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Maria Hermínia Lage Fernandes Laffin (UFSC) 

  

Profª. Drª. Graça dos Santos Costa – (UNEB/MPEJA) 

Profª. Drª. Érica Valéria Alves – (UNEB/MPEJA) 

Profª. Drª. Maria Sacramento Aquino – (UNEB/MPEJA) 

Prof.ª Drª. Maria Olivia Matos Oliveira – (UNEB/MPEJA) 

Prof. Dr. Roberto Sidnei Alves Macedo – (UFBA/MPEJA) 

Prof. Dr. Antonio Amorim – (UNEB/MPEJA) 

Prof. Dr. Antonio Pereira – (UNEB/MPEJA) 

Profª. Drª. Patricia Lessa Santos Costa – (UNEB/MPEJA) 

Profª. Drª. Carla Liane Nascimento dos Santos – (UNEB/MPEJA) 

Profª. Drª. Ana Paula Silva da Conceição – (UNEB/MPEJA) 

Profª. Drª. Maria da Conceição Alves Ferreira – (UNEB/MPEJA) 

Profª. Drª. Maria Gonçalves Conceição Santos – (UNEB/MPEJA) 

Prof. Dr. Elizeu Clementino de Souza - (UNEB/PPGeduc) 

   

ORGANIZAÇÃO DAS COMISSÕES: 

  

Comissão de Logística Interna/institucional:  

Neide Maria Lopes 

Rita de Cássia Alves Neiva Almeida 

Vanessa Leite 

   

Comissão de Logística: 

Amilton Alves de Souza  

Claudia Silva Santana  

Andréia de Santana  

  

Comissão de Divulgação: 

Maria Olívia Matos  

Maria Sacramento Aquino  

Thaíse da Paixão Santos  



 
 

 

 
3 

Graça Costa  

Ana Helena Lima de Souza  

  

 Comissão de Comunicação Social: 

Gilberto Pereira Fernandes 

  

 Comissão de Programação: 

Maria Hermínia Lage Fernandes Laffin  

Telma Cruz Costa  

  

 Comissão Técnica e Normas: 

Antonio Pereira 

Conceição Ferreira 

  

 Comissão de Monitoria: 

Maria Helena Amorim 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
4 

 

 

COMITÊ CIENTÍFICO 
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Apresentação 
 

A Universidade do Estado da Bahia, através do Mestrado Profissional em 

Educação de Jovens e Adultos (MPEJA) e da Assessoria Especial de Projetos 

Interinstitucionais de Difusão para a Cultura (APIDIC) promove o II ENCONTRO 

INTERNACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS, uma iniciativa em apoio a esse mestrado, às licenciaturas em Pedagogia da 

UNEB (oferta regular e PARFOR) e ao Fórum de EJA da Bahia.   

A realização do II Encontro Internacional de Alfabetização e Educação de 

Jovens e Adultos representa um momento bastante significativo no âmbito das ações 

do Programa de Pós-Graduação em Educação de Jovens e Adultos e para a Assessoria 

Especial para Projetos interinstitucionais de Difusão Cultural (APIDIC) revitalizando 

processos formativos e fortalecendo intercâmbios internacionais e relações entre 

programas na área da educação de  jovens e adultos na Universidade do Estado da 

Bahia. Esta segunda edição tem como Temática “Educação de Jovens e Adultos: 

políticas públicas, investigações e práticas em debate”. A escolha da temática deste 

evento partiu da necessidade de produção de novos conhecimentos nos campos da 

alfabetização e da EJA congregando pesquisas e estudos acerca destas temáticas nos 

vários estados do Brasil, em vários países, notadamente em Portugal, na França, na 

Argentina e em vários municípios do estado da Bahia.  Diante do atual contexto, das 

demandas para a qualidade da educação, produção de novos conhecimentos a UNEB, 

através do Departamento de Educação-Campus I pretende com esse evento:    

 Promover o diálogo entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros em torno 

dos temas constantes no título do evento: Alfabetização e  Educação de Jovens e 

Adultos;   

 Proporcionar o diálogo entre pesquisadores de diferentes segmentos, Brasil 

Alfabetizado, Fórum em EJA, TOPA, mestrandos em Educação de Jovens e Adultos, 

licenciandos em Pedagogia, gestores e professores da rede pública e privada de ensino 

das instâncias municipal, estadual e federal;   

 Oportunizar aos participantes o aprendizado em espaço alternativo à sala de 

aula, bem como a apresentação e disseminação de trabalhos científicos;   

Divulgar nacional e internacionalmente o Mestrado Profissional em Educação 

de Jovens da UNEB/CAMPUS I / Salvador;  

 A Conferência de Abertura intitulada "Panorama da Educação de Jovens e Adultos 

na União Europeia", conta com o professor. Dr. Joaquim Luís Medeiros de 

Alcoforado, da Universidade de Coimbra em Portugal. Esta instituição tem uma vasta 

experiência com a EJA e vem trabalhando na perspectiva Freiriana.  Já a de 

encerramento tem como conferencista o professor Dr. Rui Manuel Costa Vieira de da 

Universidade do Minho, com o tema “ Letramentos no local de trabalho: condições 

sociais, práticas e significados”. 
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Cada Mesa é precedida de um Relato de Experiência realizada por professores 

de educação básica e alunos do Mestrado Profissional em EJA intitulado Diálogos 

Pedagógicos em Educação e Jovens e Adultos. 

 Os trabalhos estão sendo apresentados nas seguintes seções: conferências, 

palestras, oficinas, minicursos, relatos de experiências, pôsteres e comunicações de 

acordo com os eixos temáticos, a saber: Eixo 1 - Alfabetização e letramento na 

perspectiva dos direitos humanos – Investigação empírica sobre o tema, ensaios 

voltados para o estudo dos atores envolvidos com suas experiências na área, os sistemas 

escolares, as instituições educacionais (configuração e dinâmica) e política pública na 

perspectiva da formação profissional;      

Eixo 2 - Sujeitos da educação: identidade e diversidade - Estuda os diversos 

sujeitos da EJA a partir  da noção de Juventude(s), adultez, velhice e vulnerabilidade 

social. Analisa as  relações étnico-raciais e as questões de gênero na EJA, bem como  a 

escolarização na EJA e a EJA em espaços de situação de vulnerabilidade: educação em 

prisões, educação em asilos, educação de pessoas em situação de prostituição, educação 

em espaços de assentamentos, atingidos por barragens etc.; Eixo 3 - Alfabetização e 

Letramento na Educação de Jovens e Adultos - Discute teorias e métodos da 

alfabetização de jovens e adultos e as contribuições de Paulo Freire para a Educação de 

Adultos; Eixo 4 - Pesquisa em Educação de Jovens e Adultos - Tendências e 

Perspectivas da Pesquisa em EJA em Diferentes Estados e no País - Balanço e 

perspectivas da pesquisa sobre formação de educadores/as de jovens e adultos; Eixo 5 - 

Formação de Professores – Trata das Políticas de Formação Docente para a Educação 

de Jovens e Adultos. As tendências de formação docente na contemporaneidade. 

