no contexto português, não 

são muito diferentes da do contexto de formação de Professores do Brasil. A 

forma como os cursos estão estruturados leva a diferentes formas de 

organização, sequenciação, inclusão e disponibilidade temporal das PI em cada 

contexto particular de cada IES. Espera-se agora dar continuidade à análise dos 

resultados e se reunir outros aspetos que enriqueçam a informação sobre PI e, 

consequentemente, sobre como promover melhores práticas profissionais.  
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Resumo: O projeto de intervenção comunitária Letras Prá Vida (LPV) visa 
promover a alfabetização de adultos, no seio de três comunidades da região 
centro de Portugal, Condeixa-a-Nova, Belide e Vila Nova de Poiares.  
O nome do projeto expressa a filosofia associada à intervenção, que potencia 
a literacia da vida que os participantes trazem para as oficinas. Parte-se do 
muito que as pessoas sabem para promover a aprendizagem e o 
desenvolvimento de competências das literacias importantes para a vida, num 
ambiente onde se privilegiam os afetos.  
As práticas de intervenção são ancoradas teoricamente na Pedagogia da 
Autonomia de Paulo Freire e promovem a literacia emancipatória, baseada na 
leitura e transformação do mundo (Freire e Macedo, 1987). Para isso, 
utilizamos o método adaptado de aprendizagem da leitura e da escrita de Paulo 
Freire e recorremos aos Media, à tecnologia, às artes, à cultura, à natureza, ao 
convívio, à vida. A aprendizagem autodirigida de Knowles norteia o processo 
andragógico. As oficinas são centradas nos aprendentes, sendo que a 
planificação e avaliação é personalizada e participada.  
Palavras-chave: Alfabetização de Adultos; Literacia; Paulo Freire. 

 

Alfabetização e literacias na e com a comunidade 

 

A Oficina de Alfabetização Letras Prá Vida é um projeto de intervenção 

comunitária que visa promover a alfabetização e literacias, no seio de três 

comunidades da região centro de Portugal. Desenvolvido, desde 2015, pela 

Escola Superior de Educação de Coimbra e pelo núcleo de Coimbra da 

Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente (APCEP), com 

parcerias locais, nomeadamente a Câmara Municipal de Condeixa, a Associação 

ICreate, o Município de Vila Nova de Poiares e as Juntas de Freguesia, dinamiza 

oficinas de alfabetização e literacia digital em Condeixa-a-Nova, Belide e Vila 

Nova de Poiares.  
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Estas comunidades procuraram uma resposta educativa para as suas 

necessidades de literacia, que o projeto veio oferecer, com carácter não formal, 

aberto e gratuito.  

Com o êxito do projeto em Condeixa, nas duas primeiras edições, a iniciativa 

ganhou maturidade e notoriedade. A comunidade reclamou uma oferta no âmbito 

da literacia digital e assim surgiu a oficina “Teclas Prá Vida” em Belide, uma 

localidade perto de Condeixa, onde um grupo muito motivado para aprender “a 

trabalhar com os computadores” desafiou o projeto a oferecer essa 

oportunidade. Em 2018, esta oferta vai ser alargada a outras freguesias do 

Concelho de Condeixa. 

A inovação do projeto em Vila Nova de Poiares consistiu na constatação de 

que a existência de taxas de analfabetismo em pleno século XXI era algo que 

deveria envergonhar qualquer entidade política que acreditasse nos valores da 

cidadania democrática. Assim, foi possível edificar um projeto com um objetivo 

concertado com todas as entidades políticas representativas do município, com 

a meta de diminuição do analfabetismo no concelho, em seis anos. A Câmara 

Municipal e todas as juntas de freguesia assinaram um protocolo conjunto, tendo 

assim contribuído institucionalmente para que fosse possível a articulação entre 

todos, não só de vontades, mas também de operacionalização do projeto. Todos 

os parceiros colaboraram financeiramente para o pagamento de materiais, 

coordenação do projeto, despesas de consumíveis, de livros e de deslocação 

dos estagiários e formadores, bem como na divulgação da oficina, formalização 

das inscrições dos participantes, organização dos transportes camarários e 

disponibilização de infraestruturas do município para que fosse possível a 

realização de convívios, exposições, idas ao Diário de Coimbra, à Escola 

Superior de Educação, à colónia de férias do município em Quiaios e ao I 

Encontro de Educação de Adultos Prá Vida.  

A oficina ficou igualmente enriquecida com a participação de utentes do Lar 

Quinta das Camélias que também se juntaram ao projeto, com um 

acompanhamento de proximidade de uma técnica de animação, que 

estabeleceu a ponte entre a instituição e os participantes, numa postura de 

incentivo e de garantia da boa prossecução da parceria. A relação da técnica do 

Lar com os elementos da equipa da oficina foi sempre cooperante, atenta e 

afirmativa, foram várias as vezes em que confirmou que a oficina contribuía 

positivamente para o bem estar psicológico e físico dos utentes participantes 



 

 

 

335 

residentes do lar. Daí, esta instituição ter manifestado interesse na constituição 

de um grupo de alfabetização no lar, para os utentes com maiores dificuldades 

de mobilidade. Contudo, esta intervenção exige um diagnóstico realizado em 

colaboração com a equipa técnica da instituição, por forma à construção de um 

projeto participado de literacia que vá ao encontro das necessidades e 

especificidades dos participantes, com destaque para os desafios associados às 

demências. 

Durante o ano de 2017, a iniciativa em Condeixa, Vila Nova de Poiares e 

Belide, envolveu 60 pessoas, entre os 20 e os 90 anos, organizadas em 6 grupos 

heterogéneos, com pessoas imigrantes, de etnia cigana, idosas a viverem em 

suas casas e outras institucionalizadas, em estrutura residencial para idosos, 

centro de dia e unidade de cuidados continuados, sendo 50 mulheres e 10 

homens. Entre os participantes encontram-se pessoas com especificidades 

muito diversas, nomeadamente com demência em fase inicial, com 

consequências cognitivas resultantes de acidentes vasculares cerebrais, com 

baixa autoestima, solidão, tristeza, em luto, com depressão e com necessidades 

educativas especiais. 

No que diz respeito à equipa, esta é constituída por cerca de 20 

colaboradores, entre professores, estudantes e voluntários com diferentes 

especializações, todos com formação em alfabetização de adultos, oferecida 

pelo projeto.  

Para além da oferta de formação e do seu âmbito comunitário, o LPV criou 

uma comunidade de prática, com a APCEP, que reúne especialistas, estudantes 

e interessados, por forma a promover a investigação, a intervenção e o 

investimento na alfabetização de adultos.  

O nome do projeto expressa a filosofia associada à intervenção, que valoriza 

a literacia da vida que os participantes partilham nas oficinas e que é o ponto de 

partida para o caminho de aprendizagem que é trilhado nas sessões. Valoriza-

se o muito que as pessoas sabem para promover a aprendizagem e o 

desenvolvimento de competências das literacias importantes para a vida, num 

ambiente onde se privilegiam os afetos.  

 

As influências teóricas nas práticas de intervenção  

As práticas de intervenção são ancoradas teoricamente na Pedagogia da 

Autonomia de Paulo Freire e promovem a literacia emancipatória, baseada na 
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leitura e transformação do mundo (Freire e Macedo, 1987). Para isso, utilizamos 

o método adaptado de aprendizagem da leitura e da escrita de Paulo Freire e 

recorremos aos Media, à tecnologia, às artes, à cultura, à natureza, ao convívio, 

aos afetos, à vida.  

Os elementos da equipa nuclear do LPV, bem como os estagiários e 

voluntários formadores, compreendem os desafios constantes num projeto desta 

natureza, problematizando e refletindo sobre um legado teórico ancorado na 

emancipação (Freire, 2002), socialização (Vygotsky, 1978) e convivialidade 

(Illich, 1985, Canário & Pombo, 2015). Estes princípios orientam a prática de um 

ponto de vista do educador progressista (Freire, 2002), aquele que compreende 

e reflete sobre as incoerências do pensar, discursar e agir, pois é no ato de 

ensinar que se aprendem e re-aprendem novos caminhos da docência. 

“Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos mulheres e 

homens perceberam que era possível – depois, preciso – trabalhar maneiras, 

caminhos, métodos de ensinar. Aprender precedeu ensinar ou, em outras 

palavras, ensinar se diluía na experiência fundante de aprender.” (Freire, 2002, 

12). 

A aprendizagem autodirigida de Knowles (1975) norteia o processo 

andragógico. As oficinas são centradas nos aprendentes, sendo que a 

planificação e avaliação é personalizada e participada.  

Em cada sessão, discute-se de forma crítica e participada os processos 

formativos e planifica-se a sessão seguinte, de acordo com a avaliação 

realizada. 

Veja-se por exemplo um excerto de um dos relatórios críticos de avaliação 

das sessões: 

“Propostas para a próxima sessão: trabalhar as palavras geradoras com a D. 

Francisca, a D. Maria Josefina e o Sr. Hélder, o reconhecimento das letras e os 

ditongos. Os restantes vão continuar a trabalhar no computador…” (Relatório da 

sessão de terça-feira, tarde, 14/11/2017). 

As atividades de aprendizagem visam não apenas ir ao encontro dos objetivos 

e as necessidades, mas também promover a aprendizagem dentro dos grupos 

com diferentes níveis de competências de alfabetização e literacia. 

A interação social é baseada no que o adulto já sabe, o seu conhecimento 

real e as suas potencialidades para aprender, segundo a teoria da Zona de 

Desenvolvimento Próximo (ZDP) (Vygotsky, 1978).  
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“A Dona Célia, depois da Dona Francisca ler a carta do seu amigo secreto, 

fez-lhe um elogio.  

Disse-lhe:   

   Está a ver! Não sabia ler nada. 

   Pois não! - Respondeu a Dona Francisca.  

   Valeu a pena! – Respondeu a Dona Célia.  

   Já sei qualquer coisinha – Respondeu a Dona Francisca, com um sorriso 

confiante.” (Relatório do grupo de terça-feira de manhã, 5/12/2017).  

Este reforço positivo interpessoal, quer dos outros participantes, quer dos 

dinamizadores das oficinas, é muito importante para que as pessoas 

participantes voltem a ter fé nas suas capacidades de aprendizagem.  

“Eu já não sou capaz”; “Isto já não é para mim”; “Já não tenho idade”… são 

crenças iniciais que se assumem como barreiras à aprendizagem e que vamos 

quebrando a cada sessão com feedback positivo e a vivência de experiências de 

sucesso, com base em desafios personalizados e gradualmente mais exigentes, 

de acordo com a evolução do desempenho de cada participante. 

Com base no Método de Freire (1967), o conteúdo da sessão abrange 

atividades de leitura e escrita, os atos de ler e escrever compõem uma relação 

interativa entre a leitura pessoal do mundo e o significado das palavras. O 

recurso ao dicionário e ao prontuário ortográfico surge como uma viagem de 

apropriação de outros significados e outras interpretações do mundo, em 

interação com outras perspetivas. Para além de uma leitura de interpretação e 

compreensão do material escrito do quotidiano, como recibos, cartas de 

fornecedores de serviços, folhetos de promoções dos supermercados, etc., 

realizam-se interpretações de notícias no jornal ou nos noticiários televisivos, 

entre outras abordagens baseadas na vida, promotoras das diversas literacias. 

Os participantes são incentivados a escreverem sobre si, começam pelas 

palavras mais significativas, que funcionam como palavras geradoras, com base 

no Método de Paulo Freire, tentando respeitar os critérios de seleção da riqueza 

e dificuldades fonéticas e do teor pragmático da palavra (Freire, 1967). 

As oficinas são desenvolvidas a partir das necessidades e potencialidades 

dos participantes. Eles traçam o seu próprio caminho de aprendizagem nas 

sessões, definindo os seus próprios objetivos para as oficinas e contribuindo na 

tomada de decisão quanto às estratégias para os atingir, respondendo às suas 

necessidades e interesses, a partir das suas potencialidades. Cada pessoa tem 
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a literacia da vida, por isso valorizamos a sua experiência, cultura, conhecimento, 

necessidades, interesses e projetos, o seu passado e o seu futuro, 

independentemente da idade.  

Na segunda sessão da segunda edição do LPV – Poiares, os participantes 

foram incentivados a propor atividades que gostassem de realizar no âmbito da 

oficina. Assim, cada um escreveu a sua proposta no caderno e depois partilhou 

com os colegas. “Voltar a escrever no computador” foi a que reuniu maior número 

de referências e entusiasmo. A Amélia afirmou até que durante o Verão ainda 

pensou que iria voltar a escrever no computador, que os netos a iam ajudar, mas 

estavam sempre a usar o computador e não a ensinaram. Referiram também 

outras atividades, como visitas a sítios históricos, significativos para eles: Quinta 

das Lágrimas, Universidade de Coimbra, etc. À medida que estes locais iam 

sendo sugeridos pelos nossos participantes, foi feita com eles a pesquisa dos 

locais na Internet. 

O ambiente é alegre e acolhedor, enriquecido com livros, dicionários e outros 

materiais auxiliares, flores e jornais em cima da mesa. Os afetos estão no centro 

de toda a dinâmica andragógica e assumem grande importância nesta 

experiência formativa, quer para os participantes, quer para os dinamizadores. 

“Freire acreditava profundamente no poder transformativo e emancipatório do 

amor” (Darder, 2016, p. 59).  

Nós partilhamos a mesma fé, vivemo-la na prática, com histórias de vida 

magoadas, como por exemplo a do Sr. Alberto, que foi de tal forma contada que 

impeliu duas formadoras a abraçá-lo, enquanto as lágrimas lhe corriam pelas 

faces e repetia orgulhosamente “Sou filho da Amélia do Telhado”. Muito 

emocionado foi contando que nunca teve pai, que a mãe teve 6 filhos, um de 

cada pai, mas que os criou sozinha. Chorou muito ao recordar certos momentos 

da sua infância, era como se os estivesse novamente a viver. Foi um momento 

muito emotivo, como se naquele momento aquele senhor de quase 90 anos 

voltasse a ser o menino pequenino que, por ser o mais velho, andava com um 

tacho a tentar trazer para casa comida para a família. Partilhou ainda que andava 

sempre descalço e que por isso os pés já nem lhe doíam quando andava em 

calçada. Tocou durante muitos anos na Filarmónica, tendo tocado pratos, 

bombo. Porque não sabia ler, também não conseguiria ler música. Agora toca 

ferrinhos no grupo do lar, trouxe-os para mostrar e, claro, tocou e cantou um 
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pouco para todos nós, que o ouvimos com muita satisfação (Relatório da sessão 

de quinta-feira, tarde, 31/10/2017). 

Também utilizamos a música e outras artes para promover a literacia. A fim 

de promover a alegria, desenvolver a criatividade e valorizar a sua experiência, 

as suas histórias, a sua sabedoria de vida, os participantes foram convidados a 

escrever textos originais sobre o que gostavam, a partilhar receitas, a ler e 

escrever poesia, letras de canções preferidas e fados de Coimbra, provérbios 

populares, a cantar, a falar na rádio, a escrever para o Boletim Clube dos Velhos 

Amigos, como suplemento do Diário de Coimbra. 

“Em 1968 fui para França, foi uma grande aventura, foi o melhor tempo da 

minha vida. Eu e o meu marido fomos à procura de uma vida melhor, lá fazia 

chão muito bonito para as casas. 

Fui muito amada, fomos felizes e tivemos dois filhos que são o melhor da 

minha vida.” (Júlia Costa, Boletim Velhos Amigos, N.º 1). 

O orgulho ao reconhecer o seu texto no jornal que chega a todo o mundo, que 

chega aos seus filhos e netos, vizinhos e amigos, é uma experiência muito 

significativa para os participantes. Guardam religiosamente o jornal  como um 

troféu, uma prova de que afinal ainda são capazes de fazer “coisas bonitas”!  

Partilhamos a história do Sr. Duarte que está institucionalizado e tendo a 

esperança de reencontrar a família e amigos, publicou, no jornal, uma carta a 

informar onde está.  

  A solidão é uma realidade para muitos dos participantes do projeto, que 

encontram, neste espaço, uma família.  

Na oficina de alfabetização, também se desenvolvem competências sociais, 

por exemplo, respeito mútuo, trazemos o exemplo de uma participante que se 

dirigiu a uma das formadoras perguntando se poderia distribuir uma lembrança 

adquirida num santuário católico, chamando a atenção que não gostaria de ferir 

a suscetibilidade de uma das colegas, pois esta professava uma religião 

diferente.  

Para promover o hábito da leitura, os participantes contactam com livros 

diversos, desde poesia, história, geografia, etc. Foi feita também uma visita à 

biblioteca municipal a fim de a ficarem a conhecer, e, muito importante, sentirem 

que aquele espaço é também seu. Puderam adquirir o cartão de utilizador para, 

assim a passarem a utilizar autonomamente. 
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As oficinas também contribuem para a literacia familiar. Nalgumas sessões 

participam os filhos e/ou netos dos participantes, que são envolvidos nas 

atividades, promovendo a aprendizagem intergeracional. Como se criaram 

pequenas bibliotecas nos espaços das oficinas, com livros muito variados, e 

também com livros infantis, os participantes puderam levar os livros para casa, 

ler e partilhar com os filhos e/ou netos, e até com os cônjuges.  

A compreensão do mundo é uma constante nas oficinas, pois “na prática 

democrática e crítica, a leitura do mundo e a leitura da palavra estão 

dinamicamente juntas” (Freire, 1989, p.18). Assim, os participantes discutem 

criticamente sobre saúde, diversidade cultural, sexualidade, igualdade de 

género, entre outros temas relevantes. 

Concordamos com Antunes (2002) quando afirma a validade da leitura do 

mundo como estratégia pedagógica de uma educação para a liberdade, 

condição para a transformação. 

As oficinas promovem também o empenho na política, pois alguns dos 

participantes das oficinas de Vila Nova de Poiares envolveram-se ativamente na 

campanha para as eleições autárquicas, contribuindo para a clarificação do 

conteúdo programático da sua candidata, manifestaram gosto pela participação 

cívica, apesar de estarem tristes pela sua candidata ter perdido as eleições.  

A intervenção andragógica proporcionada pelo projeto decorre de um 

processo de investigação-ação, baseado numa abordagem qualitativa. 

Pretende-se compreender o impacto das oficinas no bem-estar, empoderamento 

e inclusão social das pessoas adultas participantes.  

Para isso, faz-se uma análise qualitativa dos processos e produtos 

desenvolvidos nas oficinas, baseados na observação e relatórios críticos, 

recolhem-se testemunhos dos participantes e familiares que evidenciam o 

impacto desta intervenção nas suas vidas. 

 

Resultados 

Com o foco na alfabetização, o projeto alcançou muito mais do o esperado. 

Compreendemos, pela análise dos processos formativos, que se tratam de 

resultados com impactos diversos, muito significativos para os participantes e 

para a equipa.  

Para os participantes, os benefícios da participação nas oficinas ultrapassam 

o notório desenvolvimento de competências de literacia. Muito para além da 
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aprendizagem da leitura e da escrita são evidentes os ganhos no bem-estar, na 

autoestima e até na saúde.  

“No geral, os participantes afirmaram que na Oficina podem fazer coisas que 

nunca pensaram vir a fazer, na idade em que se encontram. E que terem 

experiências novas ainda é possível. Percebem que são capazes: autoestima 

em alta!” (Relatório da sessão de quinta-feira, manhã, 23/11/2017). 

A satisfação de reconhecerem que são capazes de aprender, cumprir o que, 

para alguns é o sonho de uma vida, às vezes tão simples, como saber escrever 

o próprio nome ou o nome dos filhos e netos, assumiu uma importância 

transformadora nas suas vidas.  

“Ao ler o jornal, a Dona Adelaide detetou um erro. O jornal era de dia 9 de 

Novembro, mas numa notícia, referia “hoje, dia 8 de Novembro”. Ao ler esta 

notícia afirmou: ‘se eu der erros não faz mal pois no jornal também vem aqui 

um’”. (Relatório da 3.ª sessão, quinta-feira, manhã, 9 de novembro de 2017). O 

erro é uma oportunidade de aprendizagem e os participantes já não se penalizam 

a si próprios por errar. A mudança de atitude em relação à aprendizagem foi 

evidente, da falta de confiança para uma fé curiosa, esperançada no que ainda 

se pode aprender, com a certeza de que “se aprende até morrer”.  

No caso das pessoas institucionalizadas, só a oportunidade de saírem da 

instituição foi sentida como libertadora. O seu entusiasmo com que chegavam à 

instituição fez com que os que lá ficaram, porque impossibilitados de se deslocar, 

solicitassem à direção da instituição que a equipa do projeto dinamizasse lá a 

oficina. Desejo que esperamos satisfazer na próxima edição. 

Observámos algumas melhorias em alguns participantes que apresentam 

problemas de saúde, que vinham muito queixosos nas primeiras sessões e que 

depois se sentiam melhor. Também nos participantes com demência numa fase 

inicial, foram evidentes as melhorias. 

Uma das participantes regressou na segunda edição mas notámo-la muito 

mais esquecida. Comentou que desde que a filha faleceu que se sente pior da 

sua memória. De salientar que esta filha que faleceu foi a que estava doente com 

cancro na edição anterior, sendo assim o segundo filho que perde. 

Outra das participantes esquece-se muito facilmente das letras. No início da 

sessão escreveu várias vezes o seu nome completo no caderno, ficando 

contente quando se apercebeu que ainda se lembrava como se escrevia. De 

notar que tem mais facilidade em associar as letras se dissermos as palavras 
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por sílabas e ela repetir connosco. Como já foi referido, escreveu pela primeira 

vez no computador, ficou muito feliz, e no final disse para uma colega ‘agora os 

que estão na Câmara vão todos para a reforma e vamos nós para o lugar deles 

porque já escrevemos no computador.’ (Relatório da sessão de quinta-feira, 

manhã, 9/11/2017). 

Todavia, esta avaliação decorre apenas da observação e da análise dos 

resultados ao nível do desempenho e produções, mas carece de uma atenção 

mais técnica e rigorosa, com instrumentos adequados. Para o efeito, iremos 

recorrer a uma equipa multidisciplinar de especialistas, que irá permitir oferecer 

uma resposta mais adequada às problemáticas existentes e verificar o potencial 

terapêutico da aprendizagem. 

Quanto aos participantes em geral, foi evidente a mudança para uma 

perspetiva mais otimista, não só na forma como se percecionam a si mesmos, 

mas também como veem o mundo. 

Algumas sessões foram iniciadas ou terminadas com a escrita no quadro de 

palavras positivas que servissem de incentivo para a semana que se avizinhava. 

A palavra “Amor” era recorrente, por vezes quando questionados sobre mais 

propostas de palavras, diziam por exemplo que “amor estava bem para todos, 

ficava só aquela” mas depois acabavam por um a um, contribuir com palavras e 

enchíamos o quadro (Idem). 

Os resultados da oficina são evidentes através de diversos testemunhos. 

“Especialmente dirigido à população sénior do concelho, enalteço a 

capacidade deste projeto para promover o envelhecimento ativo e a participação 

em contextos de socialização, contribuindo assim para combater os níveis de 

isolamento e solidão da população mais envelhecida do concelho. 

Esta é de facto uma das grandes mais-valias desta iniciativa, conseguindo 

alcançar um dos grandes objetivos em matéria de inclusão social, promovendo 

momentos de convívio que ajudam a combater a exclusão e o isolamento.” 

(Testemunho de João Miguel Henriques, Presidente da Câmara Municipal de 

Vila Nova de Poiares). 

O impacto da conexão do projeto com a comunidade revela-se através de um 

feedback em crescendo, seja através da verbalização dos próprios participantes 

durante as sessões, expressões como “este bocadinho é o melhor momento da 

minha semana”, até a ternura que sobressai sem pruridos “ó meus amores, que 

Deus vos abençoe” ou “minhas queridas, meus amores” ou “nunca pensei nesta 
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alegria, logo eu que sou tão chorona”, seja através do retorno dos familiares que 

demonstram a sua satisfação e reconhecimento pelo bem estar que o LPV trouxe 

à vida dos seus pais/mães. 

“Eu desde o primeiro dia não há palavras para explicar os momentos que 

passei. 

Começando pela companhia destas santas amigas do coração. 

Nunca tive uns momentos de alegria na minha vida. 

Deus os abençoe e tudo de bom na vida.” (Avaliação da Oficina por Zulmira). 

Por outro lado, o passe a palavra acerca do LPV, contribui para a curiosidade 

de elementos da comunidade acerca das atividades que aí se desenvolvem e 

para a chegada de novos elementos, que pretendem aprender ou reaprender a 

ler e a escrever. A divulgação das oficinas nas redes sociais, na comunicação 

social e na rádio local, com os participantes como protagonistas, tem um impacto 

muito positivo na autoestima e potencia a participação de outras pessoas nesta 

iniciativa, promovendo assim a alfabetização de adultos. 

Os participantes da oficina foram ao programa “Velhos Amigos na Rádio”, na 

rádio local, para partilharem a sua alegria de aprender no Letras Prá Vida. O 

entusiasmo pela participação no programa de rádio e pelo feedback que foram 

ouvindo durante o programa, com telefonemas dos ouvintes, familiares e 

pessoas da comunidade, contribuiu para a sua evidente satisfação com a 

experiência (Relatório da sessão de quinta-feira, manhã, 23/11/2017). 

Constatamos igualmente a importância da entrega dos certificados por figuras 

institucionais, numa cerimónia pública, com a presença do Presidente da 

Câmara, e outros responsáveis autárquicos, como presidentes das juntas de 

freguesia ou outros elementos do executivo camarário, das famílias, bem como 

da participação na ESEC, em momentos como I Encontro da Educação de 

Adultos Prá Vida. O facto de participarem ativamente com textos da sua autoria 

ou canções ou o seu testemunho acerca do projeto, contribui para a criação de 

uma relação horizontal entre quem teoriza sobre a Educação de Adultos e os 

protagonistas sobre quem se teoriza, promove a partilha entre académicos, 

estudantes e comunidade.  

Salientamos o texto escrito por uma das participantes a propósito da ida ao I 

Encontro de Educação de Adultos Prá Vida que decorreu na ESEC. 
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“Hoje dia 7 de dezembro fomos dar um pequeno passeio, fomos ter ao Lar da 

terceira idade, Quinta das Camélias, de lá saímos para Coimbra cidade linda, 

fomos de Autocarro para a Escola Superior de Educação. 

Quando chegamos tínhamos lá as nossas professoras à nossa espera, são 

todas muito queridas, lá passamos um bocado maravilhoso a ouvir a palestra 

dos professores, foi lindo.  

O final foi maravilhoso com a tuna académica, eu adorei, chorei de alegria, 

também choro por tudo e por nada, às vezes. O dia foi passado com alegria, 

despeço-me de todos os amigos e professores, adoro-os do coração, vamos 

todos conseguir.” Esta esperança move-nos a todos, participantes e equipa, 

comunidade em favor de uma Educação de Adultos para Todos.  

A procura de convívio que também motiva a maioria das pessoas a participar 

é evidente nos seus testemunhos e levou-nos até a promover o que, com humor, 

intitulamos de “Copos Prá Vida”, convívios à volta da mesa, onde se partilham 

histórias e afetos e se reforçam os laços de amizade na comunidade Letras Prá 

Vida. Este espaço informal revela ser significativo no combate à solidão, no 

investimento na valorização da pessoa e da autoestima.  

 A valorização dos afetos é uma constante, partilhada pelos participantes, 

colaboradores e parceiros do projeto.  

Os colaboradores relatam as suas experiências vividas ao longo das oficinas 

como sendo significativas em termos de aprendizagem, não só técnica e 

científica, mas também de grande enriquecimento pessoal, e elevada satisfação 

pelo contributo em benefício das pessoas e comunidades.  

“Ter participado no projeto Letras Prá Vida, foi uma experiência muito 

gratificante e que ajudou a enriquecer o meu trabalho académico. O facto de 

poder trabalhar as temáticas freirianas num ambiente tão saudável e 

reconfortante, foi excelente na forma como finalmente estava a materializar todo 

este conhecimento teórico que já possuía. Sendo que ao mesmo tempo estava 

a contribuir para melhorar a vida dos nossos participantes e que hoje em dia já 

são nossos amigos. Que são uma parte integrante das nossas vidas.” 

(Testemunho de um dos elementos da equipa). 

Conhecer a realidade dos diferentes territórios e comunidades, aprender com 

os participantes do projeto é sentido por todos na equipa como um privilégio e 

uma oportunidade de desenvolvimento. 
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Conclusões 

A militância com que todos os elementos da equipa do Letras Prá Vida 

vivenciam o projeto é evidente na cooperação, capacidade crítica e reflexiva, 

sobre caminhos a voltar a explorar, rever ou reavaliar, é constante o exercício 

crítico, consciente, da atividade do projeto. Esta reflexão contínua sobre a 

prática, problematiza as relações entre participantes e formadores, no sentido 

em que a humanização presente através de manifestações de afeto e 

compreensão pela dureza da vida calejada, nunca deixa de nos alertar para a 

seriedade intelectual, método e objetivos da oficina, contribuir para a 

alfabetização das letras e do coração, pois todos temos o direito de aprender e 

de assumir histórias de vida doridas e mal esculpidas pelo tempo emocional. 

Sobretudo, acreditamos que é também um ato de emancipação, de 

empoderamento, de promovermos a oportunidade para os participantes serem 

mais autónomos, conceberem os seus projetos comunitários e aprenderem a 

concretizar os seus sonhos na e para a comunidade. 
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RESUMO 
Este estudo busca compreender a importância do planejamento estratégico e suas 
ações para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Investigamos o seguinte problema: 
Como as ações instituídas no planejamento estratégico da Secretaria Municipal de 
Educação (SME) contribuem ou não para o fortalecimento da EJA? Elegemos como 
objetivo geral: investigar se as ações das Secretarias de Educação dos municípios 
baianos contribuem ou não para o fortalecimento da EJA. Pretendemos analisar a 
importância do planejamento educacional para o fortalecimento das ações instituídas 
pelas SME do Estado da Bahia; enumerar as ações planejadas que contemplam a EJA, 
analisando suas contribuições para a referida modalidade. O percurso metodológico 
adotado foi a abordagem qualitativa de pesquisa, o procedimento técnico, a pesquisa 

de campo, com o uso de questionário para coleta de informações. Os resultados 
apresentados indicam a inexistência de ações efetivas para a EJA e a ausência 
de participação dos sujeitos no planejamento estratégico. 
 
 
Palavras-chave: Planejamento Educacional 1. Planejamento Estratégico 2. 
Educação de Jovens e Adultos 3. 
 

 

INTRODUÇÃO 

O planejamento estratégico se configura como um importante 

instrumento numa sociedade em constante mudança uma vez que analisa o 

presente, projetando soluções futuras. O que se destaca nele não é apenas o 

plano, mas a atividade de planejar, pois envolve a participação dos envolvidos 

tornando-os abertos à mudança. 

No campo educacional permite perceber a realidade escolar de 

determinada localidade traçando metas e objetivos para alcançar a sua missão. 

Na prática, o processo de planejar estrategicamente ainda é um desafio para as 

instituições de ensino. E ganha proporções ainda maiores pela necessidade de 

mailto:deborareginaos@hotmail.com


 

 

 

348 

incorporar em sua agenda cada nível de ensino e as diferentes modalidades que 

perpassam cada nível.  

Este artigo traz, portanto como problema desvendar como as ações 

instituídas no planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Educação 

(SME) contribuem ou não para o fortalecimento da EJA? 

O nosso principal objetivo foi investigar se as ações das Secretarias de 

Educação dos municípios baianos contribuem ou não para o fortalecimento da 

EJA. Os objetivos específicos traçados foram: identificar quais municípios 

baianos possuem plano estratégico para as SME; analisar a importância do 

planejamento educacional para o fortalecimento das ações instituídas pelas SME 

do Estado da Bahia; enumerar as ações planejadas que contemplam a EJA, 

analisando suas contribuições para a referida modalidade.  

Respaldamos teoricamente o artigo, tendo como principais autores: 

Baptista (1995) que esclarece sobre a necessidade da participação no 

planejamento estratégico. E Luck (2000) que aborda sobre a importância do 

planejamento.  

O trabalho está organizado de modo que a introdução revela a 

problemática central e a justificativa do trabalho; em seguida, o caminho 

metodológico desenvolvido na pesquisa. Depois uma reflexão sobre a 

importância do planejamento estratégico no fortalecimento da educação de 

jovens e adultos Na sequência, a discussão dos resultados obtidos através da 

pesquisa e as considerações finais, seguidas das referências que foram 

analisadas durante o estudo. 

   

 

CAMINHO METODOLÓGICO: 

No intuito de pensarmos no tipo de abordagem, no procedimento técnico 

e no instrumento que venha contribuir na compreensão do fenômeno estudado, 

escolhemos a abordagem qualitativa para esta pesquisa, como procedimento 

técnico utilizamos a pesquisa de campo, com o uso de um questionário através 

do Google Forms para coleta de informações.  