Processos de formação nos processos de alfabetização e o letramento. Experiências e 

Pesquisas de Formação Docente. Eixo 6 - Múltiplas linguagens, tecnologias da 

informação e da comunicação: 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 e culturais; 

Eixo 7 - Políticas Públicas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) na 

perspectiva do mundo do trabalho – Espaço para debate sobre a (EJA) e suas 

interfaces. O propósito é proporcionar uma discussão interdisciplinar, lócus de 

aprofundamento de investigações com reflexões teóricas e metodológicas acerca de 

diferentes campos dos saberes e fazeres, com ênfase nos processos de 

profissionalização, interfaces com os movimentos sociais a as relações ambientais, o 

mundo do trabalho, a cultura e juventude. Eixo 8 - Gestão Escolar e Educacional na 

EJA -  A construção pedagógica dos saberes sociais, culturais e educacionais no 

processo de aprendizagem do aluno. 

 O evento conta ainda com 2 Minicursos: O minicurso 1 Alfabetização e 

Educação de Jovens e Adultos na Perspectiva dos Direitos Humanos será ministrado 

pelas professoras Drª. Aida Maria Monteiro Silva/UFPE e Drª. Graça Costa/UNEB 

Graça. O minicurso 2 Plataformas de ensino online: práticas na Educação de Jovens 

e Adultos contará em seu desenvolvimento com a professora- Drª. Maria Olívia de 
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Matos Oliveira e pelos mestrandos Gilberto Pereira Fernandes, Hudson Barros Oliveira 

e Társio Ribeiro Cavalcante. 

Este evento intencionou dar maior visibilidade ao Mestrado Profissional em 

Educação de Jovens e Adultos (MPEJA), articulando-se com as Licenciaturas em 

Pedagogia da UNEB (oferta regular e PARFOR) e ao Fórum de EJA na Bahia. A 

concretização do Encontro Internacional e as publicações dos Resumos Expandidos, das 

Conferências, Palestras e Comunicações potencializarão socializar um conjunto de 

trabalhos resultantes de experiências, estudos e pesquisas que reafirmam a importância e 

a relevância social da temática escolhida e suas interfaces com a prática educativa. Com 

os sinceros agradecimentos a todos que colaboraram, participaram e fizeram a 

exposição dos seus trabalhos e que vêm enfrentando no cotidiano este grande desafio 

que é fazer educação neste país.    

Atenciosamente,   

 

 

Prof.ª  Drª Tânia Regina Dantas 

Coordenadora do II Encontro     Prof. Gildeci Leite          

Coordenadora do MPEJA                  Assessor da APIDIC 
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MINICURSO 1 

 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E A 

FORMAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 

Aida Maria Monteiro Silva  – UFPE 

Graça dos Santos Costa - UNEB 
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MINICURSO 1: EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E A FORMAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 

 

Aida Maria Monteiro Silva 1 – UFPE; Graça dos Santos Costa2 - UNEB  

 

 

 

TEMA GERAL: Educar em direitos humanos e a formação de jovens e adultos 

Data/período: 10 e 11 de novembro de 2015 14h às 17h 

Carga horária: 06 horas-aula 

LOCAL: Universidade do Estado Bahia- UNEB  

PÚBLICO: Educadores que atuam na educação de jovens e adultos formal e não 

formal, estudantes de graduação e dos programas de pós-graduação das diversas áreas 

que estudem/trabalhem com a EJA.  

JUSTIFICATIVA 

A Educação em Direitos Humanos (EDH) vem se constituindo um campo de 

conhecimento no Brasil e na América Latina, principalmente após os períodos de 

                                                           

1 Doutora em Educação e professora/pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, pós-

doutorado na Universidade do Porto, especialista em direitos humanos pelo Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos da Costa Rica, bolsista de pesquisa da CAPES. Membro do Comitê Nacional de Educação em Direitos 

Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República do Brasil, do Núcleo de Estudos e 

Pesquisas de Educação em Direitos Humanos Diversidade e Cidadania da UFPE e do Fórum Internacional de 

Direitos Humanos da Universidade de Salamanca. Autora de livros e artigos na área da formação docente, 

didática, prática pedagógica e coordenadora da Coleção Educação em Direitos Humanos da Editora Cortez-São 

Paulo. E-mail: trevoam@terra.com.br 

 
2 Doutora em Educação pela Universidade de Barcelona, professora do programa de Pós-Graduação-

Mestrado Profissional de Educação de Jovens e Adultos (MPEJA) da Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB) e líder do Grupo de Pesquisa em Educação, Direitos Humanos e Interculturalidade 

(GREDHI/UNEB).Seus seus estudos, investigações e publicações estão relacionados com currículo, 

formação de professores/as, inovação docente, inclusão social, Imigração latinoamericana, educação em 

direitos humanos, abordando aspectos didáticos e epistemológicos da atenção à diversidade educativa. 
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ditaduras enfrentados nas décadas de 1960, 1970, com os processos de 

(re)democratização.    

Nos anos 80, no Brasil, temos o início de experiências mobilizadas pela sociedade 

civil e política com chegada de alguns governos que buscavam fortalecer o regime 

democrático. Essa construção no campo normativo procurou responder no âmbito 

interno e externo as demandas da sociedade em que destacava a Educação em Direitos 

Humanos como um instrumento indispensável para o fortalecimento de democracia, 

podendo-se destacar no campo internacional: a Conferência Mundial de Direitos 

Humanos da ONU e seu Plano de Ação de Viena; a Década das Nações Unidas para a 

Educação na Esfera dos Direitos Humanos; o Programa Mundial para a Educação em 

Direitos Humanos e em nível nacional a Constituição Federal/1988, a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, e vários documentos específicos nessa área para nortear 

suas ações: os Programas Nacionais de Direitos Humanos (PNDH I 1996; PNDH II 

2002; PNDH III 2009); o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH 

2003; 2006) e mais recentemente as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos (2012) e as Diretrizes Curriculares para Formação Inicial e Continuada para 

os profissionais da Educação Básica (2015) 

Nesta direção, o Brasil deu importantes passos para a adoção da EDH como 

política pública, algo que é fundamental à democracia e ao Estado Democrático de 

Direito. Entretanto, os desafios são muito grandes para os avanços nessa área, 

especialmente, quando vinculados ao campo da educação formal.  

A pesquisa realizada por Silva e Tavares (2013) sobre a situação da EDH nos 

Estados e no DF, com base na análise dos Planos de Ação, evidenciou, em linhas gerais, 

que o trabalho nessa área se encontra em processo de desenvolvimento, embora em 

caráter inicial, estruturados, em sua maioria, como Projetos em temáticas específicas 

relacionados aos direitos humanos. 

É nesse contexto que situamos a importância da realização de atividades, como o 

minicurso, que possam contribuir para a formação em direitos humanos de profissionais 

e estudantes da EJA, com vistas à formação da cidadania ativa. 