A pesquisa qualitativa, aplicada inicialmente em estudos antropológicos 

e sociológicos em contraponto à predominância da pesquisa quantitativa, 

alargou seu campo de atuação em áreas como a Psicologia e Educação. Para 
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Minayo (2002, p. 22) a abordagem qualitativa “[...] aprofunda-se no mundo dos 

significados, das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não 

captável, em equações, médias e estatísticas.” Busca, portanto, centrar-se em 

compreender e explicar a dinâmica das relações sociais.  

Haguette (2013) compreende que a pesquisa qualitativa possibilita a 

compreensão mais profunda de alguns fenômenos sociais complexos que não 

poderiam ser explicados simplesmente de forma quantitativa e objetiva. Aqui o 

aspecto subjetivo da ação social é mais relevante. 

Quanto ao procedimento técnico escolhemos a pesquisa de campo que 

constitui o modelo clássico de investigação no campo da Antropologia, onde se 

originou. Nela o pesquisador realiza a maior parte do trabalho pessoalmente, 

pois é enfatizada importância do pesquisador ter tido ele mesmo uma 

experiência direta com a situação de estudo (GIL, 2006). Os dados obtidos são 

confiáveis, pois o pesquisador apresenta nível maior de participação. 

Duarte (2002) esclarece que uma pesquisa de campo é uma 

investigação realizada pelo pesquisador e mesmo que ele conheça o local da 

pesquisa terá um olhar diferenciado para determinada realidade a partir da 

experiência e do conhecimento a ser produzido por ele e pelos sujeitos da 

pesquisa. Neste sentido, a pesquisa de campo permite o pesquisador conhecer 

a realidade empírica por meio das concepções teóricas que embasam o objeto 

de estudo. 

O instrumento utilizado para investigarmos se as ações das Secretarias 

de Educação dos municípios baianos contribuem, ou não, para o fortalecimento 

da EJA, foi o questionário. Para Gil (2006, p. 121) “O questionário é uma técnica 

de investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas a 

pessoas com o propósito de obter informações”. Segundo Marconi e Lakatos 

(2009), o questionário é um instrumento que faz parte da observação direta 

extensiva.  

Nesta pesquisa, o questionário foi composto por uma série de perguntas 

ordenadas e que tem como vantagem a abrangência geográfica de uma área 

mais ampla, economizando tempo e viagens, e atingindo o maior número de 

pessoas. Devido à questão geográfica envolvendo os municípios em estudo 

optamos pela utilização do questionário no Google Forms que foi enviado por 

email para os sujeitos envolvidos, mediante contato prévio. 
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O lócus da pesquisa foram municípios do Estado da Bahia, a citar: 

Barreiras, Capim Grosso, Coaraci, Guaratinga, Itabuna, Igrapiúna, Itabela, 

Itacaré, Jequiriçá, Laje, Macureré, São Gabriel, Várzea Nova, Santo Sé e 

Tucano, distribuídos em diferentes territórios, como: Bacia do Rio Grande, Bacia 

do Jacuípe, Litoral Sul, Costa do Descobrimento, Baixo Sul, Vale do Jiquiriça, 

Itaparica, Sertão do São Francisco, Irecê, Piemonte da Diamantina, Sisal. 

As escolas que compõem o universo da pesquisa contavam, em 2016, 

com 83.372 alunos matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental 

(anos iniciais e anos finais). Desse contingente, 14.474 alunos pertenciam a EJA. 

O IDEB desses municípios varia entre 3,3 a 5,0. Fizeram parte deste estudo 16 

sujeitos, dentre eles, secretários municipais de educação do Estado da Bahia 

e/ou técnicos que atuam nesta secretaria. Por questão de ética, esses sujeitos 

terão seus nomes preservados, sendo identificados pela letra S seguida de um 

numeral.  

 

A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO 

FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

O planejamento da gestão educacional é uma prática reflexiva que visa 

organizar e efetivar a política educacional do município. A partir dos anos 80, 

mediante as transformações históricas, políticas e sociais surge à necessidade 

de redemocratização da sociedade, mobilizando vários setores, inclusive a 

educação.  

Na perspectiva de uma gestão descentralizadora, os gestores da 

Secretaria Municipal da Educação (SME) são convidados a organizar, executar, 

coordenar e acompanhar as atividades ligadas ao ensino. Inicia a estruturação 

da secretaria através de um planejamento educacional que venha atender o 

diagnóstico e os interesses do município. Emergem políticas públicas que 

auxiliam os gestores nesta tarefa, como por exemplo, o Planejamento 

Estratégico (PES) e o Plano de Ações Articuladas (PAR).  

Assumindo esta perspectiva, foi desenhado em 2001 o PES - 
Planejamento Estratégico da Secretaria - produto do programa 
FUNDESCOLA voltado para o fortalecimento da capacidade 
institucional dos órgãos dirigentes educacionais na gestão das redes 
escolares, com vistas ao desenvolvimento de uma eficiência 
sustentada do sistema educacional, através da implementação de uma 
metodologia de planejamento estratégico em secretarias de educação 

(PAES DE CARVALHO, BONAMINO, KAPPEL, 2010, p. 4). 
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O PES tornou-se um instrumento estruturante para melhoria do 

planejamento, da execução e da gestão educacional, pois, auxiliava a secretaria 

em sua organização interna e externa, norteando a direção que deve seguir. 

Através deste planejamento é possível identificarmos os problemas 

educacionais, traçarmos os objetivos, estabelecermos estratégias e metas, 

definirmos plano de ações a serem alcançados a longo, médio e curto prazo, 

escolhermos a forma de monitoramento e avaliação de todo o processo.  

Destacamos que o Manual do PES recomenda uma construção com a 

participação efetiva das comunidades escolar e local mediada por uma relação 

dialógica. Concordamos com esta orientação, pois, acreditamos que no 

planejamento participativo (BAPTISTA, 1995) diversas pessoas trazem 

contribuições significativas para a construção deste documento que reflete uma 

educação pública de melhor qualidade.  

No ano de 2007 com o objetivo de colaborar com o planejamento 

estratégico das políticas educacionais o Governo Federal oferece o Plano de 

Ações Articuladas (PAR). O manual do referido documento esclarece:  

O PAR foi concebido como uma ferramenta de gestão para o 
planejamento da política de educação [...]. Pelas suas características 
sistêmicas e estratégicas, o PAR favorece as políticas educacionais e 
a sua continuidade, inclusive durante as mudanças de gestão, 
constituindo–se como importante elemento na promoção de políticas 
de Estado na Educação (BRASIL, 2016, p. 2). 

Portanto, a referida ferramenta possibilita o diagnóstico da rede de 

ensino, respaldando o planejamento através de uma participação democrática 

com elaboração de estratégias que devem ser alcançadas a médio ou longo 

prazo, perfazendo o período de quatro anos. Esse prazo pode ser prorrogado 

dependendo da revisão do documento, pois, a intenção é que não se torne uma 

Política de Governo e sim, Política de Estado. 

 É partindo das reflexões realizadas que nos deparamos com a seguinte 

inquietação: Qual o lugar da EJA no planejamento estratégico das Secretarias 

Municipais da Educação do Estado da Bahia? “Planejar não basta. É preciso ter 

um enfoque adequado sobre o planejamento (LÜCK, 2000, p.2)”. Independente 

da forma a qual a SME escolha para se organizar, acreditamos que para termos 

êxito na Educação de Jovens e Adultos precisamos priorizar no planejamento 

educacional estratégias que venham fortalecer esta modalidade de ensino. 
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Pensar nessas estratégias é priorizar as necessidades e peculiaridades dos 

sujeitos constituintes deste universo plural. Por isso, a necessidade de inserir os 

jovens e os adultos na construção do planejamento educacional, permitindo ouvir 

e respeitar suas vozes.  

 

MUNICÍPIOS BAIANOS (RE)DESENHANDO O PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO: 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Esse foi o momento mais instigante da pesquisa, pois possibilitou aos 

pesquisadores refletirem se os objetivos propostos foram alcançados. Na 

investigação realizada, os(as) secretários ou técnicos da SME acreditam na 

importância do planejamento estratégico, para o fortalecimento das ações 

instituídas da referida secretaria. A fala a seguir expressa a ideia coletiva quando 

afirma 

É um mecanismo que orienta os planos que integra os principais 
objetivos, bem como norteia as políticas, as diretrizes e as sequências 
de ações de uma organização em um todo coeso, pois, é um processo 
contínuo, onde se pensa as expectativas de futuro (S1).  

O planejamento estratégico deve ser visto pela lógica de superação dos 

planos educacionais como instrumento burocrático. Deve ser um aliado na 

contribuição da educação na medida em que estuda a realidade da rede 

municipal, elenca os principais desafios no intuito de traçar intervenções de 

acordo os critérios e prioridades estabelecidas.  

Contudo, os depoimentos deixaram evidente que é necessário executar 

o que foi planejado. Isto se constitui numa dificuldade que permeia os municípios, 

pois, como temos eleição municipal de quatro em quatro anos e, geralmente, há 

uma rotatividade de pessoas que atuam na SME, também há um refazer de 

planejamento educacional, desconsiderando o anterior. Agindo desta forma, as 

pessoas entendem o planejamento como uma Política de Governo, ao invés, de 

instituírem como Política de Estado.  

Este pensamento é reforçado quando 50% apontam que a SME em que 

atuam não tem plano estratégico. “Por ser o início de uma nova gestão, o 

documento está em fase de elaboração (S2)”.  
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Os 50% que sinalizaram que a SME possui plano estratégico, apontaram 

o processo de elaboração deste documento. Deste total do contingente, 40% 

disseram que construíram o plano através de encontros promovidos pela 

Secretaria Municipal da Educação com os técnicos da Secretaria em parceria 

com os representantes das comunidades escolar e local; já 10 % destacaram 

que foi através de encontros promovidos pela SME somente com os técnicos da 

própria Secretaria; 20% por meio do monitoramento do Plano de Ações 

Articuladas (PAR) com a participação do Comitê Local e, 10% mediante 

monitoramento do PAR, porém, apenas com a participação dos técnicos da SME 

e 20% através monitoramento de consultorias contratadas pela Prefeitura 

Municipal que mobilizou a participação das comunidades escolar e local.  

Esses dados remetem algumas reflexões. Entendemos que, apesar do 

município ser um ente federado que tem a autonomia garantida na Constituição 

Federal de 1988, respaldado em fazer suas escolhas, a própria legislação prevê 

também a participação dos cidadãos no processo democrático. Desta forma, 

pensamos que a escolha de uma gestão participativa e democrática deveria ser 

para além de uma exigência legal ou recomendação de planos e/ou projetos.  

Os gestores das SME, fazendo uso desta autonomia deveriam convidar 

todos os profissionais da educação juntamente com os representantes das 

comunidades para fazer um diagnóstico situacional do município e a partir daí 

construir o plano, o que resultaria em documento personalizado ou através do 

monitoramento do PAR.  

Ressaltamos que na atual conjuntura, as políticas, programas e projetos 

estão sendo liberadas pelo Governo Federal ou Estadual para os municípios se 

as estratégias e ações estiverem estabelecidas no PAR. Interessante o 

secretário de educação estar atento a esta questão para não prejudicar o 

município, causando danos à educação que almeja uma escola pública de 

melhor qualidade.  

Com o intuito de investigar o lugar da EJA no planejamento estratégico 

das Secretarias Municipais da Educação do Estado da Bahia passamos então a 

questionar acerca das ações planejadas para a referida modalidade. A nuvem 

abaixo, expressa a opinião dos sujeitos: 

 

Figura 01 – Nuvem de palavras das atividades/ações realizadas. 
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Fonte: Produzido pelos autores, em 2017. 

As ações citadas pelos sujeitos podem ser divididas em quatro eixos: 

sistema educacional, currículo, professor, e aluno. As ações relacionadas ao 

sistema educacional apontam para monitoramento e/ou visita técnica dos 

trabalhos realizados em cada escola, melhoria do transporte escolar e merenda 

ofertada, ampliação da oferta de vagas, assessoria para a EJA, formação 

continuada e parceria com entidades privadas para cursos profissionalizantes.  

Entendemos que essas ações desenvolvidas a médio e longo prazo, e 

com avaliação permanente envolvendo toda a comunidade, além de evidenciar 

um processo contínuo e dinâmico, apontam para o atendimento a peculiaridades 

inerentes da modalidade para que a mesma não ocupe em alguns municípios 

uma posição secundária tendo outros segmentos prioridade à sua frente.  

As ações relacionadas ao currículo apontam para a necessidade de 

reestruturação de forma a atender as especificidades e diversidades dos sujeitos 

da EJA, perpassando desde a aula até as contribuições do trabalho do 

coordenador para adequações curriculares. Sobre o professor abordam desde a 

“[...] seleção de professores comprometidos (S9)” até a formação continuada 

voltada para a modalidade em questão. As ações relacionadas ao aluno 

abordam sobre evasão, motivação, “[...] política de incentivo e permanência 

(S12)”.  

Ao solicitar a descrição das ações os sujeitos se debruçaram apenas em 

narrar questões pontuais realizadas ora nos sistemas, ora em escolas. As ações 
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executadas apontam para questões de curto prazo, e não remetem a uma 

análise sobre seus resultados.  

Para Lück é de fundamental importância considerar o planejamento 

estratégico como sendo: “[...] o esforço disciplinado e consistente, destinado a 

produzir decisões fundamentais e ações que guiem a organização escolar, em 

seu modo de ser e de fazer, orientado para resultados, com forte visão de futuro” 

(2000, p. 3). Não há clareza acerca dessa visão de futuro nas ações narradas, 

nos questionando sobre a validade das mesmas para o fortalecimento da EJA.  

De modo geral, percebemos que neste (re)desenho as Secretarias 

Municipais de Educação do Estado da Bahia não priorizam ações efetivas para 

o fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos. Notamos a necessidade da 

compreensão de que a EJA não é uma educação a parte, mas integrante de uma 

educação que visa à emancipação dos sujeitos que buscam uma melhoria na 

escola pública e, sobretudo, na qualidade de vida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A pesquisa revela que apesar dos gestores considerarem o 

planejamento estratégico imprescindível para a rede municipal onde atuam, 

ainda não apresenta consistência em suas ações executoras, em particular para 

a EJA, além de um enfraquecimento na forma de planejar uma vez que não 

suscita efetiva participação. Acreditamos que a ausência de uma gestão escolar 

que priorize o planejamento estratégico poderá causar a falta de uma percepção 

de futuro dificultando mudanças nos sistemas educacionais.  

Outro aspecto a considerar é a importância do conhecimento que cada 

gestor, seja ele secretário municipal e/ou técnico precisa ter dos aspectos 

propriamente pedagógicos, dos avanços tecnológicos, bem como das técnicas 

administrativas e ferramentas de gestão, sem priorizar determinado segmento 

educacional em detrimento de outros, fortalecendo a EJA em seu município. 

Esse conhecimento deve atender não apenas a Política de Governo, mas, se 

responsabilizar como agente condutor de um processo democrático para 

melhoria da qualidade da educação, deixando marcas positivas e caminhos para 

a próxima gestão. 

 
 



 

 

 

356 

REFERÊNCIAS  
 
BRASIL. Ministério da Educação. Plano de Ações Articuladas. PAR 2016-2019. 
Manual do Usuário Etapa Preparatória e Diagnóstico. Disponível em: 
http://www.fnde.gov.br/arquivos/category/129-plano-de-acoes-articuladas-par. 
Acesso: 12 jul 2017. 
 
BAPTISTA, Myrian Veras. O planejamento estratégico na prática profissional 
cotidiana. IN: Serviço Social e Sociedade. no. 47, p-110-119, abr., 1995. 
 
DUARTE, R. Pesquisa qualitativa: reflexões sobre trabalho de campo. 
Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 115, p. 139-154, mar. 2002. 
 
GIL, Antônio Carlos Gil. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6 ed. São 
Paulo: Atlas, 2006. 
 
HAGUETTE, T. M. F. Metodologias qualitativas na Sociologia. 14.ed. 
Petrópolis: Vozes, 2013. 
LÜCK, Heloísa. A aplicação do planejamento estratégico na escola. Revista 
Gestão em Rede,  n. 19, p.8-13, 19 abr. 2000. Disponível em: 
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/luck_planejamento.pdf. Acesso em: 11 
jul. 2017. 
 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
MINAYO, Marília Cecília de Souza (Org.). Pesquisa Social: teoria, método e 
criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 
 
PAES DE CARVALHO, Cynthia.; BONAMINO, Alicia Catalano ; KAPPEL, Maria 
Dolores Bombardelli. Planejamento Estratégico em Secretarias Municipais de 
Educação e Resultados Educacionais. In: Congressos Íero-Luso-Brasileiro de 
Política e Administração da Educação, 2010, Elvas/PT, Cáceres e Mérida/ES. 
Congressos 2010 Íbero-Luso-Brasileiros – CADERNOS ANPAE Nº.9, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.fnde.gov.br/arquivos/category/129-plano-de-acoes-articuladas-par


 

 

 

357 

 

29. O SUJEITO JOVEM, ADULTO E IDOSO COM DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL: DESAFIOS DO FAZER PEDAGÓGICO NO 
CAESP PADRE ADRIANO TEMMINK - APAE DE PONTE 

SERRADA-SC 

 

Tanara Terezinha Fogaça Zatti1 

Adriana Regina Sanceverino2 

 
1  Pedagoga, Mestranda  do PPGPE da Universidade da Fronteira Sul-Campus 

Erechim, professora da FCEE no CAESP Pe. Adriano Temmink, 
tanaratf@hotmail.com 

2 Doutora Professora do Programa de Pós Graduação Stricto Sensu Mestrado 
Profissional em Educação da Universidade da Fronteira Sul- Campus Erechim, 

adriana.sanceverino@uffs.edu.br 

RESUMO 
 
Este trabalho traz elementos da dissertação de Mestrado, cujo objetivo geral foi: 
investigar como articular um fazer pedagógico que possa contribuir com a formação 
humana dos sujeitos jovens, adultos e idosos com deficiência intelectual, na instituição 
de educação especial no município de Ponte Serrada-SC. Um estudo de abordagem 
qualitativa, contextualizada na perspectiva da pesquisa-ação,  contingenciada pelo 
desenvolvimento de um estado do conhecimento, com base nos trabalhos publicados 
pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação/ANPED (2008-
2015) e por revisão teórica, realização de entrevistas semiestruturadas e observação 
participante com um grupo de sujeitos com deficiência intelectual jovens, adultos e 
idosos, seminários com os(as) profissionais, sujeitos da pesquisa, para elaboração e 
implementação de uma proposta de intervenção. Os resultados da pesquisa apontam 
para importância de novas ações no espaço de pesquisa, destaca-se assim, o 
reconhecimento dos saberes dos sujeitos com deficiência intelectual, para potencializar 
seu processo educativo. 
 
Palavras-chave: Deficiência intelectual; Educação de Jovens e Adultos; Práticas 
pedagógicas; 

 

Introdução  

 A necessidade de pensar e (re) significar a docência para as pessoas jovens, 

adultas e idosas com deficiência intelectual, e a atuação junto a esse público, 

nos encaminha a diferentes olhares, neste caso o olhar de  uma profissional da 

educação especial em atuação com pessoas jovens, adultas e idosas com 

deficiência intelectual.  

mailto:tanaratf@hotmail.com
mailto:adriana.sanceverino@uffs.edu.br
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A sistematização de ações e intenções, nesse trabalho visam, sobretudo, 

a reflexão da prática pedagógica como instrumento de aprimoramento, como 

parte de um fazer reflexivo, mais rigoroso. 

O objetivo central da pesquisa foi: investigar como articular um fazer 

pedagógico que possa contribuir com a formação humana dos sujeitos jovens, 

adultos e idosos com deficiência intelectual, na instituição de educação especial 

no município de Ponte Serrada-SC. 

Utilizou-se da abordagem qualitativa da pesquisa educacional, 

organizada em cinco etapas, embasada em Trivinõs (2007), com a 

caracterização da pesquisa-ação refletida por autores(as) como Thiollent (1996) 

e Miranda (2012). 

Referencia-se a construção teórica que subsidia a pesquisa, o processo 

de construção do estado de conhecimento. Os(as) autores(as) com os(as) quais 

dialoga-se para compreender as diferentes perspectivas e paradigmas que 

permeiam a problemática e marcam os pensares educativos para as pessoas 

com deficiência intelectual, e a perspectiva da educação de jovens, adultos e 

idosos e suas especificidades. Bem como as possibilidades de articulação 

dessas modalidades da educação, na constituição de contribuições para um 

fazer diferenciado junto aos sujeitos da pesquisa. 

Procura-se apresentar as considerações e proposições decorrentes do 

transcurso coletivo, cuja dinamicidade e complexidade evidenciam a 

necessidade de novos olhares, novas pesquisas e constantes reflexões.  

 
Panorama Metodológico  

 
Metodologicamente a pesquisa orientou-se na perspectiva da pesquisa-

ação, contextualizada teoricamente, nos estudos de Thiollent (1996), Miranda 

(2012), Franco (2005), Almeida (2015) e Jesus (2015). 

Almeida (2015) ao evidenciar a pesquisa-ação e suas contribuições para 

a área da educação especial, permite-nos a reflexão da mesma como: “uma 

forma de pesquisa que também pode transformar os profissionais da educação 

em pesquisadores reflexivos da sua prática” procura, assim, demonstrar que é 

possível pesquisar ao mesmo tempo em que se ensina (ALMEIDA, 2015, p. 176).  

Assim, o tema e problema foram delimitados a partir das necessidades e 

dos interesses dos sujeitos implicados na pesquisa, pois, por estarem inseridas 
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nesta realidade são as pessoas que a conhecem. Segundo Miranda (2012), o 

problema já existe e o pesquisador o identifica e o acolhe como objeto de 

pesquisa e busca auxiliar o grupo a tomar coletivamente consciência do mesmo.   

Com base nas caracterizações apontadas por Triviños (2007), 

relacionamos as cinco etapas de cada ciclo do processo de pesquisa: a) 

Planejar; b) coletar dados; c) analisar dados e planejar as ações; d) implementar 

as ações; e) avaliar resultados e gerar relatórios. 

Na primeira etapa, buscou-se identificar de que forma essa interface vem 

se constituindo como objeto de estudo, mapeando a produção acadêmica na 

área. Para tanto, realizou-se pesquisa de cunho bibliográfico acerca dos campos 

de interesse foram mapeadas as publicações da Associação Nacional de Pós-

graduação e Pesquisa em Educação - ANPED entre os anos de 2008 e 2015. 

Este recorte temporal foi definido por corresponder ao período posterior à 

publicação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva62. 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas 

com profissionais da educação e observação participante  com um grupo de nove 

pessoas com deficiência intelectual (três sujeitos com idades que variam de 20 

a 30 anos, dois sujeitos com idades de 30 a 40 anos, três sujeitos com idade de 

40 a 50 anos e um sujeito com 60 anos). 

Com base em Thiollent (1996), pode-se argumentar que a pesquisa-ação, 

pode ser vista como forma de engajamento sócio-político a serviço de uma 

causa. Assim, a análise dos dados teve como parâmetro a contextualização da 

realidade, para alicerçar em uma relação horizontalizada de constituição de 

conhecimentos, promover espaços de reflexões necessárias à transformação da 

mesma, que resulta na constituição da proposta de intervenção. 

A construção da proposta de intervenção foi realizada coletivamente. 

Deliberou-se sobre a ação em três aspectos, considerados pelos sujeitos da 

pesquisa como prioritários e que envolvem três segmentos: família63, pessoas 

com deficiência intelectual e profissionais da educação. 

                                                 
62 Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria nº 555/2007, prorrogada 
pela Portaria nº 948/2007, entregue ao Ministro da Educação em 07 de janeiro de 2008. 
63 Entendida nesse contexto como as pessoas que convivem diretamente com a pessoa com 
deficiência (pais, irmãos, responsáveis ou curadores). 
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Reflexões sobre a deficiência intelectual e Educação de Jovens e Adultos  

Para Demo (2003, p.13) é importante definir bem, mas saber que toda 

definição bem feita é aquela que reconhece seus limites e incongruências. Neste 

sentido, na definição da deficiência precisamos reconhecer a existência de 

limitações. Os autores, Vieira e Pereira (2007, p.43) alertam que: se é difícil 

encontrar um critério uniforme para contextualizar a deficiência, mais ainda para 

definir a deficiência intelectual.  

Dada à complexidade revelada na própria definição da deficiência 

caracterize-se a dificuldade de diagnóstico da deficiência intelectual.  Segundo 

a Academia Americana de Deficiência Intelectual e de Desenvolvimento (AAIDD, 

2014), a deficiência intelectual pode ser entendida como o funcionamento 

intelectual64  inferior à média, associado às limitações adaptativas65  em pelo 

menos duas áreas de habilidades (comunicação, autocuidado, vida no lar, 

adaptação social, saúde, segurança, uso dos recursos da comunidade, 

determinação, funções acadêmicas, lazer e trabalho), com ocorrência antes dos 

dezoito anos66. 

Segundo Anache (2015, p. 51), autores como Vygotsky e Kurt Lewin 

apresentaram importantes contribuições para pensar a deficiência intelectual, 

registrando a complexidade do fenômeno, buscando, sobretudo, a superação do 

intelectualismo67, mas é necessário compreender os nexos construídos68 entre 

                                                 
64 De acordo com Vieira e Pereira (2007, p. 44) a percepção deste aspecto, (funcionamento 
cognitivo, para os autores) também é permeada por posições divergentes, “a ‘inteligência’, como 
tal, não é, de facto, mais do que um constructo teórico”, que pode fornecer uma forma conceitual 
de explicar a diferença entre os indivíduos, ou seja, as medir. 
65Com relação a este aspecto (entendido como comportamento adaptativo), Vieira e Pereira 
(2007, p.45) argumentam que a maioria dos autores está de acordo sobre as dificuldades de 
avaliar o comportamento adaptativo, em virtude da complexidade para sua observação. De tal 
forma, que a própria AAIDD sugere uma série de observações em diferentes locais e espaços 
de tempo consideráveis. 
66 A determinação da ocorrência no período de desenvolvimento (até os 18 anos) estabelece-se 
em função da diferenciação da deficiência intelectual de outras deficiências (como um adulto que 
possa ter seu desempenho afetado em função de lesões físicas graves, por exemplo) ( 
OLIVEIRA, 2007, p. 18). 
67 Proposta que procurava anular o significado do defeito intelectual, destacando as forças das 
dimensões afetivas para explicar a deficiência intelectual. 
68 A autora argumenta as ligações propostas entre afeto e intelecto mediante a refutação de 
Vygotsky (1997) a tese da regularidade, dessa forma um fator não ocorre em detrimento ao outro, 
compreendendo que no processo de internalização da ação esta imbricado tanto o afeto, quanto 
o intelecto (ANACHE, 2015). 
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afeto e intelecto, especificando-se a relação dinâmica de ambos (no processo de 

internalização estão imbricados tanto o afeto como o intelecto). 

        No que tange a Educação de Jovens e Adultos, relaciona-se que conforme 

Souza (2011), Gadotti (2011) Haddad e Di Pierro (2000) Paiva (2015), que a EJA 

no Brasil teve como uma das referências, a Fundação Nacional para Educação 

de Jovens e Adultos, a Fundação Educar69, que deveria fomentar programas 

destinados aos que não tiveram acesso à escola ou foram excluídos.  

Para Romão (2011, p. 65) a EJA como parte constitutiva do sistema 

regular de ensino, precisa contar com a mesma qualidade, não pode ser 

relegada ou entendida como compensatória, mas como modalidade de ensino. 

Santos (2014, p. 180) afirma que essa “conquistada modalidade de 

educação”, vem buscando construir uma identidade própria. A autora menciona 

que, “sem uma definição conceitual sobre a EJA e sem a construção de um 

campo de formação especifica, será difícil ter critérios para o ensino nessa 

modalidade”.  

Em sua caracterização inicial, a EJA refere-se ao atendimento a um 

público específico, o qual por diferentes motivos teve negado o direito à 

educação e que retorna ao processo de escolarização (JARDILINO; ARAÚJO, 

2014). Como citado anteriormente, as dificuldades e precariedades do sistema 

de ensino no país excluíram e excluem de forma latente. A escolarização e a 

qualidade deste processo é sempre ponto de luta e reflexão. 

A reflexão sobre as dificuldades de atendimento do país às políticas aos 

idosos é relacionada por Alves (2013, p. 157, salienta o processo de 

envelhecimento da população, e aponta que a “educação para o sujeito idoso, 

mostra-se como uma necessidade imprescindível para a melhoria do nível da 

qualidade de vida” compreendida não em seu aspecto intelectivo, mas total. 

Nesse sentido, corroboram as pesquisadoras, Coura e Soares (2011) que 

evidenciam a EJA como um espaço de ampliação da qualidade de vida na 

terceira idade. 

Segundo Sanceverino (2013) em pleno discurso sobre a sociedade do 

conhecimento, o que se percebe é o esvaziamento do conhecimento, 

ressaltando que a construção de uma educação conscientizadora requer a 

                                                 
69 A Fundação Educar vinculava-se ao MEC e contava com o apoio financeiro das prefeituras ou 
de associações da sociedade civil (SOUZA, 2011, p.52). 
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problematização histórica e política da realidade para pautar uma intervenção 

que tenha como foco a transformação emancipadora para além da reprodução 

social.  A autora pontua a necessidade de formação adequada e condizente de 

profissionais, para articular a mediação de um fazer pedagógico comprometido 

e diferenciado nesta modalidade de ensino. 

Para Sganderla (2012, p. 178) embora a Educação de Jovens e Adultos 

com deficiência tenha um substancial amparo legal e seja foco das políticas 

públicas, os dados quanto à inclusão na educação regular e mais 

especificamente na EJA, ainda mostram-se aquém do esperado para uma 

educação que se diz ou pretende ser inclusiva.  

Em seus estudos, Vygotsky problematiza a dissociação das dimensões 

cognitivo-intelectual e afetivo-relacional. Ou seja, no processo de aprendizagem 

e desenvolvimento essas dimensões estão associadas e em relação, bem como 

o aspecto norteador da compreensão de mediação, dessa forma a educação 

deve ocupar-se do que pode ser mediado à criança.  

Argumentado o pensamento de Vygotsky, é importante pontuar uma das 

categorias que ganha centralidade em sua abordagem: a mediação. Neste 

sentido, a pesquisa de Losso (2012) apresenta relevantes conhecimentos com 

relação às especificidades deste conceito tendo como referência a experiência 

em EJA, adequados à reflexão de uma perspectiva didática e metodológica. Para 

Losso (2012, p.52), a educação de jovens e adultos, não deve ser baseada em 

uma perspectiva errônea, que compreende o processo de ensino e 

aprendizagem de adultos, como uma tarefa simples, ou de menor importância, 

que pode ser efetivada por qualquer leigo ou por qualquer voluntário. 

Assim, deve-se considerar que:  

 

[...] O adulto traz consigo uma história de vida mais longa e, 
provavelmente, mais complexa de experiências e conhecimentos 
acumulados, do pensar o mundo, das pessoas e de si mesmo. Nesse 
sentido, sua inserção em situações de aprendizagem faz com que ele 
traga consigo diferentes habilidades e dificuldades em relação à 
criança. E, provavelmente, maior capacidade de reflexão sobre o 
conhecimento e sobre seus próprios processos de aprendizagem 
(OLIVEIRA, 2001 apud LOSSO, 2012, p.53). 

 
A condição de não criança revela conhecimentos e vivências anteriores que 

precisam ser contextualizados pelo profissional da educação no processo de 

mediação. A autora ainda pontua aspectos que podem ser aprofundados na 
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perspectiva de que são as vivências históricas que alteram de forma intencional 

e voluntária o comportamento humano, que se desenvolvem a partir das 

significações produzidas em suas relações sociais (LOSSO, 2012, p. 101). 

Segundo Pieczkowski (2014, p. 214), mesmo com alguns avanços, e com 

a crença na inclusão educacional e social, há dificuldade de romper com a 

naturalização da exclusão. Pontua a contribuição de Vygotsky para a inclusão 

ao relacionar as trocas sociais como impulsionadoras do desenvolvimento, e sua 

denúncia da escola que segrega a diferença. A autora defende que: “[...] a escola 

inclusiva é aquela que não romantiza a inclusão, pois sabe que a diferença é 

desafiadora, mas reconhece a singularidade humana e proporciona o acesso ao 

conhecimento e à cidadania” (PIECZKOWSKI, 2014, p. 214).  

O desafio de pensar um processo de inclusão, nessa perspectiva, deve 

estar alicerçado em uma sólida base de conhecimentos, bem como numa 

postura de respeito às peculiaridades.  

 

Considerações Finais  
As práticas pedagógicas em educação especial para pessoas com 

deficiência intelectual foram historicamente marcadas por perspectivas de 

ocultamento e silenciamento, quase sempre tratadas como secundárias e até 

mesmo desnecessárias. Arroyo (2013) discorre que: “a diversidade chega às 

escolas, ao movimento docente e aos currículos, exigindo superar ocultamentos 

históricos” (p. 147), e afirma que se mantinha um isolamento e ocultamento de 

sujeitos na escola, que agora é quebrado, por isso, precisa ser abordado 

coerentemente pelos sujeitos históricos que as compõem. 

Saber que somos humanos e forjados na história, afetados pelas 

dificuldades que se apresentam em nossa vida e estrutura, nos motiva à 

realização de um trabalho coletivo, cujo processo requer muita dinamicidade e 

organização. É preciso compreender as peculiaridades e articular os diferentes 

pensamentos e expectativas em torno de objetivos comuns a todos.  

A transformação das práticas pedagogicas destinadas ao público alvo da 

pesquisa evidencia a necessidade de articulação dos diferentes segmentos que 

atuam com o mesmo (profissionais e família), o entendimento de que as pessoas 

jovens, adulta e idosas com deficiência intelectual são sujeitos de direito. 
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A desconstrução de paradigmas de exclusão e culpabilização do sujeito 

só pode ser reflexionada a partir da construção coletiva de outras formas de 

pensar, um olhar voltado às pessoas e a crença em que a educação deve ser 

antes de tudo um saber que colabore com a melhoria da realidade e da vida 

dessas pessoas. 

Enfatiza-se a dinamicidade e complexidade do processo de construção do 

conhecimento e de transformação da realidade, assim muitos questionamentos 

apresentados na pesquisa e/ou decorrentes merecem que ser aprofundados, 

quer pela equipe, quer por outros(as) pesquisadores(as) e pesquisas, pois 

representam um movimento constante, que pode ser sempre resignificado 

mediante novos olhares, pesquisas e  reflexões.  

Das certezas provisórias construídas ao longo dessa pesquisa, 

argumenta-se a necessidade ainda constante da pesquisa, da formação 

permanente, da rigorosidade, da escuta, para a constituição de uma prática mais 

comprometida com a transformação que, na perspectiva freireana, pode ser 

entendida como o fato de sermos cada vez mais conscientes do compromisso 

com uma educação humanizadora.  
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Resumo: Em um espaço de formação de futuros profissionais técnicos em 
Controle Ambiental, é fundamental que os alunos compreendam o processo de 
produção de sua existência e as relações de trabalho numa perspectiva 
histórica, especialmente no que se refere às relações de poder presentes na 
dimensão social, pública e privada. Assim, o ensino de Arte precisa englobar o 
mundo do trabalho como categoria fundamental em diferentes níveis de ensino, 
em especial no contexto da Educação Profissional na modalidade integrada. 
Partindo desse entendimento, o presente texto apresenta as vivências 
pedagógicas da disciplina Arte, componente de um curso técnico em Controle 
Ambiental na modalidade integrada à EJA a partir do olhar e da narrativa de 
uma professora que pesquisa a própria prática. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Educação Profissional; 
Teatro do Oprimido. 

 

INTRODUÇÃO  

 
O presente texto tem como principal objetivo apresentar as práticas e 

vivências pedagógicas desenvolvidas no contexto da disciplina Arte do Curso 

Técnico em Controle Ambiental integrado à Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

do CED Irmã Regina, escola do campo situada no núcleo rural do Rodeador em 

Brazlândia-DF, cidade periférica da Capital Federal brasileira.  

É importante salientar que o espaço-tempo a ser apresentado é o cotidiano 

da sala de aula que, por ser constituída na coletividade, é composta de uma série 

de subjetividades. Nesse sentido, as vivências a serem apresentadas se dão a 

partir do olhar e da narrativa de uma professora que pesquisa a própria prática, 

isto é, que narra o que vê, ouve e sente em relação a essas práticas e deixa 

escapar nessa narrativa incertezas e conflitos que constroem os caminhos que 

percorre quando investiga. Assim, destaco que o olhar de uma professora que 

mailto:jufagundess@gmail.com
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investiga a sua prática é um olhar envolvido que investiga e se investiga num 

movimento de autoformação contínua. 

Ao dialogar sobre a relação entre ensino e pesquisa, Paulo Freire destaca 

que “o que há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma 

de ser ou de atuar que se acrescente à de ensinar” (2015, p. 30). Na perspectiva 

de Freire a indagação, a busca e a pesquisa fazem parte da natureza da prática 

docente: 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses 
quefazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino 
continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 
indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para 
conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade (FREIRE, 2015. p. 30-31).  

Assim, inspirada por Freire, entendo que é na minha trajetória de formação 

permanente de professora que percebo e me assumo, porque professora, como 

pesquisadora. 

Elucido que a escrita se dá na primeira pessoa do singular pois parte do 

olhar da professora que investiga as práticas e vivências em sala de aula que, 

por sua vez, é composta por muitas vozes. Isto é, apesar da narrativa se dar em 

primeira pessoa, quando refiro-me às práticas descritas passo para a terceira 

pessoa do plural, uma vez que não se desenvolvem somente a partir da 

professora, mas junto aos e pelos estudantes, além da comunidade escolar 

como um todo, que influencia e é influenciada direta e/ou indiretamente por 

essas práticas. Além disso, esse mesmo entendimento se aplica ao lócus das 

práticas/pesquisa (nossa escola, nossa sala de aula, etc.). 

O presente trabalho articula-se com a perspectiva ideológica de formação 

de professores e função docente denominada perspectiva de reconstrução social 

(ZEICHNER, 1990) em que os professores são considerados profissionais 

autônomos que “refletem criticamente sobre a prática cotidiana para 

compreender tanto as características dos processos de ensino-aprendizagem 

quanto o contexto em que o ensino ocorre” (PÉREZ GÓMEZ, 1998 p. 373), de 

tal modo que a atuação reflexiva docente promova o desenvolvimento autônomo 

e emancipador dos atores do processo educativo. Além disso, alguns aspectos 

da perspectiva prática serão considerados nas reflexões que compõem a 

apresentação das nossas vivências. 
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Desse modo, as reflexões presentes neste trabalho partem de processos 

tanto formais quanto informais de pesquisa e formação contínua. Formalmente, 

partem de duas pesquisas acadêmicas, uma a nível de especialização 

(FAGUNDES, 2015) e outra a nível de mestrado (em processo de finalização), 

ambas focadas em questões relativas ao ensino de Arte no contexto do nosso 

Curso Técnico em Controle Ambiental integrado à EJA. 

Nesse sentido, outros objetivos se desdobram a partir do principal objetivo 

de apresentar as vivências do nosso contexto, nomeadamente, dialogar a 

respeito da pesquisa como princípio educativo na prática de professores; 

investigar e refletir sobre as práticas da nossa sala de aula considerando 

aspectos do contexto social e político no qual a escola está inserida e produzir 

conhecimento acerca da prática docente.  

Assim, o presente texto está dividido em duas partes, uma primeira 

dedicada a discutir aspectos da pesquisa como princípio educativo na prática de 

professores e a segunda dedica-se à apresentação das práticas desenvolvidas 

no tempo-espaço específico de nossa sala de aula, buscando relacionar tais 

práticas com o contexto social e político da escola, bem como da Educação 

Profissional integrada à EJA. 

 

A pesquisa como princípio educativo na prática de professores 
 

Pérez Gómez (1998) distingue quatro perspectivas ideológicas que 

dominam tanto o discurso teórico quanto o desenvolvimento prático da função 

docente e formação de professores, são elas: a perspectiva acadêmica; a 

perspectiva técnica; a perspectiva prática e a perspectiva de reconstrução social. 

A perspectiva de reconstrução social considera que o ensino é 

concebido como uma atividade crítica e ao mesmo tempo de prática social. 

Nesse sentido, o professor é considerado um profissional autônomo e crítico que 

reflete sobre a prática cotidiana a fim de compreender não só as características 

dos processos de ensino-aprendizagem como também do contexto em que o 

ensino ocorre, isso de tal modo que o desenvolvimento autônomo e emancipador 

dos atores envolvidos no processo educativo possa ser promovido pela atuação 

reflexiva do docente. 
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Por volta da década de 90 do século XX, diversos estudos centrados no 

desenvolvimento dos pressupostos, fundamentos e características de conceitos 

como os de professor-pesquisador e professor reflexivo surgem como parte de 

um movimento de valorização da formação de professores em diferentes países. 

Apesar de haver uma diversidade de perspectivas entre tais estudos, é possível 

delinear elementos convergentes tais como a superação da concepção técnica 

e positiva de educação, de currículo e de ensino; a transposição do vazio entre 

teoria e prática e entre a investigação e ação por meio da experimentação 

concomitante à investigação ou reflexão sobre a prática e, em diferentes matizes 

na organização e conceituação,  que o próprio processo de investigação, bem 

como o conhecimento que este produz, atue na transformação daqueles que 

participam concretamente da situação educativa como um todo.  

Essas pesquisas partem da compreensão da experiência como mais do 

que a simples atividade, envolvendo os elementos ativos (tentativas, 

experimentos, mudança) e passivo (uma vez que quando experimentamos, 

sofremos as consequências da mudança) presentes nos estudos de John Dewey 

sobre a experiência (1959, 1979). Passam pela concepção de ensino como 

prática reflexiva (SCHÖN, 2000) apontando para a valorização dos processos de 

produção do saber docente a partir da prática e situando a pesquisa como um 

instrumento de formação de professores, onde o ensino é tomado como ponto 

de partida e de chegada dessa pesquisa (PIMENTA, 2002). E evolui para o 

surgimento de estudos que criticam o desenvolvimento de um possível 

“praticismo” decorrente da proposta de Schön (CARR e Kemmis, 1988; 

CONTRERAS, 2002; DINIZ-PEREIRA, 2007, 2008; GIROUX, 1990; PIMENTA, 

2002; ZEICHNER, 1990).  

Donald Schön (2000, p. 17) desenvolve três competências que os 

profissionais apresentam em face das “zonas indeterminadas da prática” dentro 

da sua teoria de prática reflexiva: conhecer-na-ação, a reflexão-na-ação e a 

reflexão sobre a reflexão-na-ação. Sendo a reflexão sobre a reflexão-na-ação 

uma análise desenvolvida a posteriori sobre as características e processos da 

própria ação docente. Nesse sentido, o presente trabalho se pretende atuar 

enquanto reflexão sobre a reflexão-na-ação, mas buscando considerar também 

os variados estudos apontados por Selma Pimenta (2002) que criticam a noção 

de que bastaria a prática para a construção do saber docente e que isso pode 
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originar um possível “individualismo” a partir de uma reflexão em torno de si 

próprio, fruto de uma hegemonia autoritária. 

Como professora da disciplina Arte do Curso Técnico em Controle 

Ambiental integrado à EJA, alicerço o desenvolvimento da minha prática docente 

em diversas abordagens teóricas de prática e formação docente denominadas 

de críticas, por exemplo, o modelo crítico de formação de professores (DINIZ-

PEREIRA, 2007, 2008); a perspectiva crítica (CARR e KEMMIS, 1998) e a 

perspectiva de reconstrução social (ZEICHNER, 1990).  

Vale destacar que o enfoque de reconstrução social se define 

claramente partidário de valores articulados explicitamente com o 

desenvolvimento da consciência social dos cidadãos para a construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária e por esse motivo alicerça teoricamente as 

reflexões acerca das práticas e vivências no espaço-tempo da disciplina Arte do 

curso técnico em Controle Ambiental da nossa escola, práticas essas baseadas 

na Estética do Oprimido (BOAL, 1975, 1980, 2009), na noção de educação 

estética (AMARAL, 2014; LOPONTE, 2013; PEREIRA, 2011; RIBEIRO, 2011), 

bem como no conceito de educação ético-estética de Nadja Hermann (2005, 

2010).  

Nesse sentido, a postura investigativa que assumo vai ao encontro do 

ponto de vista que Adriana Dickel (1998) defende ao debater acerca do conceito 

de professor pesquisador. Dickel defende a pesquisa como um instrumento que 

deve ser apropriado pelos professores de escolas públicas, pontuando que essa 

pode ser uma das formas de se romper com o caráter reprodutivo das relações 

sociais dominantes na escola. 

Assim, partindo da perspectiva de prática docente enquanto atividade 

crítica e de prática social que procedo à apresentação das reflexões acerca das 

práticas pedagógicas da nossa sala de aula a partir do ponto de vista de uma 

professora que pesquisa sua própria prática enquanto atividade de constante 

autoformação e reconstrução das nossas experiências.  

 

O ensino-aprendizagem de Arte no contexto do curso técnico em Controle 
Ambiental integrado à EJA do CED Irmã Regina 
 

O CED Irmã Regina foi a primeira escola da Secretaria de Educação do 

Distrito Federal (DF) a implementar um curso profissional na modalidade 
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integrada à EJA. O processo de implementação se deu a partir de encontros 

para a construção coletiva do plano de curso com a participação de membros da 

comunidade escolar, professores e pesquisadores externos, além de 

representantes de coordenadorias, núcleos e gerências relacionadas às 

especificidades e demandas do nosso contexto. Após esse processo de 

construção coletiva, realizado em cinco encontros presenciais, o plano de curso 

foi encaminhado para uma comissão constituída para concluir a elaboração do 

documento e conduzi-lo à posterior aprovação pelos órgãos deliberativos. A 

partir da aprovação do documento-base do Plano de Curso Técnico em Controle 

Ambiental (DISTRITO FEDERAL, 2014) foi implementado na nossa escola o 

curso técnico na modalidade integrada a partir do segundo semestre de 2015. 

Como se pode notar, trata-se de um curso recente que formou a sua primeira 

turma de técnicos em Controle Ambiental no final de 2017. 

Como mencionado anteriormente, o CED Irmã Regina foi a primeira escola 

a implementar um curso técnico na modalidade integrada à EJA do DF. Assim 

sendo, o corpo docente da nossa escola teve o desafio de desenvolver suas 

disciplinas articuladas à formação profissional de forma pioneira no DF. Tal 

desafio envolveu criar um currículo e a partir dele desenvolver nossas práticas 

em sala de aula sem que tivéssemos como base experiências pedagógicas de 

outras unidades escolares, pelo menos no DF.  

A modalidade integrada pressupõe o reconhecimento de que a Educação 

Profissional (EP) deve estar articulada com a Educação Básica no sentido de 

superar o mero ensino do trabalho laboral e em direção a uma formação 

emancipatória, isto é, o futuro profissional técnico em Controle Ambiental deve 

estar consciente dos processos de produção da sociedade capitalista 

(FRIGOTTO, 2001). Por esse motivo, desenvolvemos nossas práticas a partir de 

elementos da Poética do Oprimido70, elaborada por Augusto Boal (1975, 1980, 

2009). 

Sendo assim, os jogos propostos na disciplina Arte dividem-se por etapas 

com o objetivo de tornar o corpo cada vez mais expressivo e se construir 

enquanto ator, saindo de sua condição de observador e assumindo a posição de 

sujeito protagonista: 

                                                 
70 Ver páginas 121 a 169 de Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas (BOAL, 1975). 



 

 

 

373 

Para que se possa dominar os meios de produção teatral, deve-
se primeiramente conhecer o próprio corpo e ser capaz de torná-lo 
mais expressivo. Só depois [...] o “espectator” estará habilitado a 
praticar formas teatrais que, por etapas, ajudem-no a liberar-se de sua 
condição de “espectador” e assumir a de “ator”, deixando de ser objeto 
e passando a ser sujeito, convertendo-se de testemunha em 
protagonista (BOAL, 1975, p. 131). 

Os jogos de imagem desenvolvidos nas aulas sempre partem de histórias 

reais relatadas pelos estudantes. Tratam-se de cenas produzidas em grupo a 

partir do relato de um dos integrantes, mas sempre levando em consideração 

que a imagem produzida não é mera representação da realidade, mas realidade 

enquanto imagem: 

Para que se entendam e se possam praticar as técnicas do 
Teatro-Imagem, é necessário ter em mente um dos princípios básicos 
do Teatro do Oprimido: “A imagem do real é real enquanto imagem”. 
Quando, usando meus atores e objetos disponíveis, faço uma imagem 
da realidade, essa imagem, em si mesma, é real. Devemos trabalhar 
com a realidade da imagem e não com a imagem da realidade – é bom 
repetir. Uma imagem não requer ser entendida, e sim sentida (BOAL, 
2009, p. 233).  

Em nossos jogos teatrais que partem de histórias reais de opressão 

compartilhadas pelos estudantes, por vezes, trabalhamos com temas 

relacionados ao meio ambiente e ao contexto camponês, entretanto, esse não é 

o único foco da nossa disciplina. As histórias trabalhadas nas práticas de Teatro-

Imagem ou de Teatro-Fórum em nossas aulas abrangem temas variados. A 

Imagem abaixo, por exemplo, representa um jogo de imagem que fez parte de 

um debate caloroso sobre as relações de poder na sala de aula. 

Figura 8 – jogo de imagem: O professor 

 

Fonte: acervo da autora 

A intencionalidade pedagógica é de revelar as estruturas dos processos 

educativos, abrindo diálogo para questionar tais estruturas em pleno espaço de 

jogo teatral, questionamentos esses que podem transbordar o espaço de jogo e 

intervir na realidade educacional e social que vivem os estudantes. Podem ainda 
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se configurar em um processo de investigação da professora que participa do 

jogo e que pode, a partir do debate levantado, refletir sistematicamente sobre a 

prática e, a partir disso, melhorar a qualidade de sua própria intervenção. 

Além disso, esses jogos, muitas vezes, trazem questões importantes do 

contexto social e político que os sujeitos atores estão inseridos. Quando isso 

ocorre, podemos aproximar nossas práticas à ação de “desenvolver ao mesmo 

tempo o pensamento reflexivo e a ação de reconstrução (pedagogia crítica) que, 

por definição, implica a problematização tanto da própria tarefa de ensinar, 

quanto do contexto em que se realiza” (ZEICHNER, 1990, p. 19 apud 

SACRISTÁN e GOMÉZ, 1998, p. 373).  

Por isso são construídos momentos de debate e reflexão relacionados às 

atividades práticas desenvolvidas durante as aulas. Tais momentos consolidam-

se, concretamente, por meio de debates, facilitados pela organização das 

cadeiras da sala de aula em formato de arena, onde as cenas, jogos e exercícios 

acontecem no centro dessa arena e os participantes sentados nas cadeiras do 

círculo, tecem comentários e reflexões acerca das propostas desenvolvidas de 

forma imediata. Outro espaço-tempo importante para a ampliação de nossas 

reflexões, garantindo a perspectiva da coletividade é o diário de bordo coletivo. 

Nas nossas aulas os registros não são feitos em cadernos individuais, mas 

apenas um caderno, compartilhado entre os estudantes.  

A proposta do diário de bordo coletivo é semelhante ao protocolo, um 

caderno de registro dos ensaios escrito logo após cada encontro e lido 

coletivamente no início de cada novo encontro, inspirado nos protokoll de Brecht 

(KOUDELA, 2001), porém adaptado ao nosso contexto. Ao final de cada aula, 

alguém leva o caderno de registros para casa para realizar seu registro e o traz 

de volta na próxima aula, para que outro colega leve então o diário na aula 

seguinte e registre as nossas práticas a partir de seu ponto de vista, 

estabelecendo-se assim um ciclo de registro e compartilhamento de reflexões. 

Além disso, o diário de bordo tem o potencial de ampliar o tempo-espaço da aula 

de Arte, uma vez que no ato de ler as reflexões dos colegas, uma outra dimensão 

de diálogo pode ser estabelecida. 

Desse modo, observo que nossas práticas teatrais podem provocar 

reflexões para além da sala de aula e que alguns estudantes demonstram isso 

em seus discursos. Por exemplo, no relato de nº 9 do nosso diário de bordo diz 
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que “é lindo isso do ser humano enxergar e reconhecer seus erros, isso não é 

só importante para a aula, mas como para a vida também”. Outro trecho que 

corrobora essa leitura é quando a estudante escreve no relato de nº 12 “mostrou 

que a gente não precisa ficar sendo só plateia, e que podemos atuar e participar 

na nossa vida, no nosso cotidiano”.  

Augusto Boal defende que “a arte do artista cria conjuntos de espectadores 

que nela se veem refletidos, seja seu tema solidão ou luta de classes”, além 

disso, Boal coloca que essa mesma obra “tanto pode levar seus espectadores à 

contemplação admirativa, como pode estimulá-los, pelo exemplo e inspiração, à 

ação transformadora da realidade” (2009, p. 109). Assim, para além de ensinar 

teatro aos estudantes, de “levar arte” ou apresentar teorias sobre o que é teatro, 

buscamos em nossas práticas, sobretudo, investigar o potencial da experiência 

com teatro para provocar deslocamentos no modo de aprender e ensinar teatro 

(AMARAL, 2014). Nessa perspectiva de formação entende-se que: 

[...] arte e estética além de um campo disciplinar específico, 
ligado a determinadas teorias sobre arte, cujo foco é delimitado, em 
parte, por questões de gosto, crítica de arte, domínio de técnicas 
artísticas ou modos de acesso e leitura, para ficarmos em alguns 
exemplos. Indo além, e sem se excluir de todo essas abordagens, 
penso que possamos extrair da arte, e das experiências estéticas a 
partir dela, mais do que isso: novas atitudes diante de si mesmo e da 
vida, outros modos de condução de si mesmo (LOPONTE, 2013, p. 38 
apud AMARAL, 2014, p. 33). 

Sobre a relação entre Teatro Educação e experiência estética presente em 

nossas práticas, destaco trecho do relato nº 2 do nosso diário de bordo coletivo: 

“observei que podemos ser quem nós somos aproveitando o espaço e tudo o 

que nele há. Sabendo seus direitos e deveres e respeitando sempre o espaço 

do colega que está ao seu lado”.  

Em relação a esse tema, Carla Amaral pergunta em sua dissertação de 

mestrado: “será que para formar mão-de-obra para o mercado de trabalho, a 

Educação Profissional precisa deixar de lado outros campos necessários à 

formação [...], por exemplo, a formação estética?”. Tal pergunta, surge de uma 

outra pergunta: “e como ficam para a formação aqueles elementos de nosso 

juízo moral que não são apreendidos cognitivamente?” (HERMANN, 2010, p. 33 

apud AMARAL, 2014, p. 62). 

José Mauro Ribeiro defende que as práticas pedagógicas no contexto dos 

cursos de licenciatura em Artes Cênicas enfatizem a experiência estética na 
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perspectiva do leitor, do atuante e do produtor de significados da obra de arte 

(2011, p. 44). Para Ribeiro, dentro da compreensão de experiência estética, 

 [...]os incluídos na ação se percebem na experiência 
contextualizada de suas realidades. Nas representações, descobrem 
os conteúdos a partir dos repertórios de suas experiências anteriores, 
tornando-se protagonistas de uma experiência estética particular, 
como sujeitos de suas próprias experiências (2011, p. 45). 

Destaco ainda o jogo “imagem real e imagem ideal”, desenvolvido numa 

etapa mais avançada do semestre e que consiste na produção de uma imagem 

de uma situação real com seus corpos como se fossem esculturas. Nessa aula, 

a proposta era iniciarmos o desenvolvimento de nossa primeira peça de Teatro 

Fórum, entretanto, os estudantes começaram a se dispersar e indaguei a eles o 

motivo da desconcentração. Eles relataram que os motoristas71 saiam um pouco 

mais cedo e que, na aula anterior de Arte (que sempre termina bem próxima do 

horário de saída), um estudante tivera sido deixado para trás pelo seu motorista.  

Decidi então provocá-los a desenvolver nosso jogo de imagem a partir da 

história relatada e na aula posterior, ampliamos essa vivência transformando-a 

na nossa primeira peça de Teatro Fórum.  

Saliento dois aspectos dessa experiência. O primeiro é o fato de um tema 

que surgiu espontaneamente no espaço-tempo da sala de aula ser incluído na 

proposta pedagógica planejada, que denomino de planejamento aberto. Essa 

prática está fortemente articulada à noção de dialogismo e busca a concepção 

dos nossos tempos-espaços em sala de aula na coletividade. Busca ainda estar 

atenta ao que adverte Goméz: 

[...]quando a prática por força do tempo se torna repetitiva e 
rotineira e o conhecimento na ação se faz cada vez mais tácito, 
inconsciente e mecânico, o profissional corre o risco de reproduzir 
automaticamente sua aparente competência prática e perder valiosas 
e necessárias oportunidades de aprendizagem ao refletir na e sobre a 
ação (1998, p. 371, grifo dos autores).  

O segundo aspecto é o fato de que o jogo em sala de aula, focado no 

desenvolvimento do olhar sensível e crítico a partir da imagem, num primeiro 

momento, e da cena teatral em seguida, acabou por interferir diretamente no 

contexto que serviu de base para nossos jogos teatrais, como observo no relato 

                                                 
71 Por se tratar de uma escola do campo, localizada na zona rural, os estudantes dispõem de 
transporte público escolar exclusivo. 
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nº 23 do nosso diário de bordo: “quanto ao ônibus melhorou muito. Está mais 

pontual e não houve mais problemas com alunos. Melhorou muito o diálogo entre 

motorista e alunos”. O objetivo inicial da atividade não é estabelecer intervenções 

diretas no contexto das histórias relatadas, mas essa é uma possibilidade 

decorrente das nossas práticas, que podem interferir, inclusive nelas mesmas. 

Por exemplo, após o desenvolvimento do jogo de imagem levantando a questão 

da dispersão a partir dos últimos vinte minutos de aula, os estudantes 

transformaram suas posturas e pudemos contar com mais foco e concentração 

do grupo até os minutos finais da aula a partir de então.  

O relato de nº 8 do nosso diário de bordo coletivo apresenta o seguinte 

trecho: “mesmo que não concordamos com a opinião do outro, que possamos 

ouvir e confiar no que os outros fazem”, que possibilita a leitura de que os jogos 

desenvolvidos podem promover um maior diálogo entre os estudantes, o que 

pode viabilizar o entrosamento do grupo. Além disso, os estudantes passaram a 

trocar experiências de vida e puderam construir um clima de confiança em 

manifestar suas dificuldades, discutindo e refletindo sobre elas ao mesmo tempo 

em que se iniciou o processo de busca de soluções de problemas presentes 

tanto nas nossas práticas quanto na vida dos estudantes.  

 

Considerações finais 

As propostas estético-pedagógicas das aulas de Arte do Curso Técnico em 

controle Ambiental buscam se relacionar com a ideia de reflexão para 

transformação. Freire situou a construção do conhecimento no interior da 

“práxis”, definida por ele como “a reflexão e ação dos homens sobre o mundo 

para transformá-lo” (2004, p. 38). Corroborando Freire, Zitkoski afirma: 

O desafio freireano é construirmos novos saberes a partir da 
situação dialógica que provoca a interação e a partilha de mundos 
diferentes, mas que comungam do sonho e da esperança de juntos 
construirmos nosso ser mais. [...] Freire nos desafia para que todo 
projeto de educação que pretende ser libertadora comece por sua 
própria coerência metodológica, que implica a postura dialógica como 
fundamento primordial do processo libertador. [...] a importância da 
postura dialógica e da prática da dialogicidade de uma educação 
humanizadora. Freire refere-se à importância da educação 
corporificada no exemplo (ZITKOSKI, 2010, p. 118).  

Portanto, ouso afirmar que a partir de algumas de nossas experiências de 

teatro, emergiu em nossa sala de aula a possibilidade de se romper com o 
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silêncio, e, em certas situações, essas experiências concretizaram-se 

diretamente em forma de ação transformadora das nossas realidades dentro e 

fora da sala de aula. 
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Resumo:O artigo tem o objetivo de mostrar que o aluno da EJA tem pensamento político 
crítico, é capaz de emitir opinião utilizando-se das linguagens oral e escrita. Através de 
práticas educativas que visem contribuir para a formação do sujeito ativo enquanto 
indivíduo crítico e consciente de suas possibilidades de atuação no contexto social e 
referenciados nos pressupostos freirianos de currículo, discute-se o direito do aluno de 
acesso à norma culta, de forma que perceba que deve fazê-lo não porque sua 
linguagem é “errada”, mas para aprender a norma culta, instrumentando-se para a luta 
pela transformação de seu mundo. Os procedimentos teórico-metodológicos adotados 
pelo professor ao ensinar a língua, evidenciam uma educação como ato político, uma 
educação democrática fundando-se no respeito ao educando, à sua linguagem, à sua 
identidade cultural.  
 
Palavras-chave: pressupostos freirianos; linguagem oral e escrita na EJA; educação 

transformadora. 

 
Considerações iniciais 

        Este trabalho focaliza o uso da oralidade nas aulas de português da 

professora/pesquisadora como parceira no processo de aquisição da língua 

escrita pelos alunos da 6ª série da EJA - EMEB Dr. Mário Santalúcia no 

município de Diadema no ABC paulista. O objetivo é mostrar que este aluno tem 

pensamento político crítico e é capaz de emitir opinião utilizando-se das 

linguagens oral e escrita. Esta última tendo como parceira na aquisição de novos 

conhecimentos a fala, através de práticas educativas que visem contribuir para 

a formação do sujeito enquanto indivíduo crítico e consciente de suas 

possibilidades de atuação no contexto social. Ao se discutir a presença da 

oralidade como parceira na aquisição da escrita, algumas observações são 

recorrentes: a relação teoria X prática em que o aluno seja sujeito ativo de acordo 

com os pressupostos freirianos de currículo; o discurso do outro e a tomada de 

posição do aluno nas relações dialógicas segundo Bakhtin. 
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       Para discutir as questões levantadas, será feita a análise de algumas 

transcrições das falas dos alunos no gênero debate. A seleção do corpus deve-

se a alguns critérios: o gênero oral debate constitui um grande instrumento de 

estudo da oralidade; o tema da discussão faz parte da realidade social e cultural 

do alunado; o gênero artigo de opinião é um instrumento essencial para 

expressar opiniões se utilizando da linguagem escrita. 

       Quanto à escolha teórico-metodológica, consideramos dois conceitos 

freirianos e bakhtinianos que possibilitam a compreensão da dimensão da 

participação ativa do discente no processo de aquisição de novos 

conhecimentos. Em Medo e ousadia, Freire escreve: 

 

A palavra, a frase, o discurso articulado não se dão no ar. São 
históricos e sociais. É possível, em culturas de memória 
preponderante ou exclusivamente oral, discutir, em projetos de 
educação popular, a criticidade maior ou menor contida na 
leitura do mundo que o grupo popular esteja fazendo num dado 
momento, sem a leitura da palavra. O que não me parece 
possível, é fazer a leitura da palavra sem relação com a leitura 
do mundo dos educandos. (FREIRE, 1986: 63) 
 

       Por meio deste estudo, pode-se abordar a orientação de ensino-

aprendizagem defendida pelos autores a fim de levar o estudante a articular os 

seus argumentos orais ou escritos como um todo de sentido, estabelecer 

relações, ter tomada de posição para interagir na vida escolar e na vida social e 

cultural como um todo, pois ser é comunicar-se. Bakhtin recupera os estudos da 

linguagem como lugares de produção de conhecimento, de modo responsável e 

comprometido, com explícitas relações entre língua, leitura e texto, não só como 

forma de transmissão didática, mas principalmente posicionamento ético diante 

da realidade.As transcrições seguem padrão do NURC/ SP in Pretti (2009, p. 17-

18). 

 

O discurso do outro e a tomada de posição do aluno nas relações 

dialógicas 

      O gênero oral debate constitui-se um aliado para discutir o tema 

desigualdade social, por ser presente na realidade social e cultural do alunado 

e, portanto mais fácil de ser abordado por eles como forma de aproveitar seus 

conhecimentos empíricos e intuitivos. No conjunto das obras de Bakhtin, a 
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concepção de língua representa o concreto nas relações sociais estáveis dos 

falantes. A época, a cultura, os grupos sociais, o contexto, o objetivo específico, 

todos esses fatores é que implicam na manifestação da língua, ou seja, a escolha 

de uma variante ou outra. A força ou fraqueza de uma ou outra forma ocorre 

segundo tais fatores. Freire dialoga com o autor russo, defendeu em toda sua 

obra e deu exemplo prático como educador e como secretário de educação da 

cidade de São Paulo a seguinte premissa: 

       [...] precisamos partir das percepções do aluno, sejam eles 
camponeses em uma atividade educacional informal, operários 
ou sejam estudantes universitários, não importa. Temos que 
partir de seus próprios níveis de percepção da realidade. Isso 
significa que temos que começar a partir da linguagem deles e 
não da nossa, procurarmos com eles, atingir um nível de 
compreensão e expressão da realidade muito mais rigoroso. 
(FREIRE, 1986: 179) 

 

      Partindo desse pressuposto, o trabalho pedagógico inicia-se com a 

língua oral; leitura e estudo de textos escritos sobre o tema selecionado; 

produção de textos no gênero artigo de opinião, onde os alunos poderão emitir 

opiniões por meio da língua escrita, assegurando suas capacidades de aprender 

seja por meio da oralidade _ uma constante em suas vidas _ ou com a escrita, 

uma vez que tenham um processo de ensino-aprendizagem adequado à sua 

realidade de mundo concreto. 