 

OBJETIVO GERAL 

 Compreender a educação em direitos humanos como instrumento de 

fortalecimento da democracia e formação da cidadania dos jovens e adultos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS: 

 

 Situar o percurso histórico dos direitos humanos e da educação em direitos 

humanos no contexto nacional e a relação internacional; 



 
 

 

 
12 

 Compreender a educação em direitos humanos no respeito à diversidade nos 

processos de formação dos jovens e adultos; 

 Repensar educação para o jovem e adulto como construtor do seu conhecimento 

e de práticas de cidadania ativa.  

 Situar os principais instrumentos que orientam a educação em direitos humanos 

e o fortalecimento da democracia 

 Dialogar sobre as pesquisas em EJA e EDH no contexto local.  

 

CONTEÚDOS 

Processo histórico dos direitos humanos no Brasil e sua relação com a América Latina. 

Educação em DH e o respeito à diversidade 

Educar o jovem e adulto na perspectiva da cidadania ativa e como construtor do seu 

conhecimento 

Os vários instrumentos de EDH e o fortalecimento da democracia. 

Pesquisas em educação de jovens e adultos e educação em direitos humanos no MPEJA. 

METODOLOGIA  

 

O curso será desenvolvido de forma participativa e dialogada possibilitando a 

criticidade e a análise dos conteúdos, em confronto com a realidade social, econômica e 

cultural que estão relacionadas à formação dos jovens e adultos, através de dinâmicas de 

sala de aula que possibilitem ao participante ter uma participação ativa nos processos de 

aprendizagens, com debate e atividade de grupo. 

 

NÚMERO DE VAGAS: 40 

 

RESULTADOS: Espera-se sensibilizar os participantes para compreender os direitos 

humanos como instrumento de fortalecimento do regime democrático, e na formação de 

sujeitos ativos desse processo. 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Decreto n.º 7.037, de 21 de dezembro de 2009. Aprova o Programa Nacional 

de Direitos Humanos - PNDH-3 e dá outras providências. Brasília, SEDH/MJ, 2009a. 
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______. SDH/Ministério da Educação, MJ. Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos: versão 2003. Brasília, MEC/SEDH, 2006. 

______. Parecer CNE/CP n.º 8/2012. Diretrizes Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos. Brasília, MEC/CNE, 2012a. 

______. Resolução CNE/CP n.º 01/2012, de 30 de maio de 2012. Estabelece Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Brasília, MEC/CNE, 2012b. 

______. Diretrizes Curriculares Nacionais Para a Formação Inicial e Continuada 

dos Profissionais da Educação Básica. Brasília, MEC/CNE, 2015 

ONU. Conferência Mundial sobre Direitos Humanos. Declaração e Programa de Ação 

de Viena. Viena, 1993. 

______. Programa Mundial para a Educação em Direitos Humanos, proclamado pela 

Resolução n.º 59/113-A, de 10 de dezembro de 2004.  

SILVA, Aida; TAVARES, Celma. Educação em direitos humanos no Brasil: contexto, 

processo de desenvolvimento, conquistas e limites. Educação (Porto Alegre, impresso), 

v. 36, n. 1, p. 50-58, jan./abr. 2013. 
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MINICURSO 2 

 

INCURSÕES DE PESQUISA ONLINE NA EJA: 

PLATAFORMAS E GERENCIAMENTO 

INFORMATIZADO DE REFERÊNCIAS 

 

 

Maria Olivia Matos Oliveira (UNEB) 

 Gilberto Pereira Fernandes(UNEB) 

 Társio Ribeiro Cavalcante (UNEB) 
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INCURSÕES DE PESQUISA ONLINE NA EJA: PLATAFORMAS E 

GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE REFERÊNCIAS 

 

Maria Olivia Matos Oliveira¹ Gilberto Pereira Fernandes2 Tarsio Ribeiro Cavalcante3 

 

1 Pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UERJ. Professora Titular e 

Vice coordenadora do Mestrado Profissional em EJA na UNEB. Coordenadora do grupo de 

pesquisa Sociedade em Rede, Pluralidade Cultural e Conteúdos Digitais Educacionais         

E-mail: mariaoliviamatos@gmail.com 
2 Mestrando em Educação de Jovens e Adultos – Universidade do Estado da Bahia-UNEB. 

Docente na UESSBA e Rede Estadual de Ensino da Bahia. Membro do grupo de pesquisa 

Sociedade em Rede, Pluralidade Cultural e Conteúdos Digitais Educacionais.  

E-mail: bragilgil@hotmail.com; 

 3 Mestrando em Educação de Jovens e Adultos – Universidade do Estado da Bahia-UNEB. 

Docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. Membro do grupo 

de pesquisa Sociedade em Rede, Pluralidade Cultural e Conteúdos Digitais Educacionais.  

E-mail: tarsiorc@gmail.com 

 

REQUISITO BÁSICO: Possuir computador móvel e levar no dia do minicurso. 

INSCRIÇÃO: Os 12 primeiros a se candidatar no momento do credenciamento. 

NÚMERO DE VAGAS: 12 

DATA/PERÍODO: 09 e 10 de novembro de 2015 14h às 17h00minh 

CARGA HORÁRIA: 06 horas-aula 

LOCAL: Antessala do Auditório Vila Velha- Hotel Vila Velha corredor da vitória/ 

Campo Grande - Salvador - Bahia 

PÚBLICO: Educadores que atuam na educação de jovens e adultos formal e não-

formal, estudantes de graduação e dos programas de pós-graduação das diversas áreas 

que estudem/trabalhem com a EJA.  

OBJETIVO GERAL 

 Apresentar possibilidades de incursões online que auxiliem os pesquisadores em 

Educação de Jovens e Adultos na preparação de práticas de ensino/aprendizagem 

e produção de textos acadêmicos refletindo essas práticas e por conseguinte a 

difusão do conhecimento cientifico produzido na academia nesse contexto. 

 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS: 
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 Promover diálogo inicial sobre Educação de Jovens e Adultos, Cultura Midiática e 

as aprendizagens em incursões de pesquisa online. 

 Conhecer para utilizar plataformas de ensino e práticas pedagógicas online na 

EJA. 

 Apresentar conhecimentos básicos, teóricos e práticos, para que o pesquisador 

possa gerenciar de maneira informatizada o seu referencial teórico.  

 

CONTEÚDOS 

1. Educação, cultura midiática, e aprendizagens online. 

2. Plataformas e interfaces para o desenvolvimento de práticas de 

ensino/aprendizagem e pesquisa online 

3. Gerenciamento de referencial teórico acadêmico. 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E METODOLOGICA  

 

O minicurso acontecerá em dois dias com carga horaria de 6 horas no total, sendo 2 

horas destinadas a círculos de diálogos sobre questões particulares de incursões online e 

4 horas destinas a realização de duas oficinas dentro do minicurso. 

No dia 09.11.15 a primeira hora será dedicada para apresentação dos ministrantes do 

minicurso e espaço inicial para discussão acerca do tema:  Educação, cultura midiática, 

e aprendizagens online. Das 15h às 17h acontecerá a Oficina I: Plataformas de ensino 

online: práticas na EJA. 

No dia 10.11.15 das 14h às 16h acontecerá a Oficina II: Gerenciamento informatizado 

de referências bibliográficas. Das 16h às 17h será promovido o um novo momento de 

diálogos sobre as contribuições da experiência do minicurso entre todos os sujeitos 

participantes. 

Os inscritos devem levar seus computares moveis pessoais para acessar a rede wi-fi do 

hotel, com o objetivo de ter acesso à rede mundial de computadores para acessar os 

ambientes online que serão propostos durante a realização do minicurso. 

 

CÍRCULO DE DIÁLOGOS 

Moderadora: Maria Olivia Matos Oliveira 

 

Resumo: O círculo de diálogos é um espaço pensado, para discutir questões 

preponderantes sobre Educação, Cultura Midiática e Aprendizagens online, perpassando 

por subtemas como: Inclusão sociodigital, atuação dos sujeitos na rede, convergência de 

mídias, subjetividades e visibilidades na rede, privacidade, autonomia e controle. 

 

OFICINA I: Plataformas de ensino online: práticas na EJA. 

Ministrante: Gilberto Pereira Fernandes 
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Resumo: A oficina tem por objetivo apresentar plataforma gratuitas online, repositórios 

de conteúdos e instrumentos de realização de pesquisa. Os cursistas terão contanto com 

diversas interfaces e partirão da teoria à prática, ao navegar no ciberespaço com 

mediação tecnológica, a fim de realizar algumas atividades pedagógicas de 

ensino/aprendizagem no contexto da educação de jovens e adultos e contribuir com 

postagens em ambientes online, ao mesmo tempo em que poderão favorecer os 

principais ambientes para uso posterior em sua prática docente cotidiana.   

 

 

OFICINA II: Gerenciamento informatizado de referências bibliográficas. 

Ministrante: Tarsio Cavalcante 

 

Resumo:  A oficina tem por objetivo apresentar conhecimentos básicos, teóricos e 

práticos, para que os participantes possam gerenciar de maneira informatizada as suas 

referências bibliográficas, vislumbrando um fichamento mais eficiente de maneira a 

permitir buscas por materiais já lidos e estudados, fornecer indexação dos mais variados 

arquivos e links de origem e interagir com as normas ABNT. Inicialmente será realizada 

uma exposição sobre conceitos relacionados ao tema, em seguida serão apresentadas 

ferramentas que permitem trabalhar com o gerenciamento de referências bibliográficas 

tanto de maneira online quanto off-line. Por fim, será realizado um hands-on onde os 

participantes aplicarão na prática os conceitos vistos. 

RESULTADOS: Espera-se que os cursistas interajam entre si, com os ministrantes e 

interajam no ciberespaço, construindo novas aprendizagens, a partir das proposições e 

discussões feitas.  
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EIXO TEMÁTICO 5 - ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA 

PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS 

 

RESUMO 

 

Este texto faz parte de uma pesquisa em desenvolvimento no Programa de Pós-

Graduação em Educação (Mestrado em Educação), da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (Uesb), vinculada também ao Grupo de Pesquisa em Educação de 

Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EPJAI). Neste ensaio, fazemos um recorte para 

discutir uma das temáticas centrais da pesquisa, qual seja: as contribuições da teoria dos 

direitos fundamentais para o campo da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas. 

A preocupação com o analfabetismo e com processos de ampliação da escolaridade da 

população tem sido uma constante não apenas na sociedade brasileira, mas em vários 

países do mundo. Historicamente, observamos que não são poucos os eventos nacionais 

e internacionais (conferências, simpósios, seminários, audiências públicas, dentre 

outros) que buscam investigar as causas e possíveis alternativas para os grandes índices 

de exclusão social e, em particular, do processo de exclusão educacional de uma parcela 

mailto:sumerlyjunior@hotmail.com
mailto:jackson_uesb@yahoo.com.br
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da população brasileira e mundial. Com o intuito de mitigar esse problema, a Educação 

Básica, no Brasil, mostra-se mais flexível (BRASIL, 2000), objetivando atender jovens, 

adultos e idosos que não cursaram tal modalidade educacional na época prevista em lei. 

Nesse contexto, a EJA aparece, em um dos seus sentidos, como uma modalidade de 

Educação Básica, nos níveis fundamental e médio (BRASIL, 1996). A Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988) dispensou, em seu capítulo 

terceiro, Seção I, nos artigos de 205 a 214, tratamento específico à Educação, 

reconhecendo-a também como direito social a ser garantido pelo Estado, nos termos do 

artigo 6º do mesmo texto legal. Ao tratar da obrigatoriedade da Educação Básica, a 

Emenda Constitucional n. 59, de 11 de novembro de 2009, conferiu nova redação ao 

inciso I do artigo 208 da Constituição, que contempla a EJA nos seguintes termos: 

“educação básica e gratuita dos (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada 

inclusive sua oferta gratuita para todos aqueles que a ela não tiveram acesso na idade 

própria”. (BRASIL, 1988). Trata-se de inquestionável conquista, tendo em vista que a 

Constituição de 1988 eleva a EJA ao contexto do direito constitucional. Isto é, sendo a 

referida Constituição a lei que rege todo o ordenamento jurídico pátrio, considerada 

hierarquicamente superior, toda e qualquer espécie normativa (lei, resolução, decretos, 

entre outros) no Brasil (federal, estadual ou municipal) não pode legislar de maneira 

contrária, sob pena de padecer do vício da inconstitucionalidade e, por conseguinte, ser 

declarada nula. Considerando, portanto, os ganhos, do ponto de vista do direito à 

educação, o presente ensaio tem como questão central de pesquisa: Que contribuições a 

Teoria dos Direitos Fundamentais apresenta para o campo da Educação de Pessoas 

Jovens, Adultas e Idosas? Nesse sentido, buscamos analisar as contribuições da Teoria 

dos Direitos Fundamentais para o campo da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e 

Idosas. O percurso metodológico, neste trabalho, consiste, nessa fase de pesquisa, num 

levantamento bibliográfico de autores que discutem a teoria dos direitos fundamentais, 

relacionando-os à EJA, o que nos permitirá analisar as contribuições daquela teoria para 

essa modalidade educacional. Do ponto de vista conceitual, o referencial teórico até o 

momento selecionado permite afirmar que a ideia de fundamentalidade de um direito 

está relacionada de maneira intrínseca à proteção e promoção da dignidade da pessoa 

humana, fundamento da República Federativa do Brasil, abrangendo direitos 

relacionados à liberdade e igualdade do indivíduo (NOVELINO, 2013). Hodiernamente, 

não há dúvida acerca do caráter normativo dos direitos fundamentais, que vinculam 

todo o ordenamento jurídico do país, independentemente de regulamentação 

infraconstitucional. Isto é, nos termos do §1º do artigo 5º da Constituição Federal de 

1988, “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade 

imediata.” (BRASIL, 1988). No entanto, como indica Novelino (2013, p. 620), “[...] a 

simples afirmação de que todos os direitos fundamentais, dentre os quais os sociais 

estão incluídos, devem ter aplicabilidade imediata, em face do disposto no §1º do art. 5º 

da Constituição, não parece resolver o problema da efetividade dos direitos sociais”. A 

grande dificuldade encontrada ao nos depararmos com um direito fundamental de cunho 

social está relacionada às limitações do próprio Estado (reserva do possível), sobretudo 

no que se refere aos recursos para a efetivação desses direitos (SARLET, 2007). 