      A reflexão filosófica de Bakhtin sobre interação defende que a 

essência da língua está no ato comunicativo, na relação entre os interlocutores 

e que todo e qualquer ser humano é apto a dialogar com o outro, já que somos 

todos seres em construção. Para o falante nativo, a palavra não se apresenta 

como um item de dicionário, mas como parte das mais diversas enunciações dos 

outros falantes de suas comunidades. Para Bakhtin(2009: 121), a palavra está 

sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial, ela 

não é neutra e não pertence a alguém por inteiro, ela é de todos e para todos. 

      Entendemos que Bakhtin defende a capacidade de todo e qualquer 

ser humano de se utilizar da linguagem formulando perguntas e respostas diante 

dos acontecimentos da vida. Freire parece concordar com essa assertiva quando 

escreve em Pedagogia da Esperança: “Falar do dito não é apenas re-dizer o dito, 

mas reviver o vivido que gerou o dizer que agora, no tempo do redizer, de novo 
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se diz. Redizer, falar do dito, por isso envolve ouvir novamente o dito pelo outro 

sobre ou por causa do nosso dizer”. (FREIRE: 1998, 17).  A análise do corpus é 

enfática nesse sentido. Constituído de transcrições de trechos das falas dos 

alunos extraídas do debate, o projeto foi realizado no segundo semestre de 2016 

nas aulas de português da professora/pesquisadora. Os discentes são em sua 

maioria filhos de nordestinos, pessoas que trabalham na construção civil, 

faxineiras, cozinheiras, vendedores, empregadas domésticas. Moram no bairro 

Serraria e proximidades. A faixa etária é bastante variada, também o tipo de 

entretenimento. A turma é formada por 32 alunos, mas conta com 15 frequentes 

que estão distribuídos entre adolescentes vindos das escolas do Estado e jovens 

e adultos que retornam à escola. Foram selecionados três estudantes, os que 

apresentam maior dificuldade com a escrita. O aluno 1- senhor de 58 anos; o 

aluno 2-48 e a aluna 3-de 48 anos e trabalha como cozinheira na escola. Todos 

estão juntos desde a 5ª série. A postura teórica da compreensão das relações 

dialógicas é sustentada pelos autores aqui citados. Bakhtin, ao tratar de 

conceitos relacionados ao diálogo, traz o discurso citado: “o discurso no discurso, 

a enunciação na enunciação; uma enunciação de uma outra pessoa dotada de 

uma construção completa e situada fora do contexto narrativo.” (2014: 150). No 

diálogo dos alunos houve a presença do discurso citado como se pode observar: 

 

   [...] A gente trabalha pra mais tarde ter uma... agora como ela falou... da 
aposentadoria... Chegar nos sessenta... setenta ou oitenta anos... não vai ter mais o 
mesmo esforço que a gente tinha... Então a gente fica é: no meio de toda essa FARSA... 
porque:: é:: quando chega nossa idade a gente queria ter um apoio meLHOR:: um 
padrão de vida melhor pra sobreviver... E:: resumindo... isso não se faz com um salário 
mínimo.(Aluno 1) 

      Os pressupostos bakhtinianos mostram a unidade real da língua realizada 

na fala e não como uma enunciação monológica individual e isolada, requer a 

interação de pelo menos duas enunciações. O mecanismo desse processo não 

se situa na alma individual, mas na sociedade, que escolhe e gramaticaliza, 

associa às estruturas gramaticais da língua apenas os elementos de apreensão 

ativa, apreciativa, da enunciação de outrem que são socialmente pertinentes e 

constantes e que, por consequência, têm seu fundamento na existência 

econômica de uma comunidade linguística dada: 
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       [...] O nosso discurso da vida prática está cheio de palavras de 
outros. Com algumas delas fundimos inteiramente a nossa voz, 
esquecendo-se de quem são, com outras reforçamos as nossas 
próprias palavras, aceitando aquelas como autorizadas para 
nós; por último, revestimos terceiros das nossas próprias 
intenções, que são estranhas e hostis a elas. (BAKHTIN, 2009: 
65). 

 

       Os diálogos dos estudantes são mostras reais de que fazem parte de uma 

comunidade na qual a língua acontece de forma específica com suas 

características de gramática, sintaxe e semântica, totalmente diferenciadas de 

outros grupos, sejam de periferia ou não. Eles argumentam a respeito do tema 

com naturalidade, já que se trata de um assunto de suas realidades concretas. 

Vivem a desigualdade, são atingidos por ela de forma marcante como se pode 

constatar: “A desigualdade social já vem direto do presidente da governação, 

né... eles ficam mais do lado do rico a população pobre só sofre na mão deles... 

então a desigualdade já começa por aí... fica mais difícil...” (Aluno 1). Os 

estudantes da 6ª série tinham como interlocutores os colegas de sala. Numa 

situação real de diálogo, ao responder a um interlocutor, geralmente não 

utilizamos no nosso discurso as próprias palavras que ele usou. Só o fazemos 

em casos específicos como afirmar que compreendemos corretamente ou pegar 

o interlocutor com suas próprias palavras. (BAKHTIN, 2009: 150). Partindo 

dessas análises, pode-se constatar a presença do discurso citado no debate 

quando os alunos utilizam-se da fala do outro para dar continuidade às suas e 

também pelo fato de se utilizarem de palavras de outros _ jovens e adultos _ têm 

toda uma história de vida de interação numa comunidade. Por fim, após este 

trabalho com a oralidade, a leitura de textos escritos sobre o tema, eles estarão 

preparados para produzirem seus textos escritos seguindo as regras 

necessárias, uma vez que tiveram todo um processo de trabalho visando esse 

objetivo.  

      Defendemos um olhar minucioso e cauteloso para estes aprendizes porque 

geralmente ingressam na EJA com pouco domínio da escrita e da leitura, já que 

estão há muito tempo fora da escola. O educador tem o papel de fazer do aluno 

um leitor competente e autônomo, capaz de reconhecer e utilizar textos de 

diferentes gêneros e fazer com que ele desenvolva a capacidade de expor seus 

pensamentos na forma escrita. O aluno 2, com toda uma vida de distanciamento 

da escrita e que retornou à escola no início do ano corrente onde cursou a 5ª 
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série, fala da realidade da desigualdade social como algo normal, não se 

reconhece vítima do sistema, não se vê oprimido porque não consegue ver o 

opressor: 

 

(...) mas tem que ter... entendeu... pra poder ter as maior empresa... pra poder dá 
emprego... É normal isso... Tem que ter os dois lados... tem que ter a classe alta e a 
classe trabalhadora...”; “... a empresa não vai pegar os funcionário rico... então como 
vai trabalhar se não tiver o pobre e como é que a pobreza vai viver se não tiver 
emprego?... Não vevi... Então um depende do outro. [...] A pobreza depende do rico pra 
dar o alimento pra seu filho... depende do empresário rico. (Aluno 2). 

 

A relação teoria e prática: o aluno sujeito ativo  

      Segundo Saul e G. Silva (2009), na tradição educacional brasileira, o 

currículo tem sido há décadas uma questão de decisão sobre objetivos a serem 

atingidos, “grades curriculares” que definem as disciplinas, tópicos de conteúdo, 

carga horária, métodos e técnicas de ensino e avaliação de objetivos 

preestabelecidos. Contrapondo-se a isso, a concepção freireana de currículo 

oferece um conceito de “educação como prática de liberdade” que pense a ação 

educativa na prática, no contexto em que essa ação acontece. O docente deve 

praticar a educação dialógica por ser pensada com o estudante, que é sujeito e 

deve autoconfigurar-se responsavelmente. Utilizando os temas geradores, 

extraídos das vivências dos educandos, para que estes se voltem sobre a própria 

experiência com um olhar problematizador, inquirindo-a e buscando, na 

interação com o professor, compreendê-la de forma mais sistemática e crítica. 

       A situação difícil do país no momento com a retomada conservadora, a 

reafirmação da lógica de mercado, é deveras preocupante! Propõem um modelo 

de educação que é muito mais controlável quando o professor segue o currículo 

padrão e os estudantes atuam como se só as palavras do professor contassem. 

O currículo passivo baseado em aulas expositivas é o modelo de ensino mais 

compatível com a promoção da autoridade dominante na sociedade e com a 

desativação da potencialidade criativa dos alunos. O lado crítico do currículo 

encontra-se, quase que exclusivamente, em alguns cursos da área de 

Humanidades. Há uma diferença marcante no currículo, entre os cursos que dão 

uma formação mais concreta para o trabalho e os que fazem a reflexão mais 

crítica. Essa distinção não é acidental, é política: 
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        Em regime de dominação de consciências, em que os que mais 
trabalham, menos podem dizer a sua palavra, e em que 
multidões imensas nem sequer tem condições de trabalhar, os 
dominadores mantêm o monopólio da palavra, com que 
mistificam, massificam e dominam. Nessa situação, os 
dominados, para dizerem a sua palavra, têm que lutar para 
tomá-la. (FREIRE, 1978 :14) 

 

      Essa pedagogia apresenta-se como um modelo profissional de ensino muito 

bem construído com a aprendizagem facilmente quantificada e medida, 

facilmente avaliada e convenientemente fiscalizada por supervisores. Essa 

hierarquia considera que a abordagem da transferência de conhecimento é a 

mais adequada à manutenção da autoridade. Os pressupostos freirianos de 

currículo são totalmente opostos à educação bancária como se vê em toda a sua 

obra, nada condizente com esta mudança que está sendo proposta e constitui 

um retrocesso. Freire propõe um modelo de trabalho coletivo na escola de jovens 

e adultos, por meio de projetos centrados nas relações entre a linguagem, que 

contribui efetivamente para reunir conhecimentos prévios dos alunos e 

conhecimentos escolares, desenvolver práticas sociais de uso da oralidade e da 

escrita e promover a formação de cidadãos plenamente letrados e motivados a 

aprender sempre mais. Defende a expansão da escrita para levar adiante a 

oralidade, a cultura, o ontológico, contribuir para que essas pessoas sejam 

sujeitos de sua história na sociedade, lendo e escrevendo, atividades que fazem 

parte do existir humano: “É a escola que estimula o aluno a perguntar, a criticar, 

a criar; onde se propõe a construção do conhecimento coletivo, articulando o 

saber popular e o saber crítico, científico, mediados pelas experiências no 

mundo.” (FREIRE, 2001: 98). A prática da liberdade só encontrará adequada 

expressão numa pedagogia em que o indivíduo tenha condições de, 

reflexivamente, descobrir-se e conquistar-se como sujeito de sua própria 

destinação histórica. O sentido mais exato da educação é aprender a escrever a 

sua vida, como autor e como testemunha de sua história. Quando o aluno relata 

sobre fatos atuais e que dizem respeito à sua vida especificamente, está sendo 

capaz de perceber a sua história e ao ter um posicionamento crítico está 

historicizando-se, conforme Freire: 
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         Primeiro as mudanças... né... na escola... na própria escola... Agora vai ser 
obrigatória só três matérias... né... como se as outras fossem menos necessárias... né... 
Eu acho isso super errado e a questão também da nossa aposentadoria, né...Você vai 
aposentar... não sabe nem se vai tá vivo ainda. (Aluna 3). 

 
     Faz-se necessário assumir a politicidade e a historicidade do próprio ato 

cognoscitivo dos aprendizes, pois o pensamento é sujeito a adaptações e 

correções. A teoria é a explicitação de uma prática, ambas em permanente 

recriação. O autor dos oprimidos travou uma luta ferrenha contra a leitura 

mecânica, não aceita o texto como uma codificação produzida por alguém e 

colocada diante de outros para decodificação. Sua leitura é a da palavra 

precedida da leitura de mundo. Estes homens e mulheres, de volta à escola, são 

seres humanos com uma história de vida, rica de experiências significativas para 

eles. Trazem consigo conhecimentos diversos que devem ser respeitados e em 

certas ocasiões serem ouvidos para fazer a relação com o novo conhecimento, 

o sistemático que é a tarefa da escola:  

 
É seu [aluno um]... mas eles são os beneficiados...Porque se 
nós pobres nós vai a luta pra gente lá na frente ter um padrão 
de vida nivelado... não é bastante, né...? [...] Então a gente fica 
é::: no meio de toda essa FARSA...porque:: é:: quando chega 
nossa idade a gente queria ter um apoio meLHOR:: um padrão 
de vida melhor pra sobreviver... E:: resumindo... isso não se faz 
com um salário mínimo. (Aluno 1) 

 

      O aluno sente, compreende e sabe. A conquista da história passa pela 

conquista da palavra, o que constrói consciência política capaz de ajudar o aluno 

a se livrar da opressão. O professor precisa ser o animador de leituras que se 

utilize da práxis revolucionária em substituição à escola bancária. O aluno deve 

ser tratado como um ser apto e com capacidade responsiva. Não pode ser visto 

como neutro ou como um sujeito passivo como o foi por muito tempo. Percebe-

se na prática cotidiana a alegria dos estudantes quando a linguagem do 

professor é aproximada à linguagem deles e participam, interagem, perguntam. 

Não são incapazes ou menos inteligentes! Ressaltamos a necessidade de se 

trabalhar oralidade e escrita lado a lado, não se trata de uma relação dicotômica 

(Marcurschi: 2001), mas complementar.  

       Os níveis profundos de exploração das classes populares, a malvadez das 

classes dominantes, a perversidade das estruturas sociais, fazem com que o 

aluno seja silencioso e passivo. FREIRE (1991: 41) propõe a busca de uma 
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educação denunciante da opressão e anunciante da liberdade: “Só existe saber 

na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os 

homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros.” A relação dialógica 

entre os textos bakhtinianos e freirianos é interessante, eles se conversam em 

muitos aspectos, no entanto quando se trata de humanização, de se vê o homem 

como igual no uso da palavra e do diálogo, é brilhante o que ambos assertam:  

[...] Precisamente porque, sendo o diálogo uma relação eu-tu, é 
necessariamente uma relação de dois sujeitos. Toda vez que se 
converte o “tu” desta relação em mero objeto, ter-se-á pervertido 
e já não se estará educando, mas deformando.” (Freire: 1980, p. 
78). Freire fez alguns livros falados como ele próprio assim os 
denominou, mas o fez por considerar a capacidade de fluidez da 
fala, espontaneidade; porém de forma alguma, desprovida da 
rigorosidade e das normas que se fazem necessárias ao texto 
falado de um livro segundo o público leitor para o qual é 
destinado: “É importante, contudo, sublinhar que a vivacidade do 
discurso, a leveza da oralidade, a espontaneidade do diálogo, 
em si mesmos, não sacrificam em nada a seriedade da obra ou 
a sua necessária rigorosidade.” (Freire: 1988, p.11) 

 

      Defendemos um ensino voltado à compreensão do aluno de sua realidade 

concreta como base para adentrar-se ao conhecimento sistematizado que a 

escola tem e, em se tratando, de ensino da língua portuguesa, valorizar a 

linguagem oral que representa o dia a dia do aluno para, por meio desta, ir 

apresentando a linguagem escrita em seus diversos gêneros textuais, 

enfatizando a riqueza que estes representam segundo a necessidade de 

comunicação. Essa aquisição de novos conhecimentos não se dá totalmente 

fora da relação de sensibilidade, humanizante, porque humanos, somos 

professores e estudantes: 

 

À leitura crítica da realidade, tem de juntar a sensibilidade do real 
e, para ganhar esta sensibilidade ou desenvolvê-la, precisa da 
comunhão com as massas. O intelectual precisa saber que a sua 
capacidade crítica não é superior nem inferior à sensibilidade 
popular. A leitura do real requer as duas. (Freire: 1988, p. 39) 

 
      No contexto das práticas escolares, assumir a concepção de língua como 

interação, significa quebrar os paradigmas tradicionais e suas consequências 

metodológicas e propor um trabalho voltado para a real participação do aluno na 

interação verbal, seja no uso da oralidade ou da escrita, conforme Bakhtin e 

Freire. Interlocutores como sujeitos ativos do diálogo. Mediar a relação do 
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alunado com a linguagem oral a fim de que tenham autonomia ao se expressar 

oralmente e aprendam a se expressar pela escrita para atuarem como cidadãos 

motivados e humanizados com o saber. Nosso referencial de noção de língua 

como interação é Bakhtin, Bakhtin/Voloshinov, Marcuschi que aprofundam a 

discussão sobre o ensino de português na EJA na direção dos gêneros 

discursivos. A natureza dialógica não está só no discurso, mas na vida como um 

todo. Um trecho freiriano faz-se necessário ser destacado, tamanha a sua 

extensão é também a sua qualidade: 

 
Sou professor a favor da decência contra o despudor, a favor da 
liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a 
licenciosidade, da democracia contra a ditadura de direita ou de 
esquerda. Sou professor a favor da luta constante contra 
qualquer forma de discriminação, contra a dominação 
econômica dos indivíduos ou das classes sociais. Sou professor 
contra a ordem capitalista vigente que inventou esta aberração: 
a miséria na fartura. Sou professor a favor da esperança que me 
anima apesar de tudo. (Freire: 2006, p.102) 

 

Considerações finais 

       As análises feitas reafirmam a certeza de que a presença da oralidade nas 

aulas de português na EJA é de extrema importância. Essa prática cativa o 

discente a olhar para a modalidade escrita como uma conquista a ser alcançada 

em complemento ao seu conhecimento prévio da modalidade falada. Essa 

dimensão aproxima o estudante de sua língua, como código para comunicação, 

como símbolo de sua identidade como falante e usuário dela e o desperta a lutar 

para se tornar apto a fazer uso correto de ambas as modalidades segundo a 

necessidade de comunicação. É um processo também de autoestima do aluno 

e de humanização do ensino onde o estudante é visto como um sujeito ativo 

capaz de aprender sempre mais e ajuda a despertar no aluno o interesse pela 

luta por seus direitos de cidadão, contra a opressão, o descaso social em que 

vive: 

Haverá sempre algo, nas expressões culturais populares, da 
ideologia dominante, mas há também, contradizendo-a, as 
marcas da resistência, na linguagem, na música, no gosto da 
comida, na religiosidade popular, na compreensão do mundo. 
Recentemente, aliás, foi publicado no Brasil um estudo 
realmente interessante, cujo título significativo é A Festa do 
Povo, Pedagogia da Resistência. (Freire: 1988, p. 36) 
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       A interação se deu por meio do diálogo através do gênero oral debate 

informal que constituiu uma conversa entre os estudantes mediada pela 

professora, com o intuito de deixar acontecer naturalmente e intervir apenas 

quando se fez necessário. O aluno 1 mostrou posicionamento político crítico, ao 

falar da relação desigual entre ricos e pobres. Criticou o processo de 

aposentadoria do país. No segundo momento, refutou o aluno 2 

(respeitosamente, pois é o mais velho da turma, observou-se todo um cuidado 

deste em não ofender o colega), argumentou contra o conformismo e defendeu 

o direito de serem reconhecidos, valorizados, receberem melhores salários. O 

Aluno 2 falou muito timidamente sobre a desigualdade entre ricos e pobres. No 

segundo momento, confrontou o aluno 1, dizendo ser normal a relação ricos x 

pobres e não reconheceu a relação opressor x oprimido. Argumentou que para 

“a empresa funcionar” precisa da classe trabalhadora e ainda insistiu que a 

sobrevivência do pobre depende totalmente da existência das grandes 

empresas. Ele não se reconheceu oprimido, injustiçado, para ele, faz parte da 

vida, das regras da sociedade. A aluna 3 falou muito pouco, com tonalidade de 

voz muito baixa demonstrando timidez e insegurança, sobre a mudança proposta 

para o Ensino médio (assunto muito debatido na mídia e na escola no momento) 

e mencionou a questão da aposentadoria, fator que atinge a realidade dela e dos 

colegas. Observa-se uma crítica ao dizer que quando chegar a idade de se 

aposentar, o mais provável é que nem lhes seja mais útil. 

      A questão do diálogo abordada nos textos bakhtinianos ocorreu com os elos 

precedentes da comunicação discursiva (cultural, da comunidade específica) e 

se materializou no discurso falado dos estudantes. Para expor seus pontos de 

vistas, eles se valeram de discursos de outrem vivenciados por eles em outros 

momentos e contextos sociais ao longo de suas vidas como membros daquela 

comunidade. Eis a importância de se partir do conhecimento de mundo do 

alunado para se adentrar no conhecimento epistemológico como defende Freire. 

A singularidade de cada uma das trajetórias de vida analisadas proporcionou a 

reflexão sobre relevantes questões arroladas ao objeto de estudo proposto.  
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Resumo: 

O estudo buscou refletir sobre os desafios do percurso formativo dos sujeitos 

da educação de jovens e adultos, de uma escola estadual, de Bagé, Rio 

Grande do Sul, Brasil. A investigação teve abordagem qualitativa, o instrumento 

para coleta de dados foi questionário, com perguntas abertas, realizado com 

oito participantes: alunos, professores e equipe gestora. Para a leitura, análise 

e interpretação de dados usamos os princípios da análise de conteúdo proposta 

por Bardin (2009). A pesquisa revelou que os alunos são unânimes na crença 

que a educação é um direito, os motivos que os levaram a estudar nesta 

modalidade de ensino. É unânime entre os docentes, discentes e equipe 

gestora, a necessidade de uma educação de jovens e adultos, planejada e 

fortalecida a partir de políticas públicas que assumam  as reais situações limites 

enfrentadas pelos seus sujeitos, na  garantia de uma educação como direto de 

todos e não privilégio de alguns.  

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Percurso formativo; Saberes 

Científicos e da Experiência;  
 
 
INTRODUÇÃO 

A história da educação de jovens e adultos no Brasil, reflete uma proposta  

educativa gerada na luta pela superação das desigualdades  e injustiças 

cognitivas e sociais em nosso país. Não basta termos leis que garantam o direito 

à educação, se as condições sociais, políticas, pedagógicas  e econômicas   
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desafiam  sua aplicabilidade. Necessitamos que a política educacional de jovens 

e adultos seja constituída paralelamente a uma política social de inclusão e 

justiça social e cognitiva.  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

LDB 9394/96, em seu artigo 37, explicita: “A educação de jovens e adultos será 

destinada àqueles que não tiveram acesso ou oportunidade de estudos no 

ensino fundamental e médio na idade própria”,  o objetivo da legislação pretende 

atender um expressivo quantitativo de jovens e adultos que não tiveram acesso 

ao ensino regular na idade certa. No entanto, a mesma legislação, a partir de  

Emenda Constitucional nº 14, DE 1996, suprimiu a obrigatoriedade do Poder 

Público em oferecer o Ensino Fundamental aos jovens e adultos que não tiveram 

acesso e suprimiu o artigo 60 que determinava acabar com o analfabetismo em 

dez anos. Esta emenda cria o FUNDEF - Fundo de Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério. 

Neste contexto desafiador, a pesquisa investigou: Quais são os desafios 

no percurso formativo dos alunos da EJA, na garantia de sua permanência 

escolar,  valorização e sucesso na  aprendizagem  em um espaço/tempo que se 

pretende dialógico, crítico e emancipatório entre docentes, discentes e 

comunidade educativa? Buscou problematizar as situações limites e  anunciar  

possibilidades e resistências necessárias, neste contexto educativo de minorias 

excluídas do sistema regular. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A exclusão social gerada pela desestrutura educacional da EJA, revela a 

falta de compromisso ético, político e de planejamento administrativo e 

econômico que mantenham uma educação sólida assegurando aos jovens e 

adultos sua manutenção diante de situações de vulnerabilidade sociais, 

geradoras da evasão e repetência escolar. 

Na visão de Anísio Teixeira (2009, p. 111): 
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Sabemos que somos um país de distâncias físicas, sabemos que 
temos uma geografia que nos espanta e nos separa em suas imensas 
distâncias. Mas, o Brasil não é apenas um país de distâncias materiais, 
o Brasil é um país de distâncias sociais e de distâncias mentais, de 
distâncias culturais, de distâncias econômicas e de distâncias raciais.  
 

Um país que tem em sua raiz colonizadora a hierarquização e elitização 

do saber, tem na educação de uma forma geral e na modalidade de jovens e 

adultos, uma dívida histórica e a necessidade de resistência, luta e superação 

de um povo oprimido e marginalizado. Uma proposta de educação libertadora, 

pode vir a ser um caminho possível de formação cidadã e de conscientização, 

aqueles a quem as situações sistêmicas desafiam a manutenção da dignidade, 

esperança e humanização. Anísio Teixeira, confirma esta reflexão ao dizer: 

A escola pública é o instrumento da integração e da coesão da “grande 

sociedade”, e se deve fazer o meio de transformá-la na “grande 

comunidade”. O Estado democrático não é, apenas, o Estado que a 

promove e difunde, mas o Estado que dela depende como condição 

sine qua non do seu próprio funcionamento e de sua perpetuação. 

(TEIXEIRA, 2009, p. 53) 

Tivemos no Brasil uma trajetória de construção histórica da educação de 

jovens e adultos, ligadas a educação popular e a um projeto educativo e político 

de alfabetização e emancipação de jovens e adultos. Criado e coordenado pelo 

educador Paulo Freire, com expressivo reconhecimento mundial, tornou-se um 

marco mundial para se pensar a educação no mundo. Uma proposta educativa 

de alfabetização fundamentada em uma pedagogia libertadora que rompe com 

a lógica tradicional e acrítica das pedagogias da época e funda-se no diálogo 

entre educador e educando e entre os saberes científicos e da experiência como 

basilares na  construção de uma proposta educativa de respeito e valorização 

das relações humanas e sociais. Freire (1969, p. 104), afirma a importância do 

diálogo nas relações humanas: “Los hombres no se hacen el silencio, sino em la 

palabra, em el trabajo, em la acción, em la reflexión” , e continua afirmando que 

toda pessoa tem do direito de dizer a sua palavra e que esta, é uma condição 
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para sua humanização no mundo, e da mesma forma o seu silenciamento, 

constitui situação de desumanização. Para Freire (1969, p. 37-38): ”asume hoy 

carácter de preocupación ineludible. Constatar esta preocupación implica 

reconocer la deshumanización no sólo como viabilidad ontológica, sino como 

realidad histórica”. 

Os educandos neste processo educativo são considerados  sujeitos 

ativos, protagonistas da construção de seu conhecimento que se desenvolvia em 

um ambiente de construção coletiva. Significou na época uma nova 

compreensão de educação com uma proposta de projeto contra hegemonia 

sustentada em uma ideologia política de formação  e tranformação humana, 

social e ética da sociedade.  

Entendemos que o espaço/tempo formativo na EJA constitui-se na tensão 

entre as diversas vivências, saberes científicos e da experiência, e 

aprendizagens construídas ao longo da vida dos sujeitos, provocadoras de uma 

proposta de aprendizagem e educação libertadora, onde a interação dialógica é 

princípio basilar de compromisso ético com a humanidade e com a emancipação 

dos sujeitos. 

 Nesta lógica, na luta para valorização dos diferentes saberes que  

constituem processo de formação na EJA, Santos (2010, p. 154), contribui 

refletindo a urgência de articulação das estruturas do saber: 
Ao longo dos séculos, as constelações de saberes foram desenvolvendo 
formas de articulação entre si e hoje, mais do que nunca, importa 
construir um modo verdadeiramente dialógico de engajamento 
permanente, articulando as estruturas do saber 
moderno/científico/ocidental às formações nativas/locais /tradicionais de 
conhecimento. O desafio é, pois, de luta contra uma monocultura do 
saber, não apenas na teoria, mas como uma prática constante do 
processo de estudo, de pesquisa - acção. 
 

 O percurso formativo dos jovens e adultos da EJA, constitui-se em um 

processo complexo de aprendizagens e experiências de vida que devem ser 

incorporados às propostas pedagógicas desta modalidade de ensino.  Esta 
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perspectiva é partilhada com Santos (2010, p. 155), que reforça  a necessidade 

da luta contra o epistemicídio dos saberes não científicos.: 

 
No inicio do século XXI, pensar e promover a diversidade e pluralidade, 
para além do capitalismo, e a globalização, para além da globalização 
neoliberal, exige que a ciência moderna seja não negligenciada ou muito 
menos recusada, mas reconfigurada numa constelação mais ampla de 
saberes onde coexista com práticas de saberes não científicos que 
sobreviveram ao epistemicídio ou que, apesar da sua invisibilidade 
epistemológica, tenham emergido ou florescido nas lutas contra a 
desigualdade a discriminação, tenham ou não por referência um 
horizonte não capitalista. 

 A escola nesta proposta educativa, partir de sua equipe gestora deve 

mobilizar propostas metodológicas construídas no coletivo escolar, que 

garantam a  mediação,  integração e partilha  dos saberes  científicos e saberes 

da experiência fortalecendo uma proposta pedagógica e política de opção pela 

valorização das diferentes realidades e promoção humana.  

 Considerar que cada aluno traz consigo múltiplas experiências e saberes 

que devem ser ponto de partida para construção de novos saberes, constitui uma 

opção pedagógica e política de reconhecimento do outro enquanto sujeito e 

construtor de seu processo de aprendizagem.  O professor neste processo é o 

mediador e estimulador da aprendizagem. Estimula a pesquisa, aguça o 

processo crítico e intervém nos processos de descoberta e desvelamento da 

realidade.  

 Esta proposta provoca no reconhecimento do trabalho coletivo e fortalece 

a participação e permanência do aluno na escola, considerando a  urgência em 

dar visibilidade a um sistema de saberes plurais alternativo às ciências 

modernas. Esta proposta  é defendida por Santos (2010, p. 152): 
As perspectivas interculturais têm vindo a permitir o reconhecimento da 
existência de sistema de saberes plurais, alternativos à ciência moderna 
ou que com esta se articulam em novas configurações de 
conhecimentos. Analisando de forma crítica a ciência como garantia da 
permanência do estatuto hegemônico do actual sistema económico 
capitalista, os autores que perfilham esta crítica têm vindo a lutar por 
uma maior abertura epistêmica, no sentido de tornar visíveis campos de 
saber que o privilégio epistemológico da ciência tendeu a neutralizar, e 
mesmo ocultar, ao longo de séculos. 
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Assim, provocar a integração dos conhecimentos científicos e da 

experiência, assumindo uma atitude que estabelece uma relação horizontal de 

respeito, escuta e reconhecimento aos saberes que vêm da realidade concreta 

e problematizadora integrados aos saberes acadêmicos, estabelece uma 

relação de respeito aos saberes dos alunos e do coletivo escolar. Freire (2013, 

p. 11), revela: 
Os homens em seu processo, como sujeitos do conhecimento e não 
como recebedores de um “conhecimento‟ de que outro ou outros lhes 
fazem doação ou lhes prescrevem, vão ganhando a “razão‟ da realidade. 
Esta, por sua vez, e por isso mesmo, se lhes vai revelando como um 
mundo de desafio e possibilidades; de determinismos e de liberdade, de 
negação e de afirmação de sua humanidade, de permanência e de 
transformação; de valor e de desvalor; de espera, na esperança da 
busca, e de espera sem esperança na inação fatalista.  
 

Aprofundando a compreensão sobre os limites da pouca efetivação e 

valorização dos diferentes saberes. Santos (2010, p. 153), aborda que: 

 
A actual reorganização global da economia capitalista assenta, entre 
outras coisas, na produção contínua e persistente de uma diferença 
epistemológica, que não reconhece a existência, em pé de igualdade, de 
outros saberes, e que por isso se constitui, de fato, em hierarquia 
epistemológica, geradora de marginalizações, silenciamentos, 
exclusões ou liquidações de outros conhecimentos. 
 

 Neste sentido é urgente uma tomada de posição diante de um passado e 

presente histórico de exclusões na EJA, e considerar que embora as estrututuras 

sócias, políticas e econômicas sejam inibidoras de uma educação humanizadora 

e inclusiva, necessitamos não só denunciar os limites, mas assumir e anunciar 

focos de resistências às exclusões existentes. 
 
CAMINHOS METODOLÓGICOS: 

A investigação teve a abordagem qualitativa, o instrumento para coleta de 

dados foi questionário, com perguntas abertas, realizado com oito participantes, 

sendo três alunos, três professores e dois representantes da equipe gestora da 

EJA. Para a leitura, análise e interpretação de dados usamos os princípios da 

análise de conteúdo proposta por Bardin (2009). O aporte teórico inclui as 
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contribuições de Teixeira (1997, 1999, 1956, 2009), Freire (2008, 2013, 1969), 

Ribeiro (1978), (Fernandes (2008), Santos (2010), entre outros. 