Constatada tal situação, em que as necessidades humanas são infinitas e os recursos são 

finitos, buscou-se estabelecer, à luz da dignidade da pessoa humana, quais seriam as 
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prioridades a serem promovidas. Fala-se, então, na ideia de mínimo existencial, que 

“[...] consiste em um grupo menor e mais preciso de direitos fundamentais formado 

pelos bens e utilidades básicas imprescindíveis a uma vida humana digna.” 

(NOVELINO, 2013, p. 623). De acordo com Barcellos (2002), o mínimo existencial é 

composto pelos direitos à saúde, educação, assistência aos desamparados (moradia, 

vestuário, alimentação) e acesso à justiça. Assim, o mínimo existencial deve orientar as 

diretrizes prioritárias do orçamento, no momento da elaboração e execução das políticas 

públicas pelo governo. Nesse diapasão, percebendo-se a inércia estatal no oferecimento 

de uma modalidade tida como gratuita e obrigatória, como é o caso da EJA, é possível 

judicializar uma demanda com o intuito de garantir tal direito. É nesse contexto em que 

a EJA é considerada um núcleo essencial dos direitos fundamentais, abordagem central 

deste estudo. As principais contribuições da teoria dos direitos fundamentais em relação 

à EJA, nesse sentido, dizem respeito, entre outros aspectos, a considerar nas propostas 

educacionais dessa modalidade conceitos como: fundamentalidade do direito à 

educação; relações entre a reserva do possível e mínimo existencial; vedação do 

retrocesso social (SARLET, 2007; NOVELINO, 2013). 

 

Palavras-chave: Direito à Educação; Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas; 

Teoria dos Direitos Fundamentais. 
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A CONSTRUÇÃO DIALÓGICA ENTRE OS EDUCANDOS DA EJA E O 

CENTRO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS ISAIAS ALVES: A 

RECONQUISTA DO DIREITO À EDH 

 

RESUMO 

Esse ensaio teve como origem o trabalho de conclusão do Mestrado Profissional em 

Educação de Jovens e Adultos (MPEJA-UNEB) realizado no CEEP Isaias Alves onde 

se encontra instalado o CEDHIA (Centro de educação em Direitos Humanos Isaias 

Alves), espaço de educação não formal que desenvolve práticas pedagógicas para a 
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Educação em Direitos Humanos, além de fazer atendimento psicopedagógico em forma 

de trabalho voluntário e a mediação de conflitos entre toda comunidade escolar. 

A escolha desse espaço levou em consideração a importância de se difundir o 

pensamento de valorização da vida e da dignidade humana para a EJA vista como 

modalidade educacional composta por pessoas que tiveram seus direitos conturbados 

em muitas situações, principalmente, no campo da educação. 

O problema de pesquisa definido para o embasamento e relevância foi descobrir de que 

forma o CEDHIA e suas práticas educacionais em EDH contribuem para a formação da 

cidadania da EJA, demais modalidades e comunidade escolar? 

O objetivo geral desse material foi trazer a análise das práticas de EDH e compreender o 

processo de escuta sensível nas relações educacionais para a formação da cidadania 

dentro da EJA, das diversas modalidades e em toda comunidade escolar do CEEP Isaias 

Alves. A sequência lógica foi tracejar os objetivos específicos que ajudaram a formar as 

conclusões e bases teóricas desse trabalho, como: analisar quais os institutos legais e 

históricos, nacionais e internacionais que nortearam a EJA e se vincularam à EDH; 

analisar o aspecto constitucional do direito à educação e sua relação com a EJA; 

identificar se os educandos da EJA se sentem contemplados pelo CEDHIA; identificar 

se os educandos da EJA compreendem o que são direitos humanos e como desejam 

conhecê-los; identificar quais as práticas promovidas pelo CEDHIA que beneficiam a 

EJA, demais modalidades e comunidade escolar. Por fim apreciar se a mediação de 

conflitos exercida pelo CEDHIA insere-se na EDH. 

A posição metodológica que norteou esse trabalho foi a pesquisa qualitativa e o estudo 

de caso, ambos, credenciados pelos autores Chizotti (2003), Demo (2000), Bortoni e 

Ricardo (2013), Barbier (2007) e André (2013), como referencial teórico para 

compreender como o Centro de educação em direitos humanos Isaias Alves contribuir 

para que os estudantes da EJA se reconheçam como sujeitos de direito e exerçam 

plenamente sua cidadania.  

A abordagem qualitativa buscada não desmereceu o cuidado com os fundamentos 

científicos da investigação, mas indicou a não neutralidade da pesquisadora em sua 

abordagem, que dialogando com Freire (2008, p.90) entende que a pesquisa também 

advém da educação, logo não pode ser neutra, já que fruto de uma “ação do homem 

sobre o mundo”.  Inserir-se no campo de pesquisa, formular e encontrar respostas é uma 

forma de intervenção. 

Nesse processo de investigação a escuta sensível na linha de Barbier (2007) promoveu 

uma observação intensa das práticas e relações desenvolvidas pelo Centro sua militância 

histórica no campo dos direitos humanos em contato com os educandos da EJA na 

instituição.  para isso efetuou-se entrevista com a fundadora do CEDHIA cuja análise de 

conteúdo foi necessária para viabilizar o pensamento criador da mulher por trás do 

nosso objeto de estudo. Em paralelo aplicou-se questionários para avaliar o alcance do 

CEDHIA na vida dos educandos da EJA. 
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Dentro dessa perspectiva descobriu-se que os educandos da EJA não estavam sendo 

contemplados nas práticas pedagógicas proporcionadas pelo CEDHIA, causando de 

certo modo a exclusão desses sujeitos nos contextos de dialogicidade proporcionados 

pelo Centro. O trabalho de pesquisa deixou de considerar a posição de mero espectador 

para contribuir na prática pedagógica, reaproximando os educandos e o centro tendo 

como aporte teórico Paulo Freire pelo princípio da dialogicidade. 

O contato com os educandos apresentou dados demonstrativos do desejo desses sujeitos 

em participar mais ativamente das atividades comunitárias e conhecer sobre os seus 

direitos, aplicando-se um questionário cuja análise temática localizou palavras chaves e 

solicitações que indicavam o afã desses educandos em serem ouvidos. A observação nos 

encontros e associada à EDH teve respaldo aliando-se às informações colhidas nos 

atendimentos do Centro e no levantamento temático através dos questionários 

respondidos pelos sujeitos da EJA, provocando o convencimento da pesquisadora sobre 

a abordagem e desenvolvimento do projeto. A intervenção iniciou-se pela mediação 

entre o CEDHIA e esses sujeitos para retomarem o diálogo desenhando-se através de 

um projeto denominado Dialogando – Direitos Humanos na escola que motivou toda 

comunidade escolar inclusive ex-alunos e pais de alunos, além de docentes e gestores. 

Era preponderante que se indicasse que a escola é um espaço para o diálogo, 

principalmente quando se relaciona a Paz, Respeito, Dignidade, Solidariedade, Vida, 

Cidadania, Educação e Justiça categorias consideradas como elementares nas atividades 

desenvolvidas no CEDHIA.  

O levantamento dos objetivos dessa intervenção sinalizava que o projeto deveria atender 

as seguintes expectativas: Sensibilizar a EJA e comunidade escolar noturna frente ao 

tema dos direitos humanos; Estimular a dialogicidade entre professores e educandos do 

CEEP ISAIAS ALVES; Proporcionar à EJA e comunidade escolar noturna a 

oportunidade de buscar esclarecimentos sobre os seus direitos e procedimentos através 

do CEDHIA com a finalidade de promover o maior acesso à justiça e igualdade por 

parte de todos; Promover o CEEP ISAIAS ALVES como um espaço dialógico e voltado 

para a defesa dos direitos humanos; Proporcionar a interação do CEEP ISAIAS ALVES 

e CEDHIA com outros espaços de defesa dos Direitos Humanos a exemplo do 

Observatório da Educação: Direitos Humanos, Cidadania e Violência (OBEDHCV) e a 

comunidade acadêmica da UNEB. 

O Projeto culminou todo o processo de pesquisa e análises desenvolvidas no campo, 

mesmo como um membro externo e temporário foi gratificante comprovar que a 

educação necessita de mais momentos para se discutir a cidadania e os direitos. Foi 

possível, também, observar o reconhecimento da nova gestão sobre a sua função 

humanizadora no tratamento das relações educacionais e sua historicidade na luta pelos 

direitos, essa passagem se faz presente, porque durante a observação foi comunicado 

que não havia esse contato e a ligação que surgiu no evento passou a propiciar outros 

projetos desenvolvendo as práticas com o tema dos Direitos Humanos. Houve o 

reconhecimento de que mesmo em uma escola que prima pela defesa dos direitos 

humanos e atua diretamente para sua divulgação, o público da EJA tende a ficar à 
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margem dos acontecimentos, pois o sistema educacional não proporciona as condições 

favoráveis para o desenvolvimento de um sistema nos moldes do CEDHIA. 

A intervenção proporcionada cumpriu seu papel à medida que reaproximou os três 

elementos distanciados pela ausência de comunicação: EJA e comunidade noturna, 

CEDHIA e a nova gestão. A finalização dessa jornada trouxe algumas descobertas 

essenciais para o campo acadêmico e profissional através da reafirmação sobre a 

necessidade de se educar para os direitos humanos no espaço escolar.  Os educandos 

carecem de ser escutados em seus momentos de dúvida e desamparo e a escola pode 

executar esse papel com professores mais conscientes de que as relações educacionais 

podem ser mais humanas e voltadas para o desenvolvimento da cidadania, da dignidade 

e do respeito ao outro. 

Sabe-se que a intervenção promoveu o reencontro dialógico entre o centro e os 

educandos, obtiveram-se informações de que a gestão tem se reunido com a 

coordenação do CEDHIA solicitando a intervenção em novos casos, demonstrando que 

a contribuição da pesquisa mesmo pelo caráter acadêmico pode ser mais participativa e 

contribuir com resultados sociais importantes em seu curso.  

Palavras-chave: 1.Educação de Jovens e Adultos; 2. Educação em Direitos Humanos; 

3. Dialogicidade. 
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EIXO TEMÁTICO: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS 

HUMANOS 

 

RESUMO 

 

Nos últimos anos, a discussão em Direitos Humanos tem sido amplamente abordada e 

muita vezes distorcida pela opinião pública, comumente enquanto “artimanha para 

proteção de bandido”, porém a mobilização dos movimentos sociais e das organizações 

da sociedade civil em prol da luta pela garantia dos direitos humanos dos menos 

favorecidos no tecido social brasileiro faz com que a discussão avance e se consolide. 

No Brasil, as estratégias voltadas para a implantação dessa temática enquanto política 

pública caminha na fomentação da implantação do Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH) e a implantação do Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos (BRASIL, 2006) e o lançamento das Diretrizes Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos (2012). Assim, as ações voltadas para a estruturação, estabelecimento 

e fortalecimento são cada vez mais frequentes para a institucionalização dos Direitos 

Humanos na Educação brasileira. Deste modo, este texto tem como objetivo explorar os 
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temas dos direitos humanos (ética, respeito, direitos e deveres sociais, meio ambiente) 

enquanto estratégias pedagógicas, contextualizada com a vivência e experiência dos 

alunos da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Colégio Estadual 

Maria Teófila (lócus de aplicação), pertencente à rede pública de ensino da cidade de 

Amélia Rodrigues/BA e participes dessa propositiva. As bases epistemológicas que 

alicerçam este escrito, versam sobre os princípios da Educação em Direitos Humanos 

tendo como teóricos CANDAU (2008), DALLARI (2004), SACAVINO (2000), SILVA 

(1997). As estratégias pedagógicas pautado na criatividade e inovação (HETKOWSKI, 

2014) e Educação de Jovens e Adultos enquanto campo epistêmico, respaldando-nos em 

GADOTTI (2003), FREIRE (1999), LAFFIN (2010), PICONEZ (2007). A metodologia 

adotada nesta pesquisa está baseada nos pressupostos da pesquisa aplicada, com 

abordagem participante, ao qual não se apresenta como modelo metodológico isolado, 

de mão única, o qual teria como intento somente conduzir o pesquisador à fonte para 

que sacie a sede individual sem nada transformar ou oferecer. Assim, a pesquisa 

participante possibilita aos participes serem autores e atores da construção do 

conhecimento, pensamento e ações coletivas à resolução de um problema identificado 

no grupo (BRANDÃO, 2006). O resultado da imersão na escola, suscitou na construção 

de um pequeno material ilustrativo, a partir da compreensão e olhar discente sobre os 

direitos humanos, considerando que cada sujeito é responsável pela construção de um 

mundo melhor, mais humano pautado na pluralidade e diversidade (peculiar do sujeito). 

É nesse sentido que destacamos a importância de trabalharmos o tema do ensino de 

Direitos Humanos na Educação de Jovens e Adultos, pois seus sujeitos se mobilizam e 

produzem uma dinâmica econômica, cultural e social que precisa ser compreendida, 

valorizada e qualificada. A educação e a escola também são interrogadas por essa 

dinâmica. As universidades, os centros de pesquisa, se voltam sensibilizados para 

produzir referenciais teóricos capazes de compreender a nova dinâmica da EJA em 

nosso país. 