 

A PESQUISA REVELOU OS MOTIVOS QUE LEVARAM OS JOVENS E 

ADULTOS A ESCOLHEREM A MODALIDADE DA EJA 

A história  dos alunos da EJA , revelam os limites enfrentados por jovens 

que são excluídos do sistema regular de ensino. Os três alunos entrevistados 

com quinze a dezesseis anos frequentam o sexto ano  e apresentavam um 

histórico de reprovação de desistência escolar.  Relatam que tiveram que 

abandonar os estudos, pois não conseguiam frequentar a escola e atender às 

atividades de trabalho para ajudar as despesas da família. A pesquisa revelou 

que os alunos entrevistados são unânimes na crença de que a educação é um 

direito e destacam uma diversidade de motivos que os levaram a frequentar esta 

modalidade de ensino. Um dos entrevistados relata: ”Eu era babá de uma 

menina só um turno e depois tive que ficar o dia todo, só me sobrou à noite para 

estudar e também já tinha algumas reprovações”. O outro entrevistado diz que: 

”Tinha que ajudar o pai nos trabalhos que ele fazia, então não dava para ir a 

escola todo o dia. E agora só à noite.” E o terceiro entrevistado afirma que: 

“Minha mãe saia para trabalhar e às vezes eu tinha que ir junto para fazer 

faxinas. Fui faltando às aulas e achei melhor ir para a EJA. 

 Quanto ao ambiente de aprendizagem da EJA os alunos são unânimes 

ao afirmar que tiveram dificuldades de aprendizagem no ensino regular e 

destacam considerar o ambiente de aprendizagem na EJA, adequado e 

estimulador. Os estudantes que tiveram experiências negativas de reprovação 

no ensino regular, começaram a enfrentar uma defasagem idade-série, que 

representou problemas de autoestima e relacionais. Um dos entrevistados relata: 

”Não gostava mais de ir para aula, riam de mim porque eu não sabia o que o 

professor pedia para fazer, e eu era o mais velho da turma. Agora na EJA, as 
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aulas são boas e os professores explicam melhor”. Um aluno expressa que: ”A 

noite na EJA, aprendemos mais. Os alunos são jovens e adultos e têm mais 

vontade de aprender”. Já para a outra entrevistada: ”Os professores são 

melhores, são mais dedicados, nos entendem e nos ouvem”. A análise das 

entrevistas acima, ganham sustentação em Freire (2005, p.97): 
 
A educação autêntica, repitamos, não se faz de A para B ou de a sobre 
B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo. Mundo que impressiona 
e desafia a uns e a outros, originando visões e pontos de vistas sobre 
eles. Visões impregnadas de anseios, de dúvidas, de esperanças ou 
desesperanças que implicam temas significativos, à base dos quais se 
constituirá o conteúdo programático da educação. 

 

Quanto aos dois professores entrevistados, são unânimes em 

considerar que trabalhar nesta modalidade, constitui um desafio. Nas 

palavras de um deles: ”Necessitam ser criativos e flexíveis para ter um  

planejamento e práticas pedagógicas que sejam do interesse dos alunos”. O 

segundo professor acrescenta: ”As aulas têm que ser interessantes e 

mediadas pela valorização das diferentes vivências do alunos  e  das 

tecnologias modernas”. 

Quanto a equipe gestora, as duas entrevistadas revelam que  

gerenciar uma escola de EJA é um grande desafio, constituindo-se em uma 

forma de resistência diante da fragilidade de oportunidades oferecidas aos 

jovens e adultos pobres deste país. Na fala de uma das gestoras: ”Os alunos 

chegam na escola cansados do trabalho e  lutamos para oferecer um 

ambiente limpo, com professores interessados e uma merenda gostosa, se 

não eles não ficam na escola”. E a outra gestora complementa: ”Nós 

estamos sempre observando como está a frequência e a aprendizagem dos 

alunos, porque eles vivem uma situação de pouca estímulo para estudar. 

Eles já trazem um histórico de autoestima baixa, então, tentamos dar o 

melhor de nós , para aliviar esta situação e este sistema excludente.” 
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 Neste contexto desafiador, a reprovação e a evasão escolar,      

justificam a necessidade de uma revisão curricular, onde sejam renovadas 

às formas  de ensinar e instigar a aprendizagem em um processo respeitoso 

e mobilizador dos sujeitos, na busca pela transformação dos sonhos viáveis 

em  sonhos possíveis. As categorias “sonhos viáveis e sonhos possíveis”, 

em Freire in Brandão (1992, p. 100), contribuem na busca esperançosa por 

espaços a serem conquistados. 

Tenho procurado assumir a “educação como sonho possível” como nos 
diz Paulo Freire porque “sonho viável exige de mim pensar diariamente 
a minha prática, exige de mim a descoberta constante dos limites da 
minha própria prática, perceber e demarcar a existência do que chamo 
de espaços livres a serem preenchidos. O sonho possível tem a ver com 
os limites, destes espaços e estes limites são históricos”. (Freire in 
Brandão, 1992, p. 100) 
 

 Assim, tornar a EJA, uma modalidade de ensino, centrada em uma 

aprendizagem prazerosa e significativa aos alunos,  efetiva-se em um 

compromisso que tem extrema relevância social, frente a um quantitativo de 

jovens que vem perdendo o interesse pela escola. Rever a forma de ensinar, de 

estimular a aprendizagem, de  organizar e integrar os  conteúdos, de planejar às 

aulas,  de avaliar a aprendizagem, são propostas que provocam um repensar 

nas práticas descontextualizadas e autoritárias que pouco sucesso atingem 

quanto a aprendizagem dos alunos.  

 Vivemos hoje, uma realidade na EJA, extremamente excludente em um 

mundo em constante transformações. Que precisa ser refletida na escola, pois 

interfere nas relações, na aprendizagem e na formação humana. Mudanças de 

paradigmas na forma de ensinar e instigar a aprendizagem, são necessárias 

frente aos incessantes avanços nos fundamentos científicos e tecnológicos que 

envolvem a vida contemporânea e as diferentes formas de acesso ao 

conhecimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Acreditar que a prática pedagógica emancipatória pode melhorar a vida 

das pessoas e torná-las sujeitos de sua história, reestabelece nossa função 

social e humana de estar no mundo comprometidos com a melhoria e o 

desenvolvimento de todos. Este processo, efetiva-se no cotidiano escolar repleto 

de contradições e desafios, que necessita de  uma proposta pedagógica capaz 

de tornar a aprendizagem um processo de aprimoramento  e formação humana 

eticamente justa e inclusiva. 

A investigação realizada colabora com a reflexão, análise e constatação 

dos limites e possibilidades que fazem parte do contexto plural e desafiador da 

EJA em nosso país. Tornar visível a tensão existente com relação as questões 

conjunturais de vulnerabilidade social que enfrentam os jovens e adultos 

trabalhadores desta modalidade de ensino, e que no decorrer do curso são 

desafiadas no enfrentamento contra a evasão e repetência escolar.  

Este limite diante das situações sistêmicas, evoca urgente a efetivação de 

políticas públicas que garantam de forma eficaz o atendimento às  condições  

sociais, econômicas e pedagógicas específicas às necessidades inerentes deste 

coletivo escolar, na garantia de sua permanência,  valorização e sucesso na  

aprendizagem, como forma de  enfrentamento às estruturas educativas 

excludentes que assumem um mundo e oportunidades para poucos. 
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33. SABERES E EXPERIÊNCIAS DOS GESTORES ESCOLARES 
NA EJA EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA 

  

Antonio Amorim72; Amilton Alves de Souza73 e Alfredo Eurico 

Rodrigues Matta74. 

 
Resumo 

Neste artigo analisamos como as experiências e as interfaces de trabalho 
contribuem para mudar a prática dos gestores da escola da EJA. Tem como 
problema: quais são as interfaces e as experiências que contribuem para uma 
gestão escolar de qualidade na Educação de Jovens e Adultos? Identificamos as 
percepções dos gestores sobre participação, o projeto político pedagógico da 
escola, observando quais experiências e interfaces são construídas como sendo 
práticas de gestão. Utilizamos a abordagem qualitativa de pesquisa e como 
instrumento o questionário, contemplando as questões de gestão escolar e de 
gestão democrática. Os resultados apontam para a necessidade dos gestores 
construírem espaços e tempos para que se tenha uma formação continuada nas 
escolas; a efetivação de princípios dialógicos e de troca de saberes para a 
construção de encontros de práticas reflexivas; as práticas de gestão democrática 
consolidam a qualidade do ambiente escolar.   

Palavras-Chave: Gestão Escolar; Gestão Democrática; Práticas Instituintes; EJA. 

 
1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo surge a partir da leitura acerca da temática: 

“Saberes e experiências dos gestores escolares na EJA em escolas do 

município de Salvador-Ba” e das experiências de pesquisa no campo na 

Educação de Jovens e Adultos, e da Gestão Escolar, que foram 

vivenciadas no Grupo de Pesquisa: Gestão, Organização, Tecnologia e 

Políticas Públicas em Educação (GP-GEPE).  

O problema a ser investigado apresenta a seguinte questão: quais 

são os tipos de interfaces e de experiências que contribuem para uma 

gestão escolar de qualidade na Educação de Jovens e Adultos nas escolas 

públicas de Salvador - Ba? O problema nasce das inquietações durante os 

espaços e os tempos formativos sobre gestão escolar, no Grupo de 

Pesquisa.  

Durante os estudos ficávamos questionando como as experiências 

e as interfaces da gestão escolar ajudam a qualificar as práticas dos 
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gestores das escolas. Nessa perspectiva, propomos como objetivo geral: a 

analisar como as experiências e interfaces contribuem na prática dos 

gestores da EJA. Queremos identificar as percepções dos gestores sobre 

participação, projeto político pedagógico e escola; perceber que modelos 

de experiências e de interfaces são construídos nas escolas, como práticas 

de gestão, para a melhoria da qualidade escolar; refletir 

epistemologicamente sobre as experiências, gestão escolar, EJA e 

interfaces, a partir das experiências dos gestores na modalidade da EJA.  

É fundante compreender, primeiramente, a escola como instituição 

social, que prepara seu sujeito para uma vida cidadã, plena de 

conhecimentos científicos. A construção histórica da EJA em nosso país 

tem se modificado com o passar dos anos, passando de uma educação 

conservadora para uma educação mais plural e diversa.  

O gestor escolar da EJA deve assumir um papel, que rompa com 

práticas conservadoras, verticalizadas e controladoras, que ao logo da 

história foi subserviente aos interesses da classe dominante e hegemônica, 

que compreendia a escola como lugar de castração e de dominação. 

 

2. EXPERIÊNCIAS METODOLÓGICAS  

A escolha foi pela pesquisa qualitativa, pois, trata-se de uma 

modalidade de investigação que apresenta uma possibilidade simultânea 

ao analisar as informações. Nesse sentido, foi possível inferirmos como a 

difusão das experiências de si e dos outros contribuem para a formação 

continuada na escola. Acreditamos na perspectiva da pesquisa social, pois 

todos os sujeitos envolvidos são determinantes na construção do 

conhecimento. Assim, acreditamos ser a pesquisa de âmbito social a que 

melhor nos aproxima da realidade investigada, nos fazendo compreender 

que para além do espaço, os sujeitos e as suas experiências sociais nos 

ajudam a entender a construção dos seus saberes, que ressignificam sua 

formação e construção social. Como estratégia de trabalho usamos a 

pesquisa de campo, para consolidar as nossas ações junto aos dirigentes 

das escolas de Salvador.  

A pesquisa de campo é um momento de estabelecer o diálogo com 

os sujeitos da investigação. Ela promove a participação do pesquisador e 
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dos participantes da pesquisa na busca da compreensão efetiva sobre o 

objeto investigado (GIL, 2008). A pesquisa de campo foi realizada com os 

dezessete gestores das escolas públicas de Salvador – Ba, selecionados 

como amostra, no período de entre agosto a dezembro de 2016, sendo um 

estudo que resultou da aplicação do questionário junto aos gestores das 

escolas que ministram o ensino da EJA. 

 
3. EJA, ESCOLA E GESTÃO ESCOLAR: 
 

A Educação de Jovens e Adultos pode ser compreendida como sendo 

efetivada por práticas educativas que reconhecem e validam os saberes e 

experiências dos homens e das mulheres do meio e da luta popular, que, por 

questões históricas, culturais e sociais tiveram o direito ao acesso à educação 

negado. Trata-se de um processo de educação que é dialético, pois, é tomado 

de conscientização política e de criticidade do que se ensina e se aprende nas 

práticas educativas.  

É preciso demarcar a Educação de Jovens e Adultos como sendo aquela 

modalidade de ensino, que é forjada nos movimentos e nas práticas da educação 

popular. Tudo é fruto das lutas históricas por justiça, educação para todos e de 

qualidade, emprego, saneamento básico, políticas públicas de saúde para todos, 

melhoria de vida no campo, a luta pela terra. A Educação de Jovens e Adultos 

também pode ser aqui compreendida, como sendo uma etapa do ensino formal 

e permanente, bem como uma etapa da educação não formal, enfim, toda uma 

gama de oportunidade ocasional existente numa sociedade educadora, 

experienciada nas TIC e multicultural, na qual se reconhecem os enfoques 

teóricos numa concepção de forma dialógica e humana (ARROYO, 2008).  

Assim, precisamos romper com o modelo que está posto, ainda, na EJA 

de uma educação bancária que tem fomentado estigmas conservadores de que 

o educador é o detentor do saber e o aluno, é o mero expectador, numa relação 

verticalizada. A educação como processo de emancipação dos sujeitos precisa 

estabelecer uma relação circular, onde o conhecimento é construído por todos 

ao mesmo tempo, sem ter aquele que deposita conhecimento, mas estabelece 

a mediação de fomentar saberes.  

A escola pode ser uma mobilizadora, neste sentido. Ao tomarmos 

consciência de que precisamos questionar de qual escola estamos falando e de 
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qual lugar ela está, fica mais evidente entender qual modelo de escola precisa 

ser desconstruída. Certamente, o que precisa ser desconstruído é o modelo 

conservador, aquele que não problematiza, não media o conhecimento, não 

ressignifica o processo de ensino-aprendizagem e não valoriza o saber e a 

cultura popular. Compreendemos a escola como sendo o espaço formal de 

aprendizagem e de ensino, o lugar de valorização dos saberes (cultura, história, 

língua), e de construção de significados, sendo sempre um lugar propício para 

quem ensina e aprende a refazer caminhos formativos, que sejam significativos 

e emancipatórios.  

A escola ocupa um lugar da fala, das experiências e dos saberes dos 

sujeitos. A escola precisa repensar seu fazer para esse momento ontológico, um 

momento de busca de sua verdadeira identidade, de sua verdadeira cultura, para 

transpor o divisionismo existente entre os saberes e os fazeres, para dar voz à 

maioria silenciada, dentro de seu ambiente, fazendo-se integradora dos 

diferentes processos humanos e materiais que ocorrem em seu âmago 

institucional. Nessa perspectiva, entendemos que a escola deve ser sim, o lugar 

que, certamente, promoverá o desejo e vivências de pertencimento, para os seus 

sujeitos, e, este lugar precisa reconhecer o contexto histórico, social e cultural, 

desses sujeitos.  Mas, devemos perceber que nesta construção de escola 

perpassam as ações, o papel e o trabalho da gestão escolar, que deve observar 

os princípios democráticos, as práticas instituintes, numa escuta sensível e 

permanente.  

Por isso, na Educação de Jovens e Adultos, a gestão escolar precisa 

fazer um esforço maior, a fim de instituir práticas que construam modelos de 

superação do ensino tradicional, que estão presentes, de maneira efetiva, em 

nosso modelo educacional.   

Os sentidos a serem atribuídos pela gestão escolar, dizem respeito aos 

fazeres pedagógicos, administrativos e financeiros, que estão sob a abrangência 

da gestão. Portanto, as práticas gestoras devem promover o gestor a ter 

consciência dos seus atos, inovar, dialogar, escutar de maneira sensível, 

repensar estratégias e ações.  

O gestor deve ser sempre proativo, na busca constante e diária da sua 

prática de soluções para a resolução das demanda que se constituem no âmbito 

da escola. Nesse sentido, entendemos a gestão escolar, como defende Luck 
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(2005, p. 17), quando afirma que: “O conceito de gestão está associado à 

mobilização de talentos e esforços coletivamente organizados, à ação 

construtiva conjunta de seus componentes, pelo trabalho associado, mediante 

reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma vontade coletiva”. Por isso, 

defendemos a gestão escolar como sendo o labor do gestor, nas dimensões: 

administrativa, pedagógica e financeira.  

A gestão não pode ser experienciada como se fosse uma ilha isolada, 

no chão da escola. Mas, a escola como corpo, a gestão assumi a função da 

cabeça, de forma interligada com os seus pares que assumem as demais 

funções. Nesta analogia, afirmamos que a gestão precisa ser democrática, 

porque adota os princípios democráticos, e este não é uma fazer simples. A 

escola precisa ter em seus espaços e tempos: práticas e diálogos, certamente, 

por que o diálogo é um dos princípios da gestão democrática e participativa. 

Sabemos de práticas que ainda caminham bem distante desta possibilidade, 

pois temos experiências, ainda, de reuniões sem planejamento, decisões, 

encaminhamentos e debates que caem no vazio, sem solucionar as demandas. 

É preciso perceber que a prática democrática, no âmbito da escola, precisa 

assumir a tarefa da escuta sensível, do dialogo participativo, do ir ao encontro 

do outro e de dividir fazeres entre os pares.  

É necessário perceber que refletir os desafios do cotidiano escolar deve 

buscar, primeiramente, compreender a escola como instituição social e esta, por 

sua vez, deve interagir com a comunidade que estar a sua volta, precisando 

sempre romper com práticas conservadoras, autoritárias e solitárias, a fim de ser 

reconhecida e experienciada pela comunidade. Compreendemos que somente 

com a participação de todos os membros da escola, é que teremos a 

possibilidade de construir outros caminhos, novas estruturas para uma escola 

livre, de diálogo, democrática e com qualidade.  

Acreditamos que as demandas e os desafios de uma gestão escolar 

carregam atribuições bem complexas, e que, muitas vezes, demandam a 

atuação de outras esferas do poder, a exemplo de financiamento, da assistência 

técnica, da segurança e dos recursos humanos. Não se pode deixar de aprender 

que a função do gestor da escola da modalidade EJA é das mais importantes 

atividades dos processos da educação e tem a tarefa da construção de práticas 

educativas, que sejam cidadãs e humanizadoras.  
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4. Experiências e Interfaces da Prática Gestora da EJA:  

A experiência aqui deve ser compreendida e tratada como sendo aquela 

atividade humana, que faz e traz sentido, dar sentido de si e do outro, é aquela 

que acontecesse porque é processual, apresenta marcas profundas. A 

experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que 

se passa, não o que acontece, ou o que toca: “A cada dia se passam muitas 

coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo 

o que se passa está organizado para que nada nos aconteça” (2005, p. 21). As 

concepções de experiências estão pautadas em construções sociais, históricas 

e culturais pelos indivíduos que sempre buscaram a valorização e o 

reconhecimento das vivências, de acordo com as relações de mundo do sujeito.  

A experiência é aquela que dá sentido de si, dos caminhos que 

percorremos, é um processo de construção. Logo, experiência é movimento, 

construção, ressignificação da vida, da relação dos sujeitos. Neste sentido, as 

experiências gestoras escolares precisam da confrontação com o conhecimento 

sistemático, dando função para ressignificar as experiências.  

A interface é a experiência, fruto da experimentação do sujeito com ele 

mesmo, com o outro e com o meio, por meio das suas conexões, com as 

diferenças e os diferentes. A Interface é percebida como resultado da 

experimentação do sujeito com ele mesmo, com o outro e com o meio. É 

construção. Na perspectiva humana e das tecnologias da informação e 

comunicação, a interface será experienciada sempre a partir das conexões 

consensuadas entre as TIC e os sujeitos, tendo como elementos as experiências 

sociais, históricas e culturais.  

Deste modo, teremos uma rede de interfaces entrelaçadas, conectadas 

e que se confundem. As interfaces aqui serão entendidas por meio das relações, 

significados, conexões, disputa, negociação entre sujeito com ele mesmo, com 

o outro e com o meio e também na “lógica homem/máquina”. Os modelos atuais 

de gestão da EJA não atendem e nem reconhecem as necessidades desses 

sujeitos. Não podemos deixar de garantir, criar e manter espaços de diálogo e 

de representação da comunidade escolar, podendo assim promover a 

autonomia, a participação e a gestão democrática.  
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A gestão democrática e participativa com qualidade pedagógica na 

escola pública deve ser entendida como uma ação que caracterize a efetiva 

participação da comunidade escolar nas tomadas de decisão. Portanto, 

enfatizamos que a gestão democrática deve fomentar experiências e interfaces 

da prática gestora na escola da EJA, que devem partir das convivências, das 

rodas de diálogos, instruindo para a tomada de decisões, criar a memória das 

práticas, fortalecer e dar sentido as relações pessoais e de aprendizagens, bem 

como compreender e vivenciar a concepção de EJA, numa escola plural.  

 

5. Resultados-Experiências e Interfaces gestoras na Escola da EJA:  

Aqui, sinalizamos a construção do percurso, do encontro dos resultados 

que esta investigação possibilitou efetivar. Os desafios foram os de analisar, 

descrever, interpretar e comunicar os sentidos e significados dos saberes e dos 

fazeres dos gestores da escola da EJA.  A análise das respostas dos gestores 

da EJA será representada por nuvem, gráfico e quadro. Focaremos a reflexão 

dos dados e das informações coletadas, por meio do questionário, tendo como 

temática: o Projeto Político Pedagógico, a atuação da comunidade e a qualidade 

do ensino da EJA.  

Não podemos deixar de considerar que, muitas vezes, as práticas 

instituintes gestoras, que não dialogam com a gestão democrática, se dão, 

também, pela ausência de espaço formativo. A falta de formação específica dos 

gestores e docentes, ainda, é um dos grandes entraves na modalidade da EJA. 

Durante a análise das informações evidenciamos que há uma profunda 

necessidade de garantir e de sistematizar o conhecimento, que é voltado para a 

formação dos gestores escolares da educação de jovens e adultos, com o 

objetivo de fomentar processo de formação e de ressignificar a prática 

administrativa e pedagógica nas escolas.  

Quando pedimos que os gestores expressassem quais procedimentos 

consideravam importantes, para serem utilizados na gestão de uma escola da 

EJA, os gestores elencaram sete procedimentos, sendo que, a maioria apontou 

o PPP, a parceria com a comunidade e a efetivação dos conselhos escolares, 

como os mais significativos. Compreendemos estas com sendo as 

experimentações, primordiais, no vivenciar de uma gestão democrática.  
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O Projeto Político Pedagógico como procedimento pedagógico e 

administrativo precisa prever uma escola de qualidade, a partir dos anseios dos 

pares. Já as três experimentações que 18% dos gestores apontaram como 

essenciais, a participação da comunidade, a efetivação dos conselhos escolares 

e o cuidar das questões pedagógicas, administrativas das escolas, entendemos 

que, desde cada concepção e implementação, vão possibilitar a escola construir 

pontes, caminhos, teias que liguem, unam e toquem todos os sujeitos que atuam 

na práxis escolar.  

Estamos falando da práxis que demanda uma escola participativa, 

democrática e que possibilita a seus sujeitos uma educação de qualidade 

carregada de significados sociais, históricos e educativos. Logo, não podemos 

esquecer que as experimentações observadas pelos gestores, são dimensões 

que são estruturantes, são necessárias para a construção de procedimentos 

autênticos, dentro do ambiente institucional, para garantir a eficácia dos fazeres 

pedagógicos, administrativos e financeiros. Veiga (2003) comunga com a defesa 

de que o Projeto Político Pedagógico, como dimensão emancipatória, não pode 

ser compreendido como reforma, invenção ou mudança.  

Isso porque essa dimensão se constrói na ruptura com aquilo que está 

instituído, cristalizado e conservado. A dimensão emancipatória vem da práxis 

humana, surge no fazer do chão da escola, por meio de rodas de diálogos, da 

própria realidade escolar. Trata-se de uma dimensão que se estrutura, a partir 

da relação entre a escola e a comunidade do seu entorno. A estrutura se 

solidifica, a partir dos processos dialógicos, da escuta sensível, da participação, 

da renúncia, da valorização, da diversidade e da pluralidade de pensamento.  

O papel dos gestores escolares junto ao projeto político-pedagógico na 

EJA e em sua relação com as práticas instituintes, passa pelo experienciar 

cotidiano, pela reflexão das ações desenvolvidas, pelo agir de maneira formativa, 

analisando as tensões do fazer da gestão escolar com a implementação do PPP, 

no campo político e na formação dos sujeitos da EJA.  

Ao perguntarmos aos gestores o que são imprescindíveis para o 

desenvolvimento de uma gestão na escola, que ministra o ensino da EJA, eles 

foram contundentes e não hesitaram em expor, a partir dos seus fazeres no chão 

da escola. 
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A nuvem de palavras trás o sentido que os gestores dão aos seus 

fazeres nas práticas instituintes, na escola da EJA. Observamos que os gestores 

deixam muito explícito que os elementos mais importantes são: a eleição, a 

autonomia da escola, as relações humanas, e a implementação de decisões 

coletivas.   

 
Figura 1 – Nuvem de palavras, com as informações do que seria imprescindível 
para a gestão da escola que ministra o ensino da EJA. 

 
Fonte: Produzido pelos autores, em 2017. 
 
 

Notamos que os gestores escolares não têm dado conta da 

complexidade dos seus fazeres cotidianos, que vão desde o diálogo com os 

docentes, a formação continuada e a resolver as questões administrativo-

financeiras das escolas.   

As informações revelam, também, a existência de mecanismo de 

participação e de gestão democrática pulsando nas veias dos gestores. Isso 

surge como se fosse uma necessidade de sobrevivência da escola. Mas, não 

podemos esquecer que o PPP contribui, com mais leveza e dinâmica, para a 

consolidação dos fazeres dos gestores. Por isso, Gadotti ressalta que, 

 
Todo projeto supõe ruptura com o presente e promessas para o futuro. 
Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, 
atravessar um período de instabilidade e buscar uma estabilidade em 
função de promessa que cada projeto contém de estado melhor do que 
o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa 
frente determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os 
campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores 
(2000, p. 37). 

 

Finalmente, indagamos aos gestores quais seriam os modelos de 

interfaces e de experiências que contribuem para uma gestão escolar de 
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qualidade, na Educação de Jovens e Adultos. Observamos que 80% dos 

gestores entrevistados afirmaram que se trata da necessidade que tem, cada 

gestor, de implementar, em suas escolas, a construção de espaços e de tempos 

para que se tenha uma formação continuada, nas classes da EJA, de modo que 

contemple o surgimento de princípios dialógicos, de reflexividade crítica, de troca 

de saberes e de encontros para o verdadeiro exercício da práxis humana.  

 

Considerações Finais:  

Chegamos ao final de nossa investigação, observando que a 

problemática colocada para reflexão e os objetivos propostos para serem 

refletidos, foram analisados, pois analisamos como as experiências e interfaces 

contribuem na prática dos gestores da escola da EJA, sendo que essas práticas 

precisam ser experienciada de forma dialógica, com sensibilidade, podendo 

promover espaços e tempos para uma reflexão crítica das experiências, 

validação de uma gestão partilhada, com o envolvimento da comunidade.  

Identificamos as percepções dos gestores sobre participação e projeto 

político pedagógico, no âmbito da escola, revelando as experiências, os avanços 

e as dificuldades neste processo. É fundante que os gestores escolares possam 

garantir espaços para exercer o encontro entre os seus pares, construindo 

sentidos para a prática democrática, para reconhecer o lugar de experiência e 

vivência dos mesmos.  

Salientamos que perceber os tipos de experiências e interfaces 

construídas na escola, com práticas de gestão democrática, que garantam a 

melhoria e a qualidade do ensino deve ser perpassada por dimensões 

regulatórias e emancipatórias, no intuito de promover o reconhecimento e a 

validação das experiências dos sujeitos e dos gestores da EJA, por meio de 

interfaces, a exemplo dos conselhos escolares, dos grêmios estudantis, da 

assembleia dos profissionais da escola, reunião de pais e mestres, a rotina da 

equipe gestora, entre outras.  

Da mesma forma, concluímos que as experiências, os entrelaços e as 

interfaces da difusão do conhecimento, na formação dos gestores escolares, 

ocorrerão por meio do diário de saberes (memória da prática), reflexão sobre 

esses diários, contrapondo com uma fundamentação teórica e validando essas 
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experiências, por meio da sua difusão, em congressos, seminários, jornadas 

pedagógicas e publicação de revistas, livros e anais.  

Portanto, recomendamos que os gestores escolares possam pensar na 

coletividade, de forma reflexivo crítica. Que a escola atue para garantir e 

implementar espaços e tempos coletivos, no PPP, com princípios basilares da 

dialogicidade, reflexão crítica, escuta sensível e a troca de experiências. 
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Resumo: O trabalho apresenta a sistematização de processo construído com 
educandos da EJA e busca compreender os principais desafios do uso do computador 
na Educação de Jovens e Adultos (EJA), analisa como a prática educativa na concepção 
da Educação Popular se constitui em elemento de referência na superação dos desafios 
cotidianos de um ambiente virtual. Para isso, enfoca as significações da inclusão digital 
em práticas de leitura e escrita na EJA, bem como o sentido e a relevância atribuídos a 
este processo por educandos do primeiro segmento da EJA.  
 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Educação Popular, Inclusão Digital, 
letramento digital. 

 

Em 2015, decorrente de uma articulação interinstitucional é implantado 

em escola pública do Paranoá, região administrativa do Distrito Federal (Brasil), 

um Projeto de inclusão digital para educandos do primeiro segmento da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). O trabalho envolve as quatro turmas do 

primeiro segmento da EJA (ensino fundamental) e é desenvolvido por grupo de 

estudantes do curso de Pedagogia da universidade de Brasília, ligados ao Grupo 

de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação Popular e Estudos Filosóficos e 

histórico-culturais (GENPEX-UnB). As atividades desenvolvidas no laboratório 

de informática visam integrar as linguagens de Português e matemática, com a 

linguagem informática e a proposta da Educação Popular, historicamente 

construída no Centro de Desenvolvimento e Cultura do Paranoá (CEDEP), que 

engloba o acolhimento dos educandos, o trabalho com a situação problema-

desafio e a construção de textos coletivos. 

O trabalho que ora apresentamos visa a sistematização deste processo 

construído com educandos da EJA e busca compreender os principais desafios 

do uso do computador na Educação de Jovens e Adultos (EJA), sobretudo, 
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analisa como a vivência de uma prática educativa na concepção da Educação 

Popular se constitui em elemento de referência na superação dos desafios 

cotidianos de um ambiente virtual. Para isso, enfoca as significações da inclusão 

digital em práticas de leitura e escrita na EJA, bem como o sentido e a relevância 

atribuídos a este processo por educandos do primeiro segmento da EJA.  

Os pilares que a pesquisa se alicerça compreendem que uma efetiva 

ação de inclusão digital devem assegurar não só aprender as questões técnicas 

formais do manuseio da máquina, mas incluir o educando no diálogo constante 

e crescente das plataformas digitais e de todos os serviços que o acesso à 

internet e do uso do computador possam estabelecer com as situações reais do 

cotidiano desse educando. 

Dentre as iniciativas resultantes que propiciaram e contribuíram à 

aplicabilidade dessa praxis educativa, encontra-se a aproximação da 

universidade com a escola pública onde os educandos da EJA se inserem. Essa 

articulação tem contribuído para o reconhecimento de uma abordagem político-

pedagógica de concretização sobre um processo consciente e gerador que 

advém da nova sociabilidade e identidade nos diferentes espaços sociais que o 

acesso as novas tecnologias digitais têm deflagrado na educação 

contemporânea. 

Nessa busca por compreender o trabalho da Educação Popular como 

espaço formador se percebe a relevância da pesquisa, onde a prática e o sentido 

que a envolve é a ação motivadora e consciente de sujeitos que constroem suas 

práxis educativas constituídas de significações  que os permitem avançar e 

nunca retroceder diante dos percalços que surgem em seu trajeto de inserção 

no sistema formal de ensino.  

Neste contexto de aprendizagem, esses sujeitos-educandos estão se 

situando em um novo território do saber onde a escrita e leitura analógica estão 

cada vez mais permeadas com práticas digitais que estão introduzidas nos 

processos de letramentos.   