Palavras-chave: Direitos Humanos; Estratégia Pedagógica; EJA. 
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EIXO TEMÁTICO: SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

IDENTIDADE E DIVERSIDADE 

 

RESUMO:  

 

A temática da Educação de Pessoas Jovens e Adultas, em espaços de privação de 

liberdade, chegou ao nosso conhecimento no ano de 2014, no momento em que 

passamos a compor a equipe gestora da Escola Municipal Maria Santana, escola da rede 

municipal de ensino da cidade de Vitória da Conquista, Bahia, na qual estudantes do 

Presídio Regional Nilton Gonçalves encontram-se vinculados. Em nossos diálogos com 

as professoras e com monitores-presos (indivíduos que exercem a docência na escola no 

interior da prisão e que, assim como seus alunos, encontram-se presos), atuantes 

naquele contexto, tomamos conhecimento do cotidiano do trabalho docente realizado no 

espaço da prisão. Tivemos, também, ao longo desse período (de 2014 a outubro de 

2015), a oportunidade de visitar o local em diversos momentos. Pelo que percebemos, 

trata-se de um contexto complexo, um espaço com características próprias, marcado por 

regras, conflitos, dilemas, contradições. O ambiente prisional é marcado por uma 

estrutura autoritária, por uma rotina rígida e por padrões e procedimentos que 

constituem uma cultura carcerária. A singularidade desse ambiente, bem como a 

pluralidade de sujeitos, culturas e saberes ali presentes, o tornam lócus e tema de 

pesquisa desafiador.  Tomando como referência o contexto citado, nossa intenção, nesse 

trabalho, é analisar a seguinte questão de pesquisa: Quais os principais dilemas e 

conflitos vividos por docentes da EPJA no presídio, considerando o cotidiano das 

práticas pedagógicas desenvolvidas? Diante dessa questão, buscamos analisar os 

principais dilemas e conflitos vividos por docentes da EJA no presídio, considerando o 

cotidiano das práticas pedagógicas desenvolvidas. Metodologicamente, realizamos, no 

período citado, momentos como: a) observações diretas realizadas no cotidiano das 

aulas no presídio; b) registro das observações, em forma de diário de campo; c) 

realização de grupo focal com presos-educandos e com monitores-presos-docentes. A 
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oferta de educação nas prisões é, ainda hoje, um tema controverso. Apesar de a 

educação constituir-se num direito humano que deve, por isso mesmo, ser garantido, há 

aqueles que pensam que a sua concessão aos indivíduos, em situação de privação de 

liberdade, seria um privilégio, uma espécie de prêmio que, por sua vez, acabaria por 

coroar a conduta. Vale salientar, nesse contexto, que, embora privadas de liberdade, as 

pessoas presas continuam sendo titulares dos demais direitos fundamentais e, portanto, 

o direito à educação lhes deve ser assegurado, tendo como propósito a reinserção social 

desses sujeitos e, principalmente, oferecendo-lhes novas possibilidades ao saírem da 

prisão. Como sabemos, as Diretrizes Nacionais para a Oferta de Educação para Jovens e 

Adultos Privados de Liberdade em Estabelecimentos Penais estabelecem que as ações 

de educação, em contextos de privação de liberdade, precisam ter como base a 

legislação educacional vigente no país, a Lei de Execução Penal e os tratados 

internacionais, no âmbito das políticas de direitos humanos e privação de liberdade, dos 

quais o Brasil é signatário (BRASIL, 2013).  Há, portanto, amplo amparo legal para o 

incremento nos estabelecimentos penais da EPJA privados de liberdade, vista não como 

benefício, mas como direito humano subjetivo, contribuindo para o desenvolvimento 

pleno da pessoa presa e colaborando para sua ressocialização. Em síntese, a educação 

nas prisões teria, portanto, o papel de promover a reintegração à sociedade do sujeito 

privado de liberdade, fornecendo-lhe ferramentas que o auxiliem quando em liberdade. 

Com base nas observações e escutas realizadas até o momento, é possível enumerar 

alguns dos principais dilemas e conflitos vividos pelos docentes, atuantes em contextos 

de privação de liberdade: 1) o sentimento de desvalorização quando comparados aos 

colegas de profissão que atuam em outros espaços; 2) a dificuldade em articular as 

demandas próprias da prática docente e as surgidas em situações de crise verificadas no 

âmbito da prisão (por exemplo, administrar a tensão e revolta dos alunos-presos nas 

aulas que sucedem o “bate-cela”; 3) manter a imparcialidade, não se deixando 

influenciar pelo conhecimento prévio que se tem a respeito do aluno e/ou do crime por 

ele cometido; 4) estabelecer parceria com as equipes responsáveis pelo controle e 

segurança no interior do presídio (agentes penitenciários); 5) conhecer a(s) cultura(s) da 

prisão, bem como, suas normas e regras; 6) a falta de estrutura física adequada e de 

recursos didáticos e pedagógicos que atendam à especificidade da educação de pessoas 

jovens e adultas presas;   7) exposição do docente a uma situação de vulnerabilidade; 8) 

má remuneração e vínculos de trabalho precários (os professores em sua maioria têm 

contratos por tempo determinado). Os resultados e conclusões construídos no percurso 

desta investigação permitem afirmar, apoiando-nos em Leme (2007, p. 115), que “[...] 

em hipótese alguma podemos ignorar ou negar que a realidade dos presos possui 

características muito próprias. Assim, a escola ou, mais especificamente a ‘cela de aula’ 

[...] é diferenciada de qualquer outra [...]”. Diante do exposto, podemos afirmar que a 

escola, no interior da prisão, além das características que são próprias das instituições 

escolares, possui características muito peculiares, diferentes das verificadas em qualquer 

outro espaço ou contexto educacional. O fato de estar inserida em um espaço de 

privação de liberdade faz com que a escola na prisão e, por sua vez, a prática educativa 

nela realizada assumam contornos próprios e bastante singulares. Para Onofre (2007, p. 

23), mesmo havendo elementos comuns à educação pensada para os que estão em 

liberdade, na prisão, existem aqueles que lhe são específicos. Para a autora, o papel da 
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educação em espaços de privação de liberdade é mais amplo, tendo como horizonte a 

liberdade. Diz a autora: [...] para os que estão presos, a liberdade é a grande expectativa 

de vida, objetivo, sonho e motivação maior para sua existência. Tudo gira em torno 

dela: estudo, trabalho, oração, aceitação das grades” (ONOFRE, 2007, p. 23). Podemos 

dizer que a EPJA, no contexto prisional, não é e nem pretende ser a solução para o 

problema carcerário no Brasil (ONOFRE, 2014; FREIRE, 1987). Entretanto, a educação 

escolar na prisão pode colaborar de maneira efetiva para a reintegração à sociedade do 

indivíduo preso e para a recuperação de sua identidade e da dignidade humana, 

preparando-lhe para a vida social livre. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos Privados de Liberdade; Educação 

Prisional; Docência em Espaços de Privação de Liberdade. 
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DIVERSIDADE 

 

RESUMO 

A escolarização de adolescentes em conflito com a lei configura um capítulo inusitado 

do panorama educacional brasileiro. Dentre as seis medidas socioeducativas 

estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na sexta delas, a 

internação, o Estatuto preconiza que devem funcionar escolas comuns dentro das 

unidades de internação socioeducativa (BRASIL, 1990). É oportuno salientar que essas 

instituições educacionais costumam utilizar a modalidade Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) para o desenvolvimento de sua práxis pedagógica (SILVA; SALLES, 

2012). Cientes disso, algumas interpelações acerca da educação escolar nesse contexto 

se configuram. Sob que condições funciona? Que elementos a diferenciam da 

escolarização comum? Quem são seus agentes e quais os maiores desafios por eles 

enfrentados? Qual o perfil de seu alunado e que relações este cultiva com os estudos? 