O presente trabalho é baseado e desenvolvido na perspectiva Freiriana 

e no protagonismo discente desse sujeito que frequenta a Educação de Jovens 

e Adultos.  O grupo de graduandos, mestrandos e doutorandos do curso de 

Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, integrantes 

do Grupo de Pesquisa – GENPEX (Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão em 



 

 

 

416 

Educação Popular e Estudos Filosóficos Históricos Culturais) com o intuito de 

refletir sobre a inclusão digital na educação, precisamente na EJA, buscando 

compreender princípios, procedimentos e intencionalidades demarcados nos 

pressupostos históricos, teóricos e metodológicos da Educação Popular.  

O inicio desse exercício pedagógico tem seu começo no segundo 

semestre de 2015, como trabalho desenvolvido entre graduandos do curso de 

Licenciatura em Ciências da Computação e da Pedagogia da Universidade de 

Brasília, em Projeto de Inclusão Digital com educandos do primeiro segmento da 

EJA, em uma instituição de ensino pública, na cidade do Paranoá no Distrito 

Federal.   

Posteriormente, ainda em 2015, o trabalho é assumido por graduandos 

da Pedagogia, que já vinham construindo uma proposta de Educação Popular, 

na comunidade do Paranoá, por meio do centro de Cultura e Desenvolvimento 

do Paranoá – CEDEP, desde os anos de 1980. 

O trabalho enfoca os desafios e avalia como a inclusão digital pode ser 

um fator que gera desafios políticos, metodológicos e pedagógicos no uso do 

computador para um público tão específico quanto os educandos da EJA do 

primeiro segmento (modalidade que abrange a 1ª a 4ª série do ensino 

fundamental I). 

Para melhor compreensão e análise dos acontecimentos cotidianos 

construídos durante todas as etapas do trabalho, os elementos de interpretação 

dos dados da pesquisa se fundamentam na corrente de pensamento dos 

seguintes autores: Freire (2003, 2013, 2015), Reis e BRANDÃO (2006) nos 

preceitos de construção dos procedimentos metodológicos e embasamento da 

concepção de Educação Popular que se introduz na pesquisa, dentre outros 

teóricos da área de Educação que dialogam com o tema.  

Neste exercício político-pedagógico de construção coletiva também se 

fez necessário trazer noções básicas, referenciais e práticas sobre o marcos 

legais e epistemológicos da Inclusão Digital, e como estes se inserem na cultura 

contemporânea e se introduzem cada vez mais como dispositivos políticos, 

pedagógicos e metodológicos na educação atualmente. 

A construção de todo processo que sistematiza o campo das ações 

realizadas no contato direto e participativo com os sujeitos permitiu refletir as 

questões suscitadas nos passos construídos do referido trabalho.  
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As atividades que permitiram iniciar esse processo de imersão no 

espaço de uma instituição pública de ensino na cidade do Paranoá, que atua 

com turmas de Educação de Jovens e Adultos, e as ações político-pedagógicas 

com os educandos são desenvolvidas a partir da relação teoria-prática, como 

nos afirma Brandão (2006):  

 
“o conhecimento científico e o popular articulam-se criticamente em um 
terceiro conhecimento novo e transformador que torna as ações de 
educandos e educadores em um processo educativo prático 
possibilitando mudanças que impactam as atividades cotidianas dos 
envolvidos neste processo”. 

 
 Os encontros na Escola Classe 03 do Paranoá acontecem quatro vezes 

por semana, no período noturno, na sala de informática. Cada turma de EJA é 

atendida em dois turnos, sendo a turma composta em média por 12 educandos 

da EJA e três estudantes do curso de Pedagogia.  

Para a produção e análise dos dados gerados na pesquisa, nos valemos 

dessa inserção na prática e ação da pesquisa participante, onde vale ressaltar 

conforme Brandão: 

“É provável que entre a Europa e os Estados Unidos, na maior parte das 
vezes, a pesquisa participante surgisse como um instrumento oportuno à 
criação de novas formas de conhecimento científico da vida social [...] já 
na América Latina sonhavam em ir além. Sonhavam chegar pelo menos 
até às fronteiras de uma possível construção social de alternativas 
ideológicas e políticas da gestão do saber; da criação de uma nova 
“ciência popular”, ou quem sabe? Da reeducação das próprias ciências e 
de seus cientistas, a partir da escolha de uma vocação democraticamente 
estendida às classes populares na partilha do saber”.  (Brandão, 2006, p. 
47) 

 
 Para impulsionar e ter uma significação para todos os envolvidos no 

projeto os encontros são realizados com os educandos das quatro etapas do 

primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos oriundos das classes 

populares, com aulas no laboratório de informática na escola pública dentro de 

uma perspectiva da Educação Popular. 

 
1.1 – A PRÁXIS DO USO DO COMPUTADOR E EDUCAÇÃO POPULAR – 

SENTIDO E ACÃO NO CONTEXTO PARANOÁ 
 

A escola onde a pesquisa se insere faz parte da Regional de Ensino do 

Paranoá, pertencente ao Governo do Distrito Federal. Trata-se de uma 

instituição pública - Escola Classe do Paranoá, situada no Paranoá - Distrito 
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Federal. A Escola atende à Educação Infantil, Educação Fundamental, e a 

Educação de Jovens e Adultos em seu primeiro segmento, desde o ano de 2013. 

Essa inclusão da modalidade de Educação de Jovens e Adultos em uma Escola 

Classe de Educação Infantil foi devido ao reconhecimento da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal da demanda levada pelos movimentos sociais 

populares do Paranoá, que tem uma atuação histórica e pioneira na defesa e 

busca de solução dos problemas enfrentados por essa comunidade. 

A escola atende à Educação de Jovens e Adultos no período noturno e 

está localizada há 20 minutos de Brasília, na Região Administrativa VII, onde a 

população estimada é de 48.020 habitantes (CODEPLAN, 2015).  

O corpo conceitual da pesquisa foi construído a partir do pensar o papel 

da inclusão digital no espaço da escola pública dentro do contexto real do 

educando, especificamente o educando da EJA. Uma proposta da Educação 

Popular que busque escolher procedimentos metodológicos que contribuam 

para uma compreensão total da realidade desses sujeitos. 

 
“O ponto de origem da pesquisa participante deve estar situado em uma 
perspectiva da realidade social, tomada como uma totalidade em sua 
estrutura e em sua dinâmica. Deve-se partir da realidade concreta da vida 
cotidiana dos próprios participantes individuais e coletivos do processo, 
em suas diferentes dimensões e interações. Os processos e as 
estruturas, as organizações e os diferentes sujeitos sociais devem ser 
contextualizados em sua dimensão histórica, pois é o fluxo e a integração 
orgânica dos acontecimentos dessa dimensão aquilo que em boa medida 
explica uma realidade social”. (Brandão, 2006, p. 41 – 42). 

 
Desta forma, houve a preferência pelas: 

- Anotações descritivas dos relatos orais feitos pelos educandos nas 

rodas conversas durante as atividades no laboratório de informática; conversas 

informais com educandos que participaram das aulas de informática durante a 

explanação individual das ações, realizadas diretamente no computador com a 

pesquisadora.  

- Tais conversas são posteriormente descritas no diário de itinerância, 

que desde o início do presente trabalho foi sugerido como uma forma de 

descrevermos nossas impressões sobre o que era visto, vivido e sentido, de 

maneira mais autoral e particular. Assim haveria uma melhor sistematização de 

toda a construção do trabalho que, apesar de coletiva, é permeada da 

subjetividade de cada indivíduo envolvido. 
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- Conversas com três educandos das três etapas do primeiro segmento 

durante o recreio, considerando a informalidade do momento que permitiu que 

os turnos de fala de cada um fossem mais bem distribuídos e autônomos.  

Esses procedimentos permitiram buscar as significações das situações 

vividas por todos os participantes e sistematizar o processo de ensino-

aprendizagem durante as atividades coletivas na sala de informática.  

O conceito da palavra significação utilizado nestes momentos e em 

outras partes do presente trabalho é o mesmo explicitado por REIS: “O conceito 

de significação está sendo utilizado como sinônimo de ressignificação, atribuição 

e produção de sentidos, transformação e semiose”. (REIS, 2011, p. 74) 

A concepção de Educação Popular à qual a pesquisa se debruça neste 

primeiro momento e se faz necessária é o conceito que se inspira nas ideias-

força Freiriana em relação aos desafios do contexto sócio, histórico, político e 

cultural que constituem os sujeitos da EJA na cidade do Paranoá. 

 

“Entendo a educação popular como o esforço de mobilização, 
organização e capacitação das classes populares; capacitação científica 
e técnica. Entendo que esse esforço não se esquece, que é preciso 
poder, ou seja, é preciso transformar essa organização do poder burguês 
que está aí, para que se possa fazer escola de outro jeito. Em uma 
primeira “definição” eu a aprendo desse jeito. Há estreita relação entre 
escola e vida política”. (FREIRE, 2014, p.33) 

 
É possível perceber que em determinados aspectos, a proposta que as 

moradores da cidade do Paranoá e dos estudantes do curso de pedagogia 

buscaram para si e os demais que ali chegariam reflete, de alguma maneira, as 

perspectivas desse autor. 

 

1.2 EDUCAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL – CONCEITO, CONTEXTO E 
DISCUSSÃO NO BRASIL 
 

Há profundo sentido estratégico na Inclusão Digital, pois ela trouxe 

consigo uma acelerada expansão da internet, provocando novas formas de 

interação social e econômica. 

Mas precisamos trazer, mesmo de forma preliminar neste trabalho inicial, 

o conceito de Inclusão Digital dentro dos pressupostos que trabalhamos . 

 Durante o levantamento sobre o tema se constatou que o termo Inclusão 

Digital entra em cena na dinâmica social e política da implantação dos chamados 
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Programas - Sociedade da Informação, nos diversos países, em especial 

naqueles que compõem a União Europeia (UE) na década de 1990 (Bonilla & 

Almeida, 2001, p. 23).  

No Brasil, de acordo com estudos feitos pela Equipe de Auditoria do 

Tribunal de Contas da União, apresentado em 2015, sobre Política Pública de 

Inclusão Digital, cujo foco era compreender as políticas públicas e os programas 

do governo federal relacionados à Inclusão Digital, construiu-se uma linha do 

tempo sobre o início desse processo no Brasil. 

 Constatou-se que as ações de Inclusão Digital no país se confundem 

com a própria trajetória da implantação da internet. Em meados dos anos 1990, 

esta vêm se consolidando com a previsão do lançamento de um novo programa 

de Inclusão Digital para suprir as deficiências de infraestrutura, o PBLT – 

Programa Banda Larga para Todos. 

Ao se pesquisar em diversas produções sobre Inclusão Digital existe 

uma gama de informações e pesquisas sobre esse termo nas mais variadas 

áreas do conhecimento, desde uma abordagem com viés técnico, político e 

pedagógico, até estratégico e poético. 

Mas dentre tantas vertentes que o termo Inclusão Digital traz consigo e 

devido ao objetivo ao qual a pesquisa se debruça - significações do desafio do 

uso do computador em práticas de leitura e escrita na educação de jovens e 

adultos; Inclusão digital de educandos da EJA em uma perspectiva da Educação 

Popular, o fio condutor será um enfoque de Inclusão Digital através do uso o 

computador que considere, no universo desse educando, o uso do computador 

e de outras tecnologias de informação e comunicação, as TICS, como meios 

para contribuir no processo de letramento desse sujeito e como a inclusão digital 

se faz na práxis sob a perspectiva dos educandos. 

 

1.3 PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA NO COMPUTADOR - ENSINO E 
APRENDIZAGEM UMA PERSPECTIVA DA PRÁXIS NA EDUCAÇÃO 
POPULAR 

O primeiro contato com a possibilidade de entrada em uma instituição 

pública de ensino formal foi possível graças à ação do movimento popular.  A 

partir de uma necessidade coletiva da alfabetização de jovens e adultos do 

Paranoá, nascida da busca ativa desse educando por educadoras ligadas aos 
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movimentos sociais por uma concepção de educação provocativa e impactante, 

buscou-se transcender o ambiente comunitário e adentrar na rede pública.  

A contratualidade universidade/comunidade dialoga hoje em diversidade 

de espaços, graças a essa ação iniciada em 1986, e que em 2016 completou 30 

anos, na história de luta de seus moradores, em sua maioria jovens e adultos 

em processo de alfabetização, mas buscando conscientemente o letramento 

para alcançar seus objetivos como nos relata Reis (2011) a seguir: 

 

[...] discutindo e buscando solução para os problemas do Paranoá. 
Pressionam o Estado. Não conseguem êxito em seus objetivos. 
Demandam, então, à Universidade de Brasília e sua Faculdade de 
Educação, que inicia a alfabetização/educação de jovens e adultos em 
1986, sob a coordenação da professora Marialice Pitaguary e equipe de 
graduandos e graduandas da universidade. (REIS, 2011, p. 7) 

 

As ações e diálogos que aqui começo a relatar são parte da 

sistematização dos diversos olhares e significações que foram e estão sendo 

construídos por futuros pedagogos em uma formação específica em Educação 

de Jovens e Adultos no contexto da Educação Popular. 

Os relatos se efetivam nas rodas de conversas que integram essa 

construção e que dá visibilidade à voz desses educando (a), sendo assim parte 

vital na perspectiva da autonomia dos sujeitos no processo histórico de 

educação, que objetiva provocar e permitir um diálogo capaz de compreender 

as diferentes histórias e significações nessas falas. 

A roda de conversa permitiu ouvir o que esses educandos sabiam e 

esperavam das aulas de informática: 
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Nos relatos acima, esses educandos desconsideram o aprendizado que 

adquiriram ao longo das suas trajetórias, e desconsideram o quanto esses 

saberes são essenciais para construção do conhecimento. O reconhecimento e 

conscientização desses saberes acumulados é que alimentam o processo de 

ensino-aprendizagem formal ao qual é de importância fundamental para a 

construção do planejamento das aulas no laboratório. 

Nesta perspectiva às aulas de informáticas são construídas 

conjuntamente com os educando, um espaço de acolhimento autêntico, não um 

item a ser instrumentalizado para angariar a permanência e eficácia das ações 

que procuramos realizar.   

Busca-se o diferencial nessa forma de educação, permeada com 

acolhimento, no caso da significação do termo. Na sistematização do trabalho 

político-pedagógico trazemos a perspectiva de REIS: 

 
“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 e se 
expressar seu sentir seja dor, alegria, daquilo que o aflige no cotidiano 
[...]. Ouvir. Acolher. Dar atenção. Contar sua história e trajetória”. (REIS, 
2011, P. 72) 

 
Nos relatos dos educandos abaixo percebe-se nas falas e descrições o 

interesse em buscar um conhecimento prático que respondas às necessidades 

do dia-a-dia como também o receio da introdução de um novo conhecimento. 

Eles não manifestam bloqueios, medo em se aventurar por novos aprendizados 

que venham agregar ao seu universo de vivências. São  novos saberes que irão 

proporcionar autonomia e uma visão crítica desse mundo digital e virtual em que 

começam a ser inseridos na rotina diária de suas vidas: 

 
Leonice – Quero aprender a mexer um pouco no whatsapp, minha filha 
mora no Mato Grosso, filma, e eu vejo, não sei mexer, agora estou 
aprendendo. 
Lúcia- Quero aprender, minha filha fica até tarde fuçando, quero ver o 
que ela tanto conversa, como não sei, não adianta ver. Comprei um 
celular com whatsapp, minha filha pequena sabe mais e eu não. 
Cláudio – Sei pouco, quero está no grupo para aprender mais. Tenho 
uma pequena empresa e quero aprender o básico, meu estudo é pouco, 
consegui meio certo ou não, fui empurrando com a barriga, sei ler 
gaguejando. 
Maria do Amparo – Nunca mexi, nunca peguei nem para desligar, meus 
netos passam a noite toda no computador, não tenho medo, quero 
aprender para curiar o que eles estão vendo, se é bom ou ruim, o que 
eles estão vendo. Meus netos são um de 15 anos e outro de 18, eles 
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ligam o computador e aí eu falo e vejo minha filha e as netas em São 
Paulo, quero aprender para falar com minha filha, pois só os meus netos 
sabem fazer isso. 
Reinaldo – Tem contato, sei usar o MSN, face e e-mail, básico, pois a 
leitura é pouca e ainda não dá para aprofundar, quer aprender mais. 
 
 

Estes momentos de diálogo são a largada para a construção de um 

projeto político-pedagógico que nasce das culturas de referência desses 

educandos da escola, onde vislumbramos, mesmo que de forma incipiente, a 

imersão em uma proposta de letramento críticos através da inserção do 

computador nas práticas de leitura e escrita. 

 

1.4 PLANEJAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO COLETIVA NO PROCESSO DE 
LEITURA E ESCRITA NO COMPUTADOR 
 

Nesta proposta, o uso do computador é o meio de organizar e 

sistematizar  as atividades teóricas e práticas no laboratório de informática. 

Todos os materiais didáticos construídos são pensados, selecionados, 

transformados e redesenhados em planejamentos feitos no espaço das reuniões 

do grupo de pesquisa GENPEX (Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão em 

Educação Popular e Estudos Filosóficos e histórico-culturais) na Universidade 

de Brasília, onde há participação da Professora-Orientadora da disciplina de EJA 

da Faculdade de Educação, graduandos, mestrandos, doutorandos e voluntários 

(pessoas que já se formaram na Faculdade de Educação e permanecem no 

GENPEX). 

As contribuições de todos são analisadas e discutidas de maneira que 

se transformam em práticas pedagógicas a serem elaboradas conjuntamente na 

escola com os educandos e ressignificadas em muitas outras propostas. 

Desde o segundo semestre de 2015 até o presente momento muitas 

dessas ações se transformaram em atividades pedagógicas com os educandos 

e trabalhos de pesquisas e conclusão de curso dos graduandos. Impressões 

desses primeiros encontros são histórias que se entrelaçam e perpassam a vida 

e os espaços da escola. Não apenas trazem impressões pessoais como são 

impregnadas das novas subjetividades de quem adentra um espaço 

desconhecido e desafiador que a proposta de uma educação conscientizadora 

e coletiva traz para todos os envolvidos. 
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O espaço da escola pública para formação dos pedagogos e licenciados 

é primordial para que se crie uma identidade de pertencimento com o fazer 

docente. Trata-se da criação conjunta e dialógica de uma prática político-

pedagógica que está sendo construída em um projeto com os atores envolvidos 

nesse processo onde a práxis de se reconhecer sujeito/educando e 

sujeito/educador perpassa na transversalização da postura do educador em 

relação a sua imagem construída por esse educando através da sua práxis 

pedagógicas.  

 

1.5 Aspectos Teórico-Metodológicos 
 

Este trabalho se originou de pesquisa desenvolvida no contexto do 

Programa de Iniciação Científica – PIBIC fomentado pela UnB, em parceria com 

o CNPq. A construção de todo processo que sistematiza o campo das ações 

realizadas no contato direto e participativo com os sujeitos permitiu refletir as 

questões suscitadas nos passos construídos do referido trabalho.  

De acordo com os objetivos, o trabalho se introduz em uma pesquisa 

qualitativa em educação, pois se ancora em responder de maneira eficaz e clara 

a uma investigação no campo educativo. 

Os encontros se realizaram de acordo com as seguintes etapas: 

 Primeiro momento com os educandos da EJA na elaboração do 

planejamento coletivo através de rodas de conversas, nas quais são levantadas 

as demandas e aspirações desses sujeitos em relação ao seu processo 

formativo, suas necessidades quanto aos conteúdos e temas do cotidiano 

escolar e do dia a dia. 

 Muito dessas problematizações levantadas nas rodas de 

conversas, que reconhecemos como um planejamento coletivo e contributivo se 

origina nas necessidades da atuação desses educandos como pais, mães, avós, 

trabalhadores e cidadãos; essas demandas são os conteúdos que são utilizados 

para auxiliar e contribuir no desenvolvimento prático e coletivo das atividades de 

aprendizagem realizadas no laboratório de informática, através do uso do 

computador para tentar solucionar tais demandas.  
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 Posteriormente, todas as atividades desenvolvidas no Projeto de 

Inclusão Digital na Escola Classe 03 do Paranoá são discutidas nos encontros, 

que acontecem uma vez por semana, com a Professora-Orientadora Maria 

Clarisse Vieira e outros graduandos do curso de Pedagogia da UNB, mestrandos 

e doutorandos em Educação. 

O projeto que subsidia a realização da pesquisa implementada na Escola 

Classe 03 do Paranoá tem seu diferencial por fundamentar sua práxis nos 

princípios e valores da Educação Popular, correspondendo com frequência à 

ideia de uma educação com a comunidade e a pesquisa participante traz 

múltiplas teias para o exercício da pesquisa:  

“Umas das conclusões é que a pesquisa participante pode contribuir 

para a reinvenção do espaço acadêmico. Propiciando para que a construção do 

saber se dê num espaço multifacetado de troca, de partilha e de negociação 

cultural”. (Brandão e Streck, 2006, p.42).        

CONCLUSÃO 

 Da efetivação dessa proposta que tem como foco a utilização do 

computador como ferramenta auxiliar as práticas de leitura e escrita na 

perspectiva da Educação Popular e no espaço da escola pública, emerge a 

possibilidade de incorporar projetos políticos-pedagógicos na perspectiva dos 

sujeitos/educandos da EJA ao cotidiano da escola. Uma proposta que inclui um 

processo dialético na construção do conhecimento e na afirmação do sujeito 

coletivo como ator histórico. Durante todas as ações e atividades desenvolvidas 

com a comunidade escolar, especificamente com os educandos, percebe-se 

uma postura de conformação desses sujeitos ao que lhes é ofertado.  

Reconhecem que para ter acesso a uma educação de qualidade, 

precisam de estrutura física adequada às suas necessidades, salas de aula 

apropriadas, material didático-pedagógico aproprados para sua realidade, bem 

como o respeito às suas especificidades como jovens, adultos e idosos. 

As inovações a cada dia mais complexas recebem destaque e são 

ofertadas e inseridas sempre mais cedo nos diferentes níveis de ensino nas 

escolas. Inclusive, existem conteúdos e práticas pedagógicas inovadoras para 

as faixas etárias mais novas. Mas em relação à Educação de Jovens e Adultos 
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das escolas públicas, que tem um público de idade já avançada, que são 

socioeconomicamente desfavorecidos e estão fora do mercado formal de 

trabalho, essas questões passam ao largo. 

Nos trabalhos, livros e periódicos, a inclusão por meio das Tecnologias 

de Informação e Comunicação para o público da EJA vem sempre associada à 

conservação do emprego ou à busca por um. A inserção dos indivíduos em uma 

sociedade conectada depende do uso crescente desses dispositivos 

(computador, tablets, smartphones, etc.) fazendo com que as práticas didático-

pedagógicas estejam limitadas a um só viés de ação. 

Existe a desconsideração e a ausência de uma discursão crítica em 

relação aos sujeitos da EJA sobre novos procedimentos e formas de aprender, 

e como associá-los aos seus prévios conhecimentos. 

Esse diálogo é ainda incipiente na EJA e precisa se desvelar nas práticas 

político-pedagógicas desta modalidade, que ainda carecem de propostas que 

abordem novos conteúdos, metodologias e orientações didáticas, recursos e 

materiais para ensinar, modos de organizar a participação de todos da instituição 

escolar neste processo de construção coletiva e colaborativa. 

Os educandos da EJA retomam o processo formativo escolar, por 

vontade própria. E no decorrer de toda essa construção conjunta com os 

educandos eles esperam da escola e educadores, uma resposta ou mesmo uma 

pista para suas necessidades. Esperam que a escola possa suprir e buscam 

coisas que julgam importantes aprender. Veem neste lugar a oportunidade e a 

possibilidade de serem atendidos ao se inserirem novamente em uma sala 

formal na Educação de Jovens e Adultos. 

Neste sentido é possível abrir a possibilidade de que não só crianças e 

jovens possam ter ampliadas suas perspectivas e horizontes quantos às suas 

trajetórias escolares, mas os adultos e idosos da Educação de Jovens e Adultos 

também possam desenvolver dispositivos, criados neste processo, que 

permitam mudanças nos seus contextos, onde haja enriquecimento e troca sem 

desvalorizar suas características e especificidades. 
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RESUMO 

A oferta da Educação Profissional integrada à EJA é um desafio pois depende das 
concepções dos atores do curso sobre as especificidades dos sujeitos da EJA bem 
como sobre a organização do trabalho pedagógico e do currículo na perspectiva 
integrada. As autoras pesquisaram em três instituições que implantaram esta oferta 
integrada. A observação foi sobre como o currículo integrado se concretiza e como ficou 
organizado o trabalho pedagógico para o alcance dessa integração. Os objetivos dessa 
investigação são: analisar os planejamentos curriculares de cada instituição e as 
relações entre contexto social e cultura curricular nelas presentes; identificar os 
facilitadores/promotores da integração entre a educação profissional e a educação 
básica. Os dados coletados baseados na investigação qualitativa, foram extraídos de 
vários instrumentos e técnicas de pesquisa: análise documental; observação 
participante; entrevistas estruturadas e outros. Apresentamos os facilitadores de 
articulação na organização do trabalho pedagógico para o alcance da integração 
curricular. 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Educação Profissional; Currículo 
integrado. 
 
INTRODUÇÃO 
A oferta integrada da Educação Profissional (EP) à Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) não é um benefício aos trabalhadores do nosso país, é o 

pagamento de uma dívida que a sociedade tem com esses sujeitos coletivos, 

que conquistaram essa possibilidade de formação à custa da organização de 

movimentos sociais, na intervenção e proposição dessa política. 

A oferta integrada é o reconhecimento que a EP precisa estar articulada com a 

educação básica. Para que o adulto tenha uma formação emancipatória, não é 

mais suficiente o domínio dos afazeres laborais. Ele precisa também conhecer 

os processos de produção e as relações existentes na sociedade capitalista, 

buscando ressignificar sua atuação e promover sua intervenção no mundo atual. 

mailto:jufagundess@gmail.com
mailto:mcastilhosales@gmail.com
mailto:1158150@etfbsb.edu.br
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Para subsidiar esta investigação, nos apoiamos em Sacristán (2000), que afirma 

que a análise do currículo não pode ser estática, pois ele é a expressão de um 

equilíbrio entre múltiplos compromissos. Para ele o currículo se constrói, 

envolvendo todos os agentes do ambiente institucional na constituição de um 

currículo vivo e relacionado com seu contexto e história.  

Partindo dessa afirmação, a preocupação de envolver os atores da unidade 

escolar na discussão e construção do plano de curso, é garantir que os 

elementos do contexto escolar, bem como do perfil de atendimento dos alunos 

ganhem espaço e autoria no currículo integrado. Essa dinâmica adotada é de 

um complexo processo social com múltiplas expressões, pois o resultado é de 

um tempo e de certas condições. A proposta contida no documento norteador 

aposta na perspectiva de um currículo construto, partindo das demandas da 

região, do perfil dos estudantes e da sua realidade estrutural. Nada vem pronto 

e acabado, só a forma de construção do currículo que está deliberado no 

documento, que segue alguns princípios norteadores. Sobre como foi 

implementado o currículo integrado desse curso é que vamos detalhar, a seguir. 

 

I. OS PRESSUPOSTOS DO CURRÍCULO INTEGRADO NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL 
O currículo integrado vem concretizar a possibilidade da formação humana e 

integral. Para além da justaposição de disciplinas, sua proposta de construção 

passa pela compreensão do estudante dos processos produtivos que permite o 

trabalho baseado numa práxis incorporada de complexidade programática, 

explorando através da realidade a importância de uma ação política-educativa. 

Não basta compreender esse mundo pelo caráter educativo, pois acabam presos 

e enredados como fim em si mesmos. Precisamos exigir uma formação aliando 

o trabalho e a educação, assumindo o pressuposto que a compreensão dos 

fenômenos do trabalho não esgota e modifica a realidade social.  Dessa forma, 

podemos avançar para uma postura que permita incorporar no currículo 

integrado a práxis como ação político-educativa e avançar na emancipação 

social da superação do capital pelo trabalho. 

O processo de construção de cursos integrados entre a Educação Profissional 

(EP) e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) está apoiado numa perspectiva 
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que permite que a configuração do currículo integrado seja a expressão das 

determinações políticas e das práticas escolares locais.  

A seguir, detalhamos a instituição, os cursos, o período da construção dos cursos 

integrados, período de implantação e a identificação das pesquisadoras que 

realizaram a pesquisa e análise da implantação do currículo integrado, no 

segundo semestre de 2017: 

Tabela 1: INSTITUIÇÕES QUE CONSTRUÍRAM O CURRÍCULO INTEGRADO 

INSTITUIÇÃO 

Instituto Federal 

Brasília – Campus 

GAMA 

Centro 

Educacional 

IRMÃ REGINA 

Centro 

Educacional 02 

CRUZEIRO 

CURSO TÉCNICO Administração Controle Ambiental Serviços Públicos 

PERÍODO 
Maio a 

novembro/2016 

Abril a 

setembro/2014 

Agosto a 

novembro/2014 

IMPLANTAÇÃO 1º sem/2017 2º sem/2015 1º sem/2016 

PESQUISADORA Márcia Castilho Júlia Fagundes Tereza Alice 

Fonte: elaboração das próprias autoras. 

 

Após a construção coletiva pelos grupos de cada instituição, uma comissão foi 

constituída para concluir a elaboração do plano ou projeto de curso com vistas a 

aprovação dos mesmos nos órgãos deliberativos.  

É importante destacar que a cultura disciplinar predomina em vários contextos, 

mesmo os que querem promover mudanças no sentido de romper a lógica 

disciplinar. Lopes (2008) argumenta que quanto menor resistência da instituição 

– comunidade escolar - ao modelo oficial, ela apresenta um baixo compromisso 

com paradigmas e não apresenta histórias de inovação, ocasionando uma 

implantação do currículo original, sem mudanças. Nas instituições educacionais 

que apresentam alta capacidade e compromisso, bem como uma história de 

inovação na instituição escolar, resulta num maior senso de autonomia para 

interpretar os textos oficiais baseando-se nas práticas anteriores de inovação e 

mutação, reconstruindo o currículo e produzindo-o de acordo com suas 

intenções formativas (LOPES, 2008, p. 85). Nesse sentido, em cada instituição, 

a proposta construída de formação profissional terá continuidade conforme 

condições institucionais, favoráveis ou não, para sua implantação. 
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II. SÍNTESE DA PESQUISA DESENVOLVIDA 
As disciplinas escolares regulam e definem, no âmbito sistêmico e 

institucional, a organização do trabalho pedagógico, dos tempos e espaços 

escolares. Orientam também a formação de professores, a divisão do trabalho 

docente e a regulação do sistema social em busca de recursos e territórios. 

Dessa forma, todas as disciplinas integradas ou não, se inserem numa lógica de 

organização curricular disciplinar, ou seja: “[...]ocupam um determinado horário; 

inserem-se na estrutura curricular; participam dos processos de avaliação; 

orientam a elaboração de materiais didáticos[...]” (LOPES, 2008, p. 59). Só se 

busca integrar o que está separado. O contexto disciplinar conspira para 

materializar a integração, pois a cultura disciplinar é sustentada por uma 

regulação sistêmica, enquanto que a lógica integrada tem que implantar um novo 

paradigma, não sendo pouco a quantidade de professores que não conseguem 

superar a lógica disciplinar. A organização integrada do currículo exige uma 

diferenciação do tempo e horários de encontro de professores e o 

desenvolvimento de processos de formação docente. Isso pode se tornar um 

obstáculo intransponível para a materialização da integração. Para certas 

instituições, a integração curricular altera as relações de poder e controle que se 

consolidam nos princípios de enquadramento e classificação. Por isso, as 

atividades integradas “tendem a ser incorporadas a organização curricular 

disciplinar” (LOPES, 2008, p. 60). Nossa ótica defende que o currículo integrado 

tenha como base o itinerário formativo do curso, que deve ser contextualizado a 

partir dos saberes científicos e a práxis política-educativa.  

 

2.1. O contexto geral de cada instituição pesquisada: 
Itens IFB-Gama CED Irmã Regina CED 02 Cruzeiro 

Contexto Estava aberto a 

construção coletiva do 

plano de curso. O curso 

oferta foi reconfigurado. 

Primeira escola da 

SEEDF a implementar 

um curso técnico na 

modalidade integrada à 

EJA. O plano de curso 

foi construído de forma 

coletiva. 

O curso é uma 

reivindicação da equipe 

docente. A escolha do 

curso técnico deu-se de 

forma coletiva e 

unânime. 

Cultura e 

ideologia 
A instituição funciona 

como polo irradiador do 

O CED Irmã Regina, 

localizado no Núcleo 

rural do Rodeador em 

 

 

 



 

 

432 

Itens IFB-Gama CED Irmã Regina CED 02 Cruzeiro 

eixo Gestão e 

Negócios. 

Brazlândia-DF é uma 

escola do campo. 

Desse modo, destaca-

se a relação entre o 

eixo temático do curso 

Técnico em Controle 

Ambiental e o contexto 

institucional e perfil dos 

estudantes 

matriculados. 

 

A instituição vê o curso 

como uma 

oportunidade de 

melhoria da qualidade 

de vida de seus 

estudantes. 

Educandos A maioria de adultos, 

em subempregos e fora 

do ritmo de estudos. 

Mais da metade do 

grupo está 

desempregado. 

Enfrentam dificuldades 

de para frequentar o 

curso. 

 

 

 

Os dados levantados 

destacam o caráter 

camponês dos 

educandos. 

 

 

De um total de 70 

estudantes 

matriculados, 13 

evadiram ao longo do 

curso. 10 participaram 

da pesquisa. 

Gestão/ 

professores 

Gestores envolvidos e 

atuantes na 

organização do 

trabalho pedagógico. 

Professores atuando 

em várias formações e 

com dificuldades de 

planejar coletivamente 

O espaço-tempo de 

coordenação 

pedagógica é dedicado 

a atividades individuais 

do grupo docente, tais 

como planejamento 

individual, correção de 

provas, etc. 

 

Participaram da 

pesquisa 2 docentes e 

2 membros da equipe 

gestora/coordenação 

pedagógica. 

 

2.2. A perspectiva da Disciplina Projeto Integrador em cada instituição 
A disciplina de PI tem como objetivo se constituir como um espaço de 

articulação entre a formação regular e específica, através de práticas e 

estratégias definidas pelo conjunto de professores e alunos. Convém destacar 

que “a estrutura da prática obedece a múltiplos determinantes, tem sua 

justificativa em parâmetros institucionais, organizativos, tradições 

metodológicas, possibilidades reais dos professores, dos meios e condições 

físicas existentes” (SACRISTÁN, 2000, p. 201). Assim, apesar do planejamento 

realizado de forma coletiva, o desenvolvimento da disciplina do Projeto 
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Integrador vai depender de vários aspectos destacados acima, que buscamos 

revelar em nossos estudos. 

A seguir iremos apresentar a organização e desenvolvimento dos 

elementos formativos da disciplina do Projeto Integrador.  

 

2.2.1 IFB – Campus Gama 
O PI sinaliza para a construção de competências pelo aluno a partir realização 

conjunta do trabalho em equipe, da pesquisa sistematizada, do envolvimento do 

corpo docente e discente, da adoção de escrita normatizada e de estratégias de 

apresentação oral de trabalhos interdisciplinares nos semestres letivos que 

compõem o curso. O PI associado ao percurso formativo do curso, articulado ao 

eixo integrador e dialogando com os conteúdos das disciplinas, permite a 

compreensão pelos educandos do processo produtivo da sua área profissional 

na sua totalidade, a partir das etapas semestrais.  

Antes de iniciarmos as aulas do primeiro semestre do curso, os docentes 

desenvolveram uma discussão sobre como seria o trabalho da disciplina durante 

o semestre. Decidiram que iriam levar uma proposta aos alunos e, com eles, 

aprimorar a forma e a condução do trabalho. A primeira etapa formativa dos 

alunos consistia no conhecimento do que são empresas, sua estrutura e como 

se organizam. Assim, cada disciplina poderia conceber atividades voltadas para 

identificação, categorização, classificação, conceituação, discriminação e a 

organização do primeiro, segundo e terceiro setor. A situação-problema ficou 

assim elaborada: Como são as empresas? A turma se dividiu em grupos e cada 

um escolheu uma empresa para investigar. A cada semana, nas aulas do PI, 

eles iam apresentando as tarefas e atividades solicitadas pelo professor de PI. 

Da mesma forma, o professor acompanhava se o grupo desenvolvia as tarefas 

solicitadas pelos outros professores das disciplinas. Ele funcionaria como um 

mediador da turma para o coletivo de professores. Ao final do semestre, cada 

grupo apresentaria toda a pesquisa feita sobre a empresa escolhida. Após a 

apresentação de todos os grupos, de uma autoavaliação pelos estudantes e a 

avaliação da disciplina do PI, que considerou forças e fraquezas a serem 

tratadas no próximo semestre. 
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2.2.2 CED Irmã Regina 
A disciplina de PI se desenvolve de forma individualizada, uma vez que não há 

tempos-espaços periódicos de gestão pedagógica coletiva. Por exemplo, nas 

entrevistas semiestruturadas realizadas com os docentes do curso foi relatado 

que não há conhecimento por parte dos demais professores, acerca dos projetos 

e pesquisas desenvolvidos na disciplina de PI. A estratégia que o professor 

desenvolveu a fim de buscar uma integração com as demais disciplinas foi atuar 

como articulador e planejador das saídas de campo e convidar os demais 

professores do curso a participarem dessa saída tentando desenvolver 

atividades relacionadas à atividade em suas disciplinas. 

 

2.2.3 CED 02 Cruzeiro 
De acordo com as Orientações Pedagógicas da Integração (2014, p. 45), 

“O Projeto Integrador parte de uma situação potencialmente factível de ser 

vivenciada de forma contextualizada para a simulação/ressignificação e 

construção nos ambientes da instituição e, sempre que possível, articulada ao 

mundo do trabalho”. Ou seja, é uma disciplina que busca concretizar a integração 

entre as disciplinas da formação da base comum e as específicas da formação 

técnica, a partir de conteúdos significativos e do trabalho em equipe. As demais 

disciplinas se convergem no resultado final de sua apresentação.  

Mesmo com algumas dificuldades encontradas ao longo da primeira oferta 

do curso técnico, o resultado dos educandos foi além das expectativas. 

Ressaltou a necessidade de sempre haver uma integração e um diálogo entre 

os eixos temáticos e as disciplinas. A avaliação da equipe como um todo foi 

positiva. 

As questões e demandas apresentadas servem para replicar e dar 

continuidade às ações que vêm dando certo e trazer novos caminhos em prol da 

melhoria de alguns pontos do curso. 

 

2.3. Definindo limites e possibilidades  
 
2.3.1 Os contextos escolares e a cultura local contribuíram para a 
implantação dos cursos técnicos integrados?  

A partir das análises expressas de cada instituição, a intencionalidade de 

construir e implantar um curso integrado de qualidade, objetivando atender os 

anseios da comunidade em uma localidade foi o balizador para que cada 
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instituição fizesse a adesão para a construção de planos de curso. Nesse 

quesito, conta muito a motivação dos gestores e professores para o trabalho e 

envolvimento na tarefa proposta, pois não existia resistências e falta de interesse 

para que o processo não avançasse, pelo ao contrário, em todas as instituições 

houve efetivamente um envolvimento de todo o grupo, contando inclusive em 

uma instituição, com a participação dos alunos da EJA. 

Esse aspecto é altamente positivo, pois possibilitou um ambiente inicial 

favorável e catalisador de criatividade, onde o grupo com autonomia e 

motivação, construiu o percurso formativo do estudante no curso, promovendo 

em todos os participantes uma ressignificação da organização do trabalho 

pedagógico e do sentido da formação humana e integral. 

Ao lembrar que todos os cursos estão ainda no desenvolvimento dos 

primeiros módulos, o processo de implantação é de permanente avaliação pela 

instituição, pois as ações desenvolvidas a cada semestre são avaliadas para 

serem alteradas ou reconfiguradas para o alcance dos objetivos. Essa avaliação 

deve acontecer nos espaços de coordenação pedagógica, individual e coletiva. 

Para isso, todas as instituições dedicam um tempo semanal ou quinzenal, para 

promover essa discussão/planejamento/avaliação. O tempo de planejamento 

coletivo em cada instituição foi definidor da forma que a integração foi exercitada. 

Vários problemas inviabilizaram esse momento coletivo: greves e paralisações, 

não conseguir conciliar o tempo dos professores do curso para a participação 

nessas reuniões, a não utilização desse espaço para promover a formação e 

socialização de experiências entre os docentes e a incompreensão do sentido 

da integração no curso.  

Nas escolas que esse tempo de trabalho coletivo foi sistemático, o grupo 

de docentes apresentou mais facilidade no exercício da integração, pois existia 

um fórum definido para organizar o trabalho pedagógico do curso. Nas 

instituições que não conseguiram viabilizar a coordenação coletiva, a integração 

não avançou, pois como já destacamos anteriormente, quando as disciplinas 

escolares são valorizadas individualmente, as atividades desenvolvidas ficam no 

âmbito interdisciplinar quando existe. A busca pela integração, a articulação do 

conhecimento e práxis passa pela constituição de situações-problemas e 

temáticas comuns, sendo necessária uma articulação desse processo 

promovido pela gestão escolar. 
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2.3.2 Qual a percepção dos estudantes sobre sua formação? 
Prevalece, em todas as instituições, que a maior motivação pela 

formação técnica integrada é qualificá-los para ampliar as oportunidades de 

inserção no mercado de empregos. O curso propiciará uma formação 

profissional que pode ajudá-los a encontrar um emprego almejado, bem como 

qualificar já sua atuação profissional e projetá-los socialmente, a partir do 

certificado. 

 

2.3.3 Qual a percepção dos professores sobre a formação integrada? 
Apesar de muitas dificuldades iniciais, onde se altera o paradigma do 

pronto para a construção coletiva, não houve nenhuma resistência à integração 

de forma explícita. Um importante fator que interfere e dificulta no exercício da 

integração, criando às vezes obstáculos difíceis de superar é a falta de uma 

articulação pedagógica que tome a frente do curso para organizar o trabalho 

pedagógico e de um espaço pedagógico e sistemático do planejamento escolar. 

A gestão escolar tem que organizar o planejamento em reuniões sistemáticas, 

criando a rotina do trabalho coletivo. Nesse sentido, vale apontar o documento 

voltado à orientação pedagógica da SEDF:  

A atuação do gestor, articulador maior do trabalho pedagógico 

da escola, juntamente com supervisores e coordenadores 

pedagógicos, é fundamental para que a coordenação pedagógica não 

se concretize como trabalho individual, apenas, que levaria ao 

isolamento profissional, mas como um trabalho de interação conjunta 

(FERNANDES, 2012 apud DISTRITO FEDERAL, 2014d, p. 32) 

O coordenador do curso técnico, quando existe, geralmente está 

absorvido nos aspectos administrativos. Sem esse personagem de cunho 

pedagógico, a dinâmica de integração fica por conta dos docentes que, muitas 

vezes, preferem dar continuidade ao que já dominam, sem articular seu trabalho 

com os demais. Alguns tomam a frente, de boa vontade e tentam desenvolver 

ações integradas, mas com o tempo e sem reforço institucional, vão perdendo a 

força e a voz. A efetivação da integração deve ser com a totalidade dos 

professores e não com um grupo interessado.  
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2.3.4 As atividades propostas se relacionam com uma educação 
emancipadora? 
 

As ações que mais evidenciaram uma perspectiva emancipadora foram 

aquelas que o planejamento do Projeto Integrador foi concebido de forma 

coletiva, envolvendo a totalidade dos professores. Nas instituições em que as 

ações do Projeto integrador não são pensadas de forma coletiva, essa disciplina 

passa a desenvolver conteúdos e não consegue ser catalisadora dos 

conhecimentos de todas as disciplinas do módulo. Perde a função de articular e 

dar sentido à formação, para ser um espaço de saída de campo com ações 

interdisciplinares ou pontuais. 

 

III. CONCLUSÕES PARCIAIS 
Os currículos integrados nas instituições pesquisadas comprovam que 

mesmo tendo um processo comum de construção de planos de curso, seu 

exercício passa por concepções, gestão, contextos, perfis de docentes e de 

alunos, numa complexidade que pode não sair da lógica disciplinar, ou promover 

uma busca permanente de desenvolver a formação humana e integral na 

perspectiva da emancipação. 

Quando a instituição trabalha o Projeto integrador como catalizador dos 

conhecimentos daquele momento no percurso formativo do aluno, seu coletivo 

já se baseia na perspectiva integrada, pois coloca o desenvolvimento do PI 

acima das disciplinas, onde cada campo do conhecimento pode contribuir para 

sua realização. Fazer isso depende de uma gestão pedagógica que de forma 

sistemática desenvolva o trabalho pedagógico de forma coletiva, aprimorando-

se ao longo do tempo.  

Ressaltamos que a lógica do currículo disciplinar, onde cada professor 

desenvolve seu planejamento individualmente, principalmente quando não 

existe garantido em sua carga horária o espaço coletivo de discussão, o 

planejamento individual vai sempre prevalecer sobre a organização integrada, 

pois como o professor já possui seus conteúdos do curso, chegando e saindo da 

sala de aula sem nenhuma orientação sobre a integração, ele vai fazer o que 

sabe fazer muito bem: dar sua aula a partir da ementa da disciplina. Mesmo 

tendo um plano de curso construído para promover a integração, ela só vai 
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acontecer num grupo que deseja integrar os conhecimentos. Se o corpo docente 

não está integrado, não possibilitará o exercício da integração. 
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Resumo: Esse trabalho objetiva identificar as percepções dos estudantes de 

EJA referentes à educação escolar e sua relação com o mundo do trabalho.  

Aplicou-se um questionário com 53 questões com 197 sujeitos frequentadores 

numa Escola Estadual de Ensino Médio em Porto Alegre/RS. Para a tabulação 

dos dados utilizou-se o programa SPSS 18. Como resultados parciais obteve-

se quanto à razão do retorno a escola: 45,1% voltam na eminência de 

acabarem seus estudos mais rápido, 19,7% vinculam o retorno às exigências 

do trabalho, 35,2% apontaram outros motivos de ordem pessoal. Quanto à 

necessidade de continuar estudando: 596 menções acentuam essa 

necessidade, porém o que nos ficou evidente é que 132 menções versaram 

sobre essa sendo a única chance de crescer profissionalmente. Portanto, 

precisamos aprofundar as necessidades assinaladas pelos jovens pensando 

um currículo voltado a realidade atual, que possibilite sua inserção no mundo 

do trabalho e na sociedade de forma mais ampla. 

Palavras-chave: EJA; Ensino Médio; Mundo do trabalho   

 

INTRODUÇÃO 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil vem em sua historicidade 

pedagógica construindo propostas que buscam aproximar os saberes da 

experiência e mundo do trabalho (educação profissional) com os saberes da 

educação escolar (educação propedêutica). Sendo, que parte significativa dos 

estudantes da EJA, chegam dotados de experiências e saberes provenientes 

das relações cotidianas e de trabalho que podem, de certa forma, dialogar com 

os saberes eruditos ou científicos presentes na educação escolar.  

No entanto, faz-se necessário investigar os sentidos da escola para 

alunos de EJA, nas escolas regulares e os motivos que os levam a retornar a 
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escola para então compreendermos se há a dialogicidade entre os saberes da 

experiência com os saberes erudito, se a escola é mero cumprimento de tarefas, 

ou apenas faz parte das urgências da vida cotidiana. 

O conhecimento dos motivos do retorno à escola nos possibilitará pensar 

a EJA como um espaço “de instruir pessoas já dotadas de uma consciência 

formadora – ainda que quase ingênua – com hábitos de vida e situação de 

trabalho que não podem ser arbitrariamente modificados” (PINTO, 2010, p.89). 

Todavia, esse instruir não significa uma transmissão de saber e sim de um 

processo de problematização, de diálogo e de instrumentalização dos sujeitos 

para a inclusão e a transformação social.  

Assim, com a intenção de contribuir nas reflexões sobre a EJA, esse artigo 

faz parte de estudos preliminares da tese de doutorado em andamento, 

intitulada: Entre idas e vindas: uma diversidade de sentidos para a escola de 

EJA75. A tese busca verificar as razões pelas quais os estudantes de Ensino 

Médio retornam a escola, e como essas percepções sobre o sentido da escola 

em suas vidas, podem nos oferecer pistas para pensarmos um currículo voltado 

às necessidades e anseios desses sujeitos. (OLIVEIRA, 2007; 2009). 

 

METODOLOGIA 

 A escolha pelo método foi sendo trilhado no intuito de descobrir qual seria 

a forma mais adequada de analisar o corpus do estudo. Tendo em vista que para 

tal pesquisa, vimos o homem diferentemente dos objetos, onde os sujeitos 

interagem, interpretam, criam e recriam sentidos em seus determinados 

contextos e relações.  Dessa forma, não teríamos como utilizar um método, o 

qual visa apenas coeficientes numéricos, tabelas fixas, índices comparativos e 

reguladores, não que esses não sejam relevantes, porém descontextualizados e 

sob o controle dos procedimentos, não validam uma pesquisa no campo da 

educação e da sociologia.   

Para tanto, nossa escolha segue o paradigma interpretativista o qual 

envolve um espectro de pensamentos sobre a educação e sociologia amplos e 

variados. Nesse sentido, compartilhando aspectos de ambas as áreas, 

                                                 
75 Tese orientada pelo professor doutor Marcos Villela Pereira (PUCRS) 
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tentaremos identificar e/ou compreender o mundo social da realidade observada, 

e os sujeitos nela inserida.  

Sob um viés metodológico dialógico, esse estudo almeja chegar mais 

próximo da realidade estudada, pois compreendemos que a vida é uma atividade 

interativa e interpretativa, realizada pelas relações e contato das pessoas em 

diferentes contextos sociais.  

Para tanto, para realizar a pesquisa, aplicou-se um questionário com 53 

questões entre fechadas e abertas contando com 197 sujeitos frequentadores 

das turmas de 1º, 2º e 3º anos de uma Escola Estadual de Ensino Médio em 

Porto Alegre/RS. 

Quanto ao perfil dos entrevistados e a proporção de gênero identificaram-

se como mulheres, 59,6%, como homens, 39,9% e optaram por não responder 

a questão, 0,5%. Esses dados contradizem as indicações dos quadros gerais de 

EJA no Brasil, prevalecendo à presença feminina nessa escola e demonstrando 

que nessa região estudada, as mulheres vêm tendo mais acesso a escola no 

período noturno em relação aos homens.  

Quanto à faixa etária, 68,5% encontram-se entre 18 e 26 anos, 21,8% 

entre 27e 40 anos, 8,1% acima de 40 anos e 1,6% não responderam. A partir 

desses dados prevalece o fenômeno da juvenilização76 nas escolas que ofertam 

EJA, categoria abordada por autores tais como Carrano (2007; 2011), Dayrell 

(2003; 2007), Sales e Paiva (2014), Arroyo (2011) entre outros estudiosos e 

teóricos que vivenciam esta mudança etária no público da EJA. 

Para parte da análise tomamos apenas duas perguntas simples e diretas 

de múltiplas escolhas com o intuito de construirmos essa visão interpretativa 

para esse estudo:  

1. Porque você veio frequentar a EJA? 

2. A sua necessidade em estudar mais é por quê? 

Para a tabulação dos dados recorremos ao software SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), versão 18, onde foram inseridas as perguntas 

e respostas, atingindo uma esfera abrangente e minuciosa dos dados dos 

                                                 
76 A preocupação com os jovens na EJA está, em grande medida, relacionada com a evidência 
empírica que eles e elas já constituem fenômeno estatístico significativo nas diversas classes da 
EJA e, em muitas circunstâncias, representam a maioridade ou quase totalidade dos alunos em 
sala de aula. (CARRANO, 2007, p.01) 
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sujeitos pesquisados o que nos permitiu fazer a caracterização demográfica da 

nossa amostra, e outros estudos estatísticos.  

O questionário envolveu questões sobre o perfil socioeconômico, a 

trajetória na escola regular e na escola de EJA, outras questões envolvendo 

experiências de ensino, para além das escolares e por fim, um bloco de 

perguntas sobre planejamento de futuro desses sujeitos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O crescimento da demanda por mão-de-obra qualificada numa sociedade 

globalizada, desde metade dos anos 90, vem sendo provocado pelas políticas 

neoliberais que necessitam de trabalhadores com competências 

(conhecimentos, habilidades e atitudes) flexíveis. No Brasil com a separação 

definitiva do Ensino Médio do Ensino Técnico pelo decreto nº 2.208 de 17 de 

abril de 1997, e no bojo das políticas internacionais da época, o país 

encaminhou-se para os ditames do documento organizado por Delors (1996) 

para UNESCO.  

Este fato, de acordo com Franzoi e Fisher (2015, p.162) “levou por as 

competências em destaque e com elas o saber dos trabalhadores vem na única 

fórmula através da qual o capital sabe se apropriar do trabalhador: aos pedaços, 

para dele se apropriar por inteiro. O saber do trabalhador vem travestido de saber 

fazer, saber ser, saber conviver, saber conhecer, esvaziando-o de sentido 

epistemológico e político.” Isto, causou certo esvaziamento do conceito de 

trabalho como princípio educativo que era o que se idealizava para o ensino 

básico no Brasil em seus primórdios e, por conseguinte afeta jovens e adultos 

frequentadores da EJA, que ainda buscam uma reinserção social através do 

trabalho. 

Observa-se que a necessidade de conhecer ou saber, é intrínseco ao ser 

humano e suas relações com a sociedade (FREIRE, 1987; CHARLOT, 2000; 

PINTO, 2010). Para Charlot (2000 p. 78) 

a relação com o saber é relação de um sujeito com o mundo, com ele 
mesmo e com os outros. É relação com o mundo como conjunto de 
significados, mas também, como espaço de atividades, e se inscreve 
no tempo.   

Assim, ao retornarem a escola os estudantes buscam a transformação de 

sua realidade e veem o conhecimento erudito ou escolar como um busca pela 
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ascensão social. Sob esse aspecto a EJA é buscada pelos sujeitos da pesquisa 

como espaço um de tensão, mas, também como espaço de ampliação de 

“conhecimentos que lhes permitam elevar-se em sua condição de trabalhador” 

(PINTO, 2010, p.35). 

A educação escolar faz-se relevante para o desenvolvimento do raciocínio 

e diversas vezes é uma chance de poder ir a frente a uma carreira profissional, 

prestar um concurso público e/ou projetar futuro voltado ao mundo do trabalho.  

Conforme Lahire (1997, p. 256), há outro condicionante relevante devido:  

as exigências cada vez mais elevadas em matéria de cursos de 
qualificação, o diploma se torna uma necessidade (mesmo que 
insuficiente) de entrada no mercado de trabalho para o conjunto dos 
grupos sociais.  

Para tanto, estudar e adquirir um diploma faz como que alguns alunos 

veem a escola como um caminho para a ascensão, na busca de um emprego 

estável e de uma vida social mais justa. Nessa perspectiva, o diploma representa 

um passaporte que possibilita disputar uma vaga de emprego tanto na iniciativa 

privada como nos serviços públicos (CHARLOT, 1996; BOURDIEU, 2011; 

LAHIRE, 1997).  

 Nas últimas décadas, com essa modificação no modo de perceber o 

trabalho concomitante ao desenvolvimento de novas tecnologias, afetou 

diretamente, sob forma de exigências mais amplas, outros tipos de saberes 

(FRIGOTTO, 1998).  

 Desse modo, as demandas por qualificações cada vez mais singulares, 

bem como as exigências da indústria e do comércio, requerem dos trabalhadores 

ao menos uma formação de nível médio. Esse estudo comprova que a demanda 

vem acentuando-se fazendo com que jovens e adultos sintam a necessidade de 

retornar aos bancos escolares em busca de qualificação.  

  Em concomitância com essa realidade ampliaram-se as políticas 

públicas propositivas à formação de jovens e adultos em todo o país. Isso, 

consequentemente assegura e garante maior acessibilidade aos jovens e 

adultos que haviam parado de estudar.  

Nesse sentido, muitos desses para adentrar o mundo do trabalho foram 

obrigados a abandonar a escola e deixar os estudos em segundo plano 

(NOSELLA, 1998). Em vista à conjuntura econômica brasileira e a precoce 

inserção no mercado de trabalho de pessoas cada vez mais jovens, esse 
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aceleramento em busca de desenvolvimento, com intuito de preparar-se para o 

mundo de trabalho, auxilia na perpetuação das desigualdades sociais e de certo 

empobrecimento de mão-de-obra qualificada. (FRIGOTTO, 1998; JARDILINO e 

ARAÚJO, 2014).  

Todavia, muitos jovens e adultos ingressam ou regressam a escola com 

expectativas futuras no que concerne sua profissionalidade e inserção no mundo 

do trabalho. Diante disso, indagou-se sobre: quais as expectativas dos 

estudantes que ingressam no Ensino Médio de EJA referentes à educação 

escolar e ao mundo do trabalho?  

Como respostas parciais obtiveram-se dados diretos relacionados ao 

tempo de estudo, a exigência do trabalho e a perspectiva de nova oportunidade 

no mercado de trabalho. 

 

RESULTADOS 

 Os sujeitos ao serem questionados sobre o porquê vieram frequentar a 

Educação de Jovens e Adultos, dos 193 que responderam a questão 45,1% dos 

sujeitos voltaram a EJA considerando o tempo dos estudos, o tempo para 

acabar, no imediatismo de cursar a EJA visando o fim, ou seja, voltam para 

acabar num tempo que é mais rápido.  

Ao serem questionados os alunos normalmente respondem que a razão 

para os mesmos frequentarem a EJA, ou terem escolhido ir para o turno noturno 

é recorrente a resposta: “É mais rápido!”. Sim, se utilizarmos os reguladores 

temporais como relógio ou o calendário, certamente o tempo de frequentar a 

escola para cursar a modalidade EJA tanto no Ensino Fundamental como do 

Ensino Médio, seria praticamente 50% menos. 

Nesse sentido, se um dos atrativos para frequentar a EJA seria o 

determinante tempo, nos indagamos sobre o tempo: O tempo da existência? O 

tempo para adquirir uma certificação? O tempo líquido? O tempo de maturidade 

de cada um? Que tempo é esse e porque esse tempo para alguns dilata, e a 

continuidade/abandono é recorrente em frente a esse tempo?  

Não é possível fornecer todas essas respostas, pois cada indivíduo para 

além dos reguladores temporais, sente, age e é afetado pelo tempo de maneira 

singular. No entanto, a questão do tempo em relação à EJA é evidente. 
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Assim, ao buscar o conceito de tempo em consonância com Elias (1989) 

as unidades temporais de referência como os reguladores, os símbolos 

cognitivos constituem de fato as unidades de tempo, no entanto o tempo não é 

perceptível aos sentidos. Por mais que saibamos que o tempo relógio passa, o 

tempo fisiológico passa ou até mesmo o tempo prazeroso passa, tudo isto passa 

sem com que tenhamos consciência e sensações em relação a esse tempo que 

passa.  

Sob o viés epistemológico de Norbert Elias77 (1989, p.24):  

O tempo é único, porque utiliza símbolos – principalmente numéricos e 
no atual estado – para orientar no incessante fluxo do acontecer, na 
sucessão dos eventos, em todos os níveis de integração: físico, 
biológico, social e individual. 

 
Sendo o tempo único e contabilizável, o ganhar tempo de existência não 

seria a razão de retorno para EJA, talvez fosse um ganhar tempo, no sentido de 

contabilizar o tempo do calendário perdido ao ter reprovado, ao ter parado de 

estudar ou ao ter se retirado do ambiente escolar por outros motivos relevantes 

para seu tempo de vida. 

            Outra resposta significativa está vinculada as exigências da vida adulta, 

assim, 19,7% vinculam o retorno a exigências do trabalho, confirmando todo o 

referencial anteriormente abordado para os motivos do retorno aos bancos 

escolares por demandas mais exigentes do mundo do trabalho. 

 Entre outras respostas concernentes a outras temáticas de cunho pessoal 

e motivação intrínseca, apontaram outros motivos os quais não serão abordados 

nesse momento, no entanto segue o quadro ilustrativo. 

 

Quadro 1 - Porque você veio frequentar a EJA? 

                                                 
77 As traduções do espanhol para o português foram efetuadas e são de responsabilidade da 
autora. 
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Responses 

N Percent 

 Exigência Trabalho 38 19,7% 

Idade Incompatível 28 14,5% 

Pais Obrigaram 3 1,6% 

Professores Aconselharam 12 6,2% 

Problemas Disciplinares 3 1,6% 

Acabar Mais Rápido 87 45,1% 

Outros 22 11,4% 

                     Total 193 100,0% 

Ao serem indagados sobre a necessidade de continuar estudando em 

uma questão de múltipla resposta, organizamos a questão de forma ampla, 

sendo que todos os sujeitos poderiam elencar a ordem de importância para tal 

necessidade elencada.  Segue o formato que a questão foi apresentada aos 

sujeitos: 

            Quadro 2 - A sua necessidade em estudar mais é por quê?  
 TOTALMENTE 

(100%) 
PARCIALMENTE 
(50%)  

NADA OU 
QUASE NADA 
(10%) 

Sinto que não sei muitas coisas que fazem falta 
para minha vida pessoal 

   

Sinto que para meu emprego ainda não tenho o 
conhecimento exigido para uma melhor posição 

   

Sinto que a única chance de crescer 
profissionalmente é estudando 

   

Ainda preciso saber mais conteúdos na escola 
para poder ajudar meus filhos/netos 

   

Para ter uma melhor qualidade de vida     

Gosto de estudar e me sinto orgulhoso disso    

Minha família me apoia/motiva a continuar 
estudando 

   

 
Quanto a obtenção das respostas não avaliando a ordem de relevância 

entre 100% de prioridade até 10% como o quadro total sugere, trazemos nesse 

artigo apenas a totalidade das respostas e não a ordem de relevância dessa 

necessidade em continuar estudando. Assim, obtivemos 596 menções que 

acentuam a necessidade continuar estudando em maior ou menor grau de 

relevância. No entanto, o que nos surpreendeu é que essa questão nos permitiu 

identificar uma amostra com maior concentração de inquiridos onde 132 

menções, versaram sobre o sentimento de estudar, visto como sendo a única 

chance de crescer profissionalmente. 
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Quadro 2 -  A sua necessidade em estudar mais é por quê?  
Responses/Frequencies N Percent Percent of 

cases 

 Sinto que não sei muitas coisas que fazem falta 
para minha vida pessoal 

58 9,7% 37,7% 

 Sinto que para meu emprego ainda não tenho o 
conhecimento exigido para uma melhor posição 

51 8,6% 33,1% 

 Sinto que a única chance de crescer 
profissionalmente é estudando 

132 22,1% 85,7% 

 Ainda preciso saber mais conteúdos na escola 
para poder ajudar meus filhos/netos 

60 10,1% 39,0% 

 Para ter uma melhor qualidade de vida  112 18,8% 72,7% 

 Gosto de estudar e me sinto orgulhoso disso 77 12,9% 50,0% 

 Minha família me apoia/motiva a continuar 
estudando 

106 17,8% 68,8% 

Total responses 596 100,0% 387,0% 

 
Nesse sentido, nos fica aparente que o retorno a escola tem muito das 

motivações extrínsecas que a partir das orientações e motivos de envolvimento 

em formação Philippe Carré elaborou um modelo teórico78 sobre as motivações 

dos adultos em formação. Para o autor a partir do envolvimento em formação há 

motivos intrínsecos e extrínsecos que corroboram na formação dos adultos. 

Esse dado sobre a necessidade de estudar como sendo “a única chance 

de crescer profissionalmente”, constando 85,7% de todos os sujeitos que 

responderam a questão, bem como a necessidade em “busca por uma melhor 

qualidade de vida”, onde 72,7% dos sujeitos fizeram menção, são como 

elaborado por Carré motivos extrínsecos. O primeiro equivaleria ao motivo 

econômico, ou seja, 

As razões de participação são neste caso de ordem explicitamente 
material; o facto de participar numa acção de formação irá trazer 
vantagens de tipo económico. Estas podem ser directas (como por 
exemplo prémios ou subsídios de desemprego) ou indirectas, através 
de vantagens materiais obtidas depois da formação. (CARRÉ, 2001, 
p.301) 

 Fato esse estudado e ressaltado como urgência para pensarmos em 

políticas públicas que atendam os jovens e adultos jovens, os quais ressaltam 

que uma das questões primordiais de retorno à escola está conectada como a 

segunda chance para ser mais, melhor profissionalmente, reconhecido entre os 

                                                 
78 De acordo com Carré (2001), os motivos são plurais porque raramente a pessoa se envolve 
num projecto de formação apenas por uma razão; contingentes porque são expressões da 
relação do sujeito com um determinado projecto de formação, numa determinada situação e num 
dado momento da sua vida; e são evolutivos porque as razões pelas quais as pessoas se 
envolvem em formação vão-se alterando ao longo do tempo, dependendo da vivência e da 
história da pessoa. 
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pares e incluso no mundo social e do trabalho de maneira respeitosa. (SPOSITO; 

CARRANO, 2003; CARRANO, 2007; ARROYO, 2014) 

A segunda menção sobre busca por uma melhor qualidade de vida está 

enraizada na historicidade do sentido imaginário da escola, como sendo o 

espaço de redenção, onde tudo se aposta e quiçá se atinja. Essa busca por 

conhecimento não é no sentido epistêmico, mas no sentido de aquisições que 

os levam estarem socialmente enquanto sujeito valorizado entre seus pares. 