Tal projeto tem contribuído para o distanciamento do educando das veredas da 

delituosidade? Dentro do horizonte aberto por esses e outros questionamentos, os 

objetivos que nortearam o presente estudo foram os de elencar e analisar especificidades 

institucionais e operacionais de uma proposta de escolarização para adolescentes 

infratores que opera na modalidade EJA, em um regime de privação de liberdade. Haja 

vista aos objetivos propostos, empregou-se a Abordagem Qualitativa, porquanto esta 

propicia a obtenção de dados pormenorizados acerca do objeto a respeito do qual os 

sujeitos investigados discorrem (ZHANG et al., 2010 apud BAZON; SILVA; 

FERRARI, 2013). A estratégia metodológica utilizada foi o Estudo de Caso, a julgar 

por sua adequação à investigação de fenômenos sociais complexos inseridos em algum 

contexto da vida real, garantindo a preservação das características significativas dos 

eventos que neste se processam (YIN, 2001). A coleta de dados foi realizada nas 

dependências de uma unidade para cumprimento de medida socioeducativa de 

internação por adolescentes autores de ato infracional, localizada no estado da Bahia. 

Nesta instituição funcionam duas escolas com estrutura análoga a de um 

estabelecimento de ensino regular, com salas de aula, salas dos professores, diretoria, 

cantina etc., sendo uma escola municipal, que atende o Ensino Fundamental 1, e um 

colégio estadual, que atende o Ensino Fundamental 2 e Médio. Ambas as instituições 

são normalmente vinculadas às suas respectivas redes de ensino (municipal e estadual), 

como escolas comuns. Na unidade também há espaços para a realização de atividades 

esportivas, além de alojamentos, onde ficam internados os adolescentes, nos quais 

também são desenvolvidas ações pedagógicas. Participaram do estudo seis educadores 

que atuavam na unidade socioeducativa em questão, quais sejam, dois docentes do 

colégio estadual da instituição (um formado em Letras e outro graduado em Geografia), 

uma docente do colégio municipal (formada em Letras), um professor de educação 

física (licenciado em Educação Física), uma coordenadora pedagógica (formada em 

Pedagogia) e um educador de medida (licenciado em História), o qual desenvolvia 

atividades pedagógicas com os adolescentes nos alojamentos onde eles ficam 



 
 

 

 
36 

internados. O critério para a inclusão desses profissionais de educação na pesquisa foi a 

aceitação de convites previamente realizados presencialmente ou por e-mail. As visitas 

do pesquisador à unidade socioeducativa para fins de coleta de dados foram precedidas 

por uma expressa autorização da Segunda Vara da Infância e da Juventude e da diretoria 

adjunta da instituição para a realização das tais. Antes da coleta de dados com cada 

participante, conforme preconiza a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 2012), foi aplicado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). Para a coleta de dados foram utilizados um roteiro de entrevista 

semiestruturada e um aparelho de gravação de áudio. Após a aceitação dos convites, o 

agendamento dos encontros, a reserva de um espaço da unidade socioeducativa, um 

novo esclarecimento por parte do pesquisador acerca dos objetivos da pesquisa e a 

assinatura do TCLE, foram realizadas as entrevistas com os professores, as quais foram 

gravadas em áudio e transcritas na íntegra. Os dados transcritos foram submetidos à 

Análise do Discurso, técnica de tratamento de dados que, por meio da elucidação das 

regularidades e variabilidades dos enunciados, favorece uma caracterização panorâmica 

de tendências e controvérsias em torno do objeto de estudo (GILL, 2002). A análise dos 

dados revelou, dentre outras especificidades da escolarização no sistema 

socioeducativo: uma intensa rotatividade do corpo discente, haja vista as frequentes 

entradas e saídas de adolescentes a qualquer momento do ano, afinal o início e o 

encerramento da medida não estão subordinados ao calendário letivo, o que faz com que 

um docente que atua nesse âmbito se depare constantemente com um alunado diverso, 

incerto e transitório; um vasto leque de iniciativas pedagógicas em vistas à atenuação da 

elevadíssima defasagem idade-série na qual o grosso dos socioeducandos se encontra, a 

exemplo da própria utilização da modalidade EJA, por funcionar em regime de 

aceleração, isto é, dois anos em um; um clima institucional perenemente tenso, 

caracterizado por várias medidas de segurança ensejadas pelo temor de motins e 

rebeliões por parte dos adolescentes, o que acaba artificializando e comprometendo a 

relação pedagógica; um corpo docente desamparado e resiliente, que mesmo atuando 

sob condições institucionais e operacionais adversas, sem receber qualificação 

apropriada, nem o apoio dos demais profissionais da unidade, tampouco o 

reconhecimento da sociedade em geral, contribui decisivamente para as trajetórias de 

vida dos seus alunos; um corpo discente com franco histórico de desinteresse e evasão 

escolar, que concebe a educação como veículo de inclusão e mobilidade social e como 

uma oportunidade para arranjar emprego, obter independência financeira e ter um 

“futuro digno”. Concluiu-se, em confluência com os principais achados da literatura, 

pela insuficiência da escolarização no atendimento ao educando e pela necessidade de 

políticas que a complementem e a antecedam (BAQUERO et al., 2011; 

BRANCALHÃO, 2003; CRUZ, 2008; SCOLARO, 2007). 

Palavras-chave: Adolescentes em conflito com a lei; Escolarização; Sistema 

socioeducativo; Privação de Liberdade. 
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 EIXO TEMÁTICO 2: SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: IDENTIDADE E 

DIVERSIDADE 

 

RESUMO 

A reflexão que trago como questão norteadora dessa pesquisa é a de entender: que 

traços da cultura escolar vêm se construindo com a presença das crianças que 

acompanham os educandos jovens e adultos em salas de aula da EJA nas escolas de 

Juazeiro – BA? Outras questões também necessitam ser compreendidas e analisadas 

neste estudo, a saber: como a presença das crianças é percebida na cultura escolar e 

como Professores, Gestores e Secretaria Municipal de Educação reconhecem essa 

presença enquanto estratégia de permanência do aluno/aluna adulto na escola? Que 

ideia de contexto permeia o cotidiano das turmas de EJA e da Secretaria de Educação, e 

como isso se efetiva em políticas públicas de permanência dos educandos jovens e 

adultos? Que estratégias são desenvolvidas pela Secretaria Municipal de 

Educação/Escola para o enfrentamento da problemática da presença das crianças que 

acompanham os educandos jovens e adultos em salas de EJA? 

O trabalho em tela apresenta como objetivo examinar a dinâmica da cultura escolar que 

vem se construindo com a presença das crianças que acompanham os educandos jovens 

e adultos em salas de aula da EJA em escolas de Juazeiro – BA. Outros objetivos se 

complementam e dialogam no sentido de aprofundar o estudo, como: analisar como a 

presença das crianças que acompanham os educandos jovens e adultos em salas de EJA 

é percebida por professores, gestores e alunos e secretaria municipal de educação