Para Carré essa ideia está conectada ao motivo operacional pessoal, ou 

seja: 

Trata-se de adquirir as competências (conhecimentos, habilidades, 
atitudes) percebidas como sendo necessárias à realização de 
atividades específicas fora do domínio do trabalho (lazer, vida familiar, 
responsabilidades associativas, etc,), aqui também com um objetivo de 
acção concreto e bem identificado. (CARRÉ, 2001, p.302) 

 Nesse sentido, esses dados, obviamente respeitando a idiossincrasia de 

cada realidade, faz referência às pesquisas desenvolvidas na Universidade de 

Coimbra/Portugal, onde pesquisadores argumentam sobre a necessidade de 

pensarmos a educação e formação, como princípio único para abrir 

possibilidades de reconhecimento social, diante as mudanças e renovações que 

a atualidade traz enquanto sociedade planetária, histórica e econômica.  

Apostar nas motivações que os sujeitos têm em relação a sua formação, 

analisar os contextos territoriais e as necessidades e demandas das populações, 

no caso brasileiro, as quais vivem em situação de vulnerabilidade social e com 

altos índices de desemprego em nível nacional, pode ser uma saída para 

repensar a EJA em escolas regulares. (FERREIRA, 2010; SANTOS; 

ALCOFORADO & CORDEIRO, 2017) 

Para Alcoforado e Ferreira (2011, p.11), deve-se apostar numa:  

educação e formação, que deve contribuir para desenvolver a 
autonomia e o sentido de responsabilidade das pessoas e das 
comunidades, reforçar a capacidade de fazer face às transformações 
da economia, da cultura e da sociedade no seu conjunto, promover a 
coexistência, a tolerância e a participação consciente e criativa dos 
cidadãos na sua comunidade, permitindo, em suma, que as pessoas e 
as comunidades assumam o controlo do seu destino e da sociedade 
para enfrentarem os desafios do futuro. 

 Nesse sentido, precisamos aprofundar mais as necessidades apontadas 

para que sejam efetuados mais estudos voltados ao currículo para educação e 

formação de adultos sob premissas que atendam mais efetivamente os jovens e 

adultos na atualidade. 
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CONSIDERAÇÕES A PONDERAR 

Nossos alunos talvez ainda tenham o desejo de retornar a escola, pelo 

simples fato de querer ser mais, aprender mais e ampliar sua autonomia. Para 

Pinto (2010, p.47), sendo o conteúdo da educação popular por excelência um 

direito de todos “o conteúdo da educação não é um adorno de espírito, mas um 

‘instrumento de realização do homem’ dentro de seu ambiente social”. 

Para que essa realização se torne plena, devemos pensar o sentido da 

escola como sendo mais uma possibilidade formativa e não a única, pensar um 

currículo que seja efetivo tanto para conhecimentos epistêmicos e necessários 

para a sociedade, mas também que seja efetivo para a inclusão social. 

 Inclusão social no sentido amplo, ou seja, num movimento para a 

inserção no mundo do trabalho, num movimento para a conscientização dos 

direitos e deveres dos cidadãos. Inclusão no sentido de auxiliar os jovens e 

adultos na transição para o mundo acadêmico ou do trabalho, porém cientes que 

podem ser os protagonistas de suas histórias e que a idade e os entraves na 

vida, podem os fazer ainda mais fortes e capazes para atingirem seus ideais. 

(OLIVEIRA, 2007; 2009) 

Portanto, precisamos aprofundar as necessidades e motivos assinalados 

por nossos jovens para que possamos pensar uma escola com um currículo 

voltado a realidade territorial sob as premissas que atendam os jovens na 

atualidade, e, possibilitem a sua inserção efetiva no mundo do trabalho e na 

sociedade de forma mais ampla. 
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37.  APRENDIZADO SIGNIFICATIVO, CONHECIMENTOS E 
LINGUAGENS SOCIOAMBIENTAIS NA EJA  

 

Alício Rodrigues Matos1, Vangivaldo de Menezes 
Souza2,  

Rosemary Lapa de Oliveira3 

 

RESUMO 
 
O artigo problematiza a escolarização de pessoas adultas, já que muitas pessoas ainda não 
possuem leitura e escrita, o que tem dificultado a compreensão por processos cognitivos que 
exigem desses cidadãos conhecimentos mais elaborados. Busca verificar como desenvolver 
conhecimentos sócio ambientais em estudantes de turmas da EJA, para autonomia na leitura do 
mundo a partir da compreensão dos códigos e diferentes linguagens. Trata-se de uma revisão 
bibliográfica e traz como temática a leitura, a escrita e o desenvolvimento de competências e 
linguagens socioambientais. Para contribuição, consideramos teóricos como Vygotsky (1989), 
Wallon (2010), Ausubel (1973), Freire (1996) e outros. Os resultados e discussões se constituem 
a partir do entendimento do papel da escola na construção de experiências significativas para os 
alunos, mediadas por práticas docentes que priorizem a construção de múltiplas linguagens e as 
influências sociais, afetivas e de significado na construção desse contexto.  
 
Palavras-chave: Leitura; Escrita e Linguagem; Conhecimentos Socioambientais em EJA; 
Influências Conexionistas. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

A leitura e a escrita têm papel fundamental na construção de 

compreensões mais elaboradas de conhecimentos que permitem ao ser humano 

capacidades para interagir com as múltiplas linguagens e possibilidades de 

interação com a tecnologia, o desenvolvimento científico, o progresso econômico 

e social. Contudo, o domínio dessas capacidades ainda é fator que restringe 

milhares de cidadãos que ainda incompreendem o mundo pelos processos de 

leitura e escrita, permanecendo na invisibilidade social.  

Para esses sujeitos, o domínio dessas competências chega de forma 

inexpressiva ou tardiamente quando se movem a buscá-las, por necessidade de 

modificar suas realidades, ou por necessidade de contemplar etapas de 

formação que buscam corrigir essas distâncias sociais entre cidadãos que ainda 

não se comunicam pela leitura e escrita, fatores tão óbvios da desigualdade 

social em uma nação. A educação tem importância nessa construção, tanto no 

desenvolvimento local, quanto no compromisso social estabelecido frente a 

milhares de brasileiros. Bonfim e Souza (2016) consideram a educação um 

importante pilar da humanidade que deve servir de alicerce para inserção do 

indivíduo no contexto de trabalho, econômico e desenvolvimento social.  

Nessa lógica, múltiplas linguagens podem ser desenvolvidas e 

compreendidas pelo ser humano, necessitando intensamente de processos 

formativos que envolvem estruturas mentais, psicológicas, afetivas, linguísticas, 

pedagógicas. Necessariamente a escola deve fazer parte desse processo como 

meio de desenvolvimento dessas competências e habilidades no cidadão.  

Levando em consideração estudantes da EJA, de comunidades rurais e 

com baixos níveis de escolarização, esses jovens precisam construir linguagens 

interdisciplinares cada vez mais formativas e contemplativas de sua realidade, 

de modo que possam ter autonomia e interação com seus contextos de vida, 

prezando pela necessidade de sustentabilidade ambiental.  

Bonfim e Souza (2016) enfatizam que o desenvolvimento local e 

sustentável precisa levar em consideração questões de sustentabilidade. 

Discussão como essa exige desses sujeitos compreensões mais elaboradas, o 

protagonismo social dessas pessoas só se efetiva na medida em que esses 

passem a compreender o mundo e suas complexidades com autonomia, 
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dialogando sobre suas necessidades, sua condição humana, seu espaço de 

trabalho e a interação com a sociedade.  

O presente artigo aborda a construção da linguagem sobre influência das 

teorias conexionista, levando em consideração outros teóricos como Wallon, 

Ausubel e o educador Freire. Nesse sentido, compreendemos que numa 

dimensão de educação em EJA, estudantes com vivências e experiências rurais 

precisam adquirir competência na leitura, escrita e linguagem que lhes 

possibilitem maior compreensão de sua realidade socioeconômica, seu trabalho 

e as questões ambientais.   

Para isso, problematizamos a escolarização de pessoas adultas no 

contexto contemporâneo, já que muitas ainda não desenvolveram habilidades 

de leitura e escrita, o que tem dificultado a compreensão e a expressão por 

processos cognitivos que exigem desses cidadãos conhecimentos mais 

elaborados. Dessa compreensão, buscamos verificar como desenvolver 

conhecimentos socioambientais em alunos de turmas de EJA, levando em 

consideração a autonomia da leitura e da escrita como mecanismos inerentes a 

essa construção?  

O principal objetivo deste estudo é discutir a necessidade de construir 

conhecimentos socioambientais, como informações relevantes em turmas de 

EJA, considerando a leitura e a escrita como instrumentos propícios a esse 

processo, sem pretensão de esgotar as discussões, mas reconhecendo a sua 

relevância, já que busca construir informações voltadas para a educação de 

pessoas jovens e adultas e compreender essas realidades, construindo novos 

valores, adoção de novas práticas, saberes e linguagens tão importantes no 

exercício docente e para a relação social.   

Este trabalho traz na introdução uma breve contextualização e 

discussões motivadoras, problematização e objetivo. Em seguida, focalizamos a 

importância dos conhecimentos socioambientais como princípios inerentes e 

formativos, a importância da leitura e da escrita como processos de construção 

de linguagens, autonomia e compreensão do mundo e suas complexidades, 

além disso, a influência de teoria conexionista.  
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

   Para a construção deste trabalho, optamos por uma pesquisa 

bibliográfica que de acordo Gil (2008, p.50), “é desenvolvida a partir de material 

já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora 

em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, 

há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas.” 

Com base nesse contexto, desenvolvemos uma pesquisa a partir de 

referências, utilizando livros e também artigos que se encontram nos bancos de 

dados em sites conceituados de publicação de trabalhos científicos, que norteou 

estes escritos. Para isso, foi preciso uma seleção do material coletado, para 

serem utilizados como fontes de pesquisa. 

A pesquisa bibliográfica requer uma análise criteriosa na coleta das 

informações, ainda de acordo Gil (2008), o pesquisador deverá tomar alguns 

cuidados e verificar como foram produzidas as informações para não ocorrer de 

fornecer e até ampliar um conhecimento equivocado. Para realização desse 

procedimento técnico de pesquisa, precisa também levar em consideração 

algumas passos: Gil (2002) denomina esses passos de etapas, que, segundo 

ele, não precisa que essas sejam seguidas de forma rígida, mas que sirva como 

um roteiro para nortear os trabalhos de pesquisa. 

 

CONHECIMENTO SÓCIO-AMBIENTAL COM ALUNOS DA EJA  

           

O desenvolvimento de linguagem socioambiental em cada indivíduo 

torna-se uma necessidade no mundo contemporâneo. A urgência de construção 

dessa linguagem precisa ser discutida nas variadas esferas da sociedade. No 

entanto, as instituições formais e informais do processo educativo não poderão 

ficar alheias a essa demanda de construção de conhecimento. A formação do 

ser humano passa por várias etapas no curso de seu desenvolvimento e nesse 

percurso adquire diferente saberes. A linguagem é a de maior importância para 

o indivíduo no processo de comunicar-se, pois perpassa por diferentes níveis, 

de acordo com o meio, formação e experiência nos seus ambientes de vivência. 

Matos (2016) nos diz que a linguagem tem importância em todo o contexto que 

envolve o homem social. Dela parte a sua evolução, o registro das suas 

conquistas, as novas descobertas num processo contínuo de seus pensamentos 
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e ideias.  

A linguagem humana é constituída em diferentes ambientes e tem 

influências das experiências e vivências do falante. O estudo dessas estruturas 

será mais significativos a medida que o aluno compreender o que está 

aprendendo e a relação com a sua vida diária. Quando esse compreende o que 

ele fala e o significado construído sobre o que fala. Esses saberes 

contextualizados passam a dar sentido ao que lhe foi ensinado e o que foi 

aprendido.  

Desenvolver em estudantes da EJA um aprendizado significativo no 

aprimoramento da linguagem verbal e não verbal e a formação de 

conhecimentos ambientais, é uma premissa para sua formação, como sujeito 

que busca por uma identidade cidadã. A construção desse conhecimento 

socioambiental parte de conceito, mas também de ações na própria sala de aula: 

Freire (1996, p. 12) reforça essa relação quando diz: “Quem ensina aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. 

Tornar o aprendizado significativo e trazer para a sala de aula experiência 

que favorece a relação do ensinar e do aprender garantirá formação de valores, 

também socioambientais que poderá tornar estes indivíduos cidadãos capazes 

de interferir de forma crítica e reflexiva, ajudando a melhorar seus espaços de 

vivência através da interação com indivíduos que o cercam.  

De acordo com Freire (1987, p.47),“o homem dialógico, que é crítico, sabe 

que, se o poder de fazer, de criar, de transformar, é um poder dos homens, sabe 

também que podem eles, em situação concreta, alienados, ter este poder 

prejudicado”. A partir dessa reflexão, sobre o “pensar certo”, Freire (1996), a 

importância de o professor ensinar o aluno a pensar certo, através da ação 

dialógica, reforça a criticidade e o poder de ação do aluno, para que não caia no 

processo de alienação que o levará à inércia. 

É preciso, que o aprendizado significativo resulte em mudança no pensar, 

no agir, pois, como Freire (1996. p.16) diz: “do ponto de vista do pensar certo 

não é possível mudar e fazer de conta que não mudou. É que todo pensar certo 

é radicalmente coerente.” 

 O aluno da EJA, principalmente os moradores de áreas rurais que 

buscam reafirmação ao ser e estar no mundo, ligado através de um 

conhecimento não só empírico, mas não obstante permeado pela educação 
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formal, aprendido de forma significativa, através de sua colaboração pelas 

experiências de vivências, poderá dinamizar esses conhecimentos em sua 

prática local, sendo um ser participante, ativo e de responsabilidade 

socioambiental. 

 

LEITURA E ESCRITA COMO VEÍCULOS DE POSSIBILIDADES 

Adquirir conhecimentos tão somente pela leitura e escrita sempre 

pareceu algo muito complexo e que por longos períodos históricos tem 

provocado limitações e exclusão em uma parcela de cidadão que 

incompreendem a dimensão desses processos formativos. O domínio dessas 

duas dimensões tem ocorrido de maneira distante e dissociado entre os sujeitos, 

considerando os alunos que leem e não escrevem, outros escrevem e não leem, 

além daqueles que escrevem, leem e não compreendem o significado inserido 

nesse contexto da leitura.  

Essa realidade pode ocorrer tanto em crianças quanto nos adultos, 

sobretudos aqueles que não tiveram acesso sequenciado ao ensino, 

interrompido em diferentes momentos da vida escolar. Quando adultos, esses 

processos se tornam mais acentuado, em decorrência da necessidade de 

superar as estruturas mentais rígidas, já construídas da relação direta em 

múltiplos contextos sociais e apego natural a tudo que lhes sejam conhecidos. 

Para Matos (2016), todo falante possui conhecimentos prévios, mesmo que de 

bases empíricas, desconsiderar esses conhecimentos é condicionar esses 

cidadãos a um plano inferior em que repousa o preconceito linguístico.  

No mundo moderno, o estudo da linguagem, deverá ser uma estrutura 

menos fixada em normas e mais engajada nos contextos da relação social. Van 

Dijk (2004) reforça a compreensão de que a linguagem não deve ser entendida 

como código formalmente fechado, mas como atividade com influências 

externas, cultural, histórica, de interação e cognição, quando consideradas as 

experiências, vivências, valores e reconhecimento de saberes que o homem 

pode internalizar. Assim a leitura exige muito mais que a decodificação de 

palavras e, assim a  mediações e a contextualização ajudam nos processos de 

construção dessa percepção de sentido que o sujeito fará de si, das palavras e 

do mundo que ele necessariamente precisa perceber de uma forma mais crítica. 
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Para Santos (2012), as realizações linguísticas, que acontecem em nosso 

dia a dia, são construídas por meio de processos sociointeracionais, em outras 

palavras, nossa competência na língua se configura graças aos ciclos de 

convivência que vamos criando durante nossa vida. Essas interconexões que 

necessariamente precisam ser feitas ou criadas, dependem da ativação de 

processos psicointelectuais complexos, que o ser humano desenvolve ao longo 

da vida, tem influências neuronais e de muitos mecanismos como o estímulo, o 

processamento, a interação social do sujeito e outros. Esse desenvolvimento 

envolve os valores e a nossa consciência é desenvolvida à medida que 

absorvemos elementos dessa mediação.  

Pinto (2007, p. 114-5) diz que: “a apreensão e elaboração do pensamento 

intelectual não acontecem isoladamente, sem levar em conta os impulsos, as 

tendências, os desejos, as impressões e as imagens idiossincráticas da 

percepção do mundo que nos rodeia.”A leitura e a escrita nessa lógica, se tornam 

veículo de possibilidades para os seres, por permitir compreender contextos 

mais complexos, muitas vezes ligados ao campo do trabalho, da comunicação, 

das relações sociais e ambientais da qual o ser humano não está dissociado.  

Ao Fazer uma analogia com alunos de EJA, semianalfabetos, moradores 

de comunidades rurais que têm como atividade básica a prática da agricultura, 

passamos a perceber quanto é importante que essas pessoas possam 

desenvolver suas capacidades próprias de dominar a leitura e a escrita como 

mecanismo de potencialidade social. Esses mesmos sujeitos além de praticar a 

agricultura, precisam estabelecer relações de comércio para escoar seus 

produtos, estabelecer relações tecnológicas, relação bancária, uso de insumos 

químicos. Administrar toda essa cadeia exige deles informações que muitas 

vezes o condicionam a buscar em outras pessoas a realização dessas funções, 

por não desenvolver essas habilidades, fica limitando a condição que lhe é 

imposta.   

Santos (2012, p. 42) nos diz que: “significar e significar-se para o mundo, 

esse é o ápice da vida e papel essencial de qualquer ser que se diz 

genuinamente humano.” A partir dessa relação de dependência, jovens e adultos 

têm buscado a EJA na perspectiva de construir esses conhecimentos por meio 

de uma linguagem significativa e na maioria das vezes se mantém limitados, pois 
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essas construções ainda não atendem às suas realidades, favorecendo a falta 

de sentidos da escola na vida desses atores sociais.  

Essa apropriação de conhecimentos deve permitir autonomia ao sujeito, 

sempre compreendendo a relação do homem com as tecnologias, a dinâmica da 

vida em sociedade e as influências socioambientais decorrentes da relação 

exploratória, dos impactos que surgem pelo mau uso e da falta de preservação, 

ou ainda vendo o trabalho como fator que influência  modificações da relação 

econômico social do sujeito.  

Ler e escrever dever ir além de decifrar o código, pois está diretamente 

ligado à relação social e cultural dos seres, numa relação não estática, em que 

os processos de trocas são constantes e um novo aprendizado tende a gerar 

uma nova atitude do cidadão.  

 

INFLUÊNCIA DAS TEORIAS CONEXIONISTAS NA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

O campo da educação se constitui como campo complexo e quando 

ocorrem subdivisões nesses campos tendem a ser maiores essas dificuldades 

em lidar com essas realidades. Considerar a EJA como um campo cheio de 

especificidades, requer uma compreensão mais aprofundada de vários conceitos 

que o cerca. Poersch (1998), ao tratar do conexionismo, nos diz que é possível:  

[...] explicar os processos mentais com base em configurações 
estabelecidas ‘a doc’ nas redes neuroniais. Pleiteia a elaboração de 
configurações internas com base em processamento de distribuição 
em paralelo. Adquirir conhecimento é estabelecer novas conexões 
neuroniais (POERSCH, 1998, p. 40).  
 

O trabalho com essa modalidade, sugere que sejam levados em 

consideração a valorização dos sujeitos, o olhar sensível para essa categoria, a 

construção de um campo identitário desses sujeitos, valorizando, sobretudo, 

seus conhecimentos prévios, a motivação, a relação social com o meio e a 

construção de conhecimentos significativos como estímulo formador de novas 

conexões. A construção desses conhecimentos perpassa necessariamente pelo 

campo da linguagem, que exerce papel único na vida humana e tem sido 

elemento de investigação constante entre estudiosos que buscam descobrir 

como se processa no ser humano. Os neurônios tem total participação já que 
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são eles que influenciam o armazenamento e a transmissão dessas informações 

por meio de redes. Para Sousa (2001), conhecimentos são distribuídos em redes 

neurais, assim todo conhecimento esta disponível a ser usado, no momento que 

for recrutado, necessitando que os neurônios e as redes de conexão refaçam os 

caminhos. Já que esses não se estruturam em blocos.  

Nessa lógica, diferentes sistemas, sejam eles, motor, visual, genéticos, 

neuronal, participam da formação da linguagem. Os estímulos mais diversos são 

compreendidos pelo cérebro, que, por sua vez, é capaz de processar textos de 

forma integrada. Em outra compreensão, ainda com base nesse autor, pode-se 

dizer que o meio tem relevância significativa na aprendizagem já que o cérebro 

tem a capacidade de construir suas próprias regras de aprendizagem a partir do 

meio. Para isso, podemos considerar uma reflexão em  Vygotsky (1989), quando 

trata da zona de desenvolvimento proximal e considera a cooperação como 

contribuinte  dos processos de se adquirir aprendizagem. Nesse sentido a 

criança é condicionada a reproduzir com autonomia aquele conhecimento 

aprendido da inter-relação social.  

 Para Gabriel (2001, p.22), “os desafios, as experiências, as 

aprendizagens estimulam o cérebro a desenvolver redes neuronais cada vez 

mais inter-relacionadas”, podendo ser considerada uma relação entre zona de 

desenvolvimento proximal e conexionismo. Em uma compreensão a partir de 

Wallon (2010), podemos afirmar que a construção do conhecimento se inicia na 

infância. Dai se depreende que o conhecimento que a criança constrói é fruto da 

colaboração de todos aqueles que fazem parte do seu mundo. Na construção 

desse processo, as influências de socialização têm fundamental importância, o 

que ajuda a construir personalidade. 

Outras influências corroboram para um melhor entendimento dessa 

aquisição de conhecimento quando levamos em consideração o conceito de 

aprendizagem significativa e, na lógica da sala de aula, o professor tem 

fundamental importância nesse processo como mediador dessa construção, 

devendo conhecer os alunos e suas realidades para poder motivá-los 

constantemente. Cabe ao professor estar atento às relações que podem 

estabelecer em suas turmas, tanto quanto sua relação de afetividade, como 

contextos que favorecem a aprendizagem.  
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Além disso, o mesmo autor ainda chama atenção para a responsabilidade 

e formação docente, que deve tomar partido dos problemas a luz da educação 

e das suas competências, compreendendo a relação social e os valores 

humanos. Que se solidarize com os educandos e com a sua condição de vida. 

Para assim buscar novas ideias modificadoras de sua prática permanente, feita 

de experiências e que necessariamente precisa atender a todos.  

A partir dessa necessidade de construção do perfil formativo profissional 

e tomando como referência o aluno da EJA, que tem seu processo formativo 

muitas vezes já comprometido na infância, Dantas (2012) nos diz que para atuar 

na EJA, a atenção deve ser voltada a diversidade da clientela, com observação 

as demandas, culturas, experiências, contexto sócio histórico, saberes prévios, 

características específicas dos sujeitos.  

Essas compreensões nos permitem validar substancialmente o papel do 

professor na construção do processo formativo do aluno que, para tanto, 

perpassa por diferentes campos de construção e que necessariamente não 

podem deixar de ser contemplado. Num desses campos está à aprendizagem 

significativa que é destacada por Ausubel. O organograma abaixo traz uma 

demonstração dos processos que influenciam esse modelo.  

Organograma 1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Construído a partir da compreensão de leituras 2017. 

 

Estudantes da EJA possuem conhecimentos de vivência social, do mundo 
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sala de aula, é de extrema importância a valorização dos conhecimentos prévios 

que esses sujeitos já trazem em si.   

Buscando uma compreensão em Ausubel, e na Teoria da Aprendizagem 

Significativa, esse saber do aluno forma estruturas cognitivas. Daí, leva-nos a 

refletir a prática diária do professor que para ter efeito e significado é necessário 

mapear as estruturas cognitivas desses alunos e utilizar de recursos mais 

apropriados para desenvolver a cognição.  Nessa lógica, todo novo 

conhecimento adquirido não será arbitrário, estabelecerá uma conexão entre o 

que já sabe e o que está sendo aprendido. Novos conhecimentos geram novas 

linguagens e oferecem melhor condição de comunicação. 

A partir de Ausubel (1973), podemos perceber que aprendizagem 

significativa é a condição que se estabelece nessa relação entre os 

conhecimentos não arbitrários e não literal, de maneira que exista interação entre 

os conhecimentos prévios que o estudante já possui e o significado que se possa 

associar com um novo conhecimento apresentado. Isso tende a favorecer 

mudanças cognitivas. Diferentemente da atividade mecânica a qual assim é 

explicada por Moreira (1999, p. 154):  

a aprendizagem se torna mecânica quando produz uma menor 
aquisição e atribuição de significado, passando a nova informação a 
ser armazenada isoladamente ou por meio de associações arbitrárias 
na estrutura cognitiva do estudante. 

Com base nessa compreensão e levando em consideração, o aluno da 

EJA, na sua grande maioria ligados ao mundo do trabalho e, sobretudo às 

práticas de atividades rurais, é relevante em sala de aula, nocionar 

conhecimentos ambientais a esses sujeitos, de forma significativa, para que 

associem com suas práticas de trabalho agrícolas, conhecimentos prévios e o 

significado que pode ser atribuído a esse novo conhecimento, que possa gerar 

uma mudança de postura, sobretudo com relação às práticas indevidas, de 

queimadas, poluição, desmatamento, uso indiscriminado de agrotóxicos, dentre 

outras.  

 

RESULTADOS 
 

Atualmente, o mundo tem se configurando como espaço de demarcação 

de poder, que força a construção nos cidadãos de novas posturas na busca de 

conhecimentos e assimilá-los para utilizar, nos mais diferentes momentos do 
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contexto de vida. Buscar um entendimento nesse campo tão amplo e variado de 

conhecimentos exige dos sujeitos, uma capacidade maior de lidar com essas 

informações, quer seja no processamento, quer seja na relação que essas 

estabelecem com sua vida diária.  

O campo da Educação de Jovens e Adultos, além de complexo, é um 

campo que sofre muitas influências sociais. Nesse sentido, a escola tem papel 

importante na mediação dos conhecimentos, leitura, escrita e linguagens que 

serão desenvolvidas por esses sujeitos. Borba et al. (2014, p. 23) diz que: “cabe 

à escola oferecer experiências de qualidade para o desenvolvimento tanto da 

leitura como da escritura”. Essa construção de conhecimentos e significados 

depende de estímulos que formarão novas conexões. Para Gabriel (2001), as 

experiências, os desafios e aprendizagens provocam estímulos no cérebro, o 

qual desenvolve redes neuronais que inter-relacionam-se.  

De acordo com Souza (2001), os conhecimentos são distribuídos pelas 

redes neurais. Quando solicitado, os neurônios refazem o caminho e as 

conexões nas redes que foram engendradas. Para Oliveira (2016), um conjunto 

de informações individuais se acumulam da relação familiar, social e escolar, 

para construir o conhecimento. Nesse sentido, Dantas (2012) enfatiza que o 

sucesso do desenvolvimento da leitura e da escrita no público jovem e adulto da 

EJA depende da atuação profissional do professor e da sua formação que 

necessariamente precisa levar em consideração questões sociais, saberes já 

construído e o contexto histórico desses sujeitos.  

Quando exercem atividades ligadas à agricultura ou convivem em 

espaços rurais, Bonfim e Souza (2016) nos diz que o desenvolvimento desses 

espaços depende das questões de sustentabilidade. Nesse sentido, as 

linguagens ambientais precisa ser construídas junto a esses adultos. Muito 

embora Matos (2016) nos diga que esses já possuem conhecimentos prévios e 

as novas linguagens a serem construídas precisam ser menos rígidas e mais da 

relação social.  

Ausubel (1973) nos releva que esse conhecimento prévio é significativo, 

pois é construído de múltiplas relações que o sujeito estabelece e a partir daí, a 

compreensão de um novo conhecimento passa a ocorrer de maneira não 

arbitrária, fortalecendo as mudanças cognitivas. Para Wallon (2010), a 

colaboração entre os sujeitos gera conhecimentos mediados pelas influências 
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sociais. As relações sociais e a afetividade são impotentes no processo de 

aquisição de novas linguagens. Wigotsky (1989) traz a compreensão de que a 

cooperação contribui para aprendizagens e o sujeito passa a reproduzir com 

autonomia esses conhecimentos.  

A partir dessas compreensões, percebemos que a relação escolar com 

alunos da EJA, trabalhadores agrícolas, não pode ser dissociada da relação 

social, nessa perspectiva, Guedes et. al. (2013) nos chama atenção para práticas 

sustentáveis que objetivem a intencionalidade e a construção de conhecimentos, 

valores, atitudes, respeitando a sobrevivência humana e das espécies, a partir 

da construção pela educação, cabendo aí um modelo de educação que se 

caracteriza como instrumento de transformação social, já que precisa mediar 

boas práticas profissionais e valorizar conhecimentos prévios que os alunos já 

possuem, do seu campo de convivência, assim será possível desenvolver o 

acesso à linguagem ambiental. 

O trabalho na lavoura com o manejo do solo, realização de queimadas, 

plantio, colheita, a utilização de agrotóxicos são as suas práticas mais comuns 

no dia-dia e consequentemente essas práticas de maneira desajustada têm sido 

a causa de impactos ambientais. Nesse sentido, a leitura e a escrita têm papel 

fundamental na construção de compreensões mais elaboradas e conhecimentos 

que permitem ao ser humano capacidades para interagir com as múltiplas 

linguagens e possibilidades de interação com a tecnologia, o desenvolvimento 

científico, o progresso econômico e social. Contudo, o domínio dessas 

capacidades ainda é fator que restringe milhares de cidadãos que ainda 

incompreendem o mundo pelos processos de leitura e escrita, permanecendo na 

invisibilidade social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A sociedade vê a escola como espaço de transformação, com a 

responsabilidade de colaborar com o cidadão no intuito de ajudá-lo a resolver 

muitos dos problemas do dia-dia. Quando esses compreendem o mundo, são 

capazes de participar de forma crítica, participativa e criativa. Logo, os processos 

de ensinar e aprender precisam estar voltados à formação do cidadão, ajudando-

o a construir conhecimentos socialmente úteis para a vida social.    
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No campo do trabalho e quando esse público é o Jovem ou adulto 

trabalhador rural, aluno da EJA, as linguagens a serem desenvolvidas precisam 

estar voltadas também para sua realidade, carregada de sentidos e 

significações. De forma que sejam úteis para suas demandas da vida diária, 

capazes de produzir significados a seu fazer cotidiano. Para isso, a leitura 

assume o papel relevante, por meio dessa podemos, como nos é dito por Castro 

(2007a, p.85-86), “ativar os conhecimentos armazenados, processar diferentes 

tipos de informações (ortográficas, sintáticas, semânticas, pragmáticas), 

relacionar os dados novos aos pré-existentes na memória”. 

Aprender a ler, escrever e compreender a escrita pelos processos de 

escolarização da pessoa adulta, não se trata apenas do domínio de um código, 

sua importância se assenta na construção de conhecimentos e linguagens 

múltiplas, inerentes à comunicação, expressão contribuintes para o 

desenvolvimentos cultural, econômico e social de um povo. Esses processos são 

complexos e sofrem influências da neurociência e a contribuição do professor é 

fundamental. A partir de um entendimento em Relvas (2012), entendemos que 

ao dialogar com contextos que envolvem conexões neuronais, sobretudo na 

educação, o educador é mediador do ensino com qualidade, devendo usar de 

recursos pedagógicos que favoreçam ao estudante aprender a pensar. Quando 

os estímulos são direcionados corretamente, esses alunos compreendem e 

associam o que lhes é ensinado ao cotidiano, dai, a aprendizagem se torna 

significativa no ambiente escolar.  

O aluno da EJA, sobretudo aquele que possui práticas de atividades rural, 

realiza queimadas, planta e utiliza o veneno para matar pragas, polui o solo, a 

água e os alimentos, muitas vezes por incompreensão dessa relação de 

linguagens mais formalizadas que não se estabeleceu com a sua vida prática. 

Conhecer a natureza que o cerca, implica construir saberes sobre suas práticas 

e sobre como melhorá-las, com isso colaborando para melhor qualidade de vida 

e manutenção ambiental. Nesse sentido, percebemos a importância das teorias 

explicativas da aprendizagem, da linguagem, da relação proximal, da afetividade 

e do aprendizado significativo, como instrumento formador, sobretudo para a 

prática profissional do professor, agente de significativa importância na 

mediação desses processos formativos e dinâmicos da vida humana.   
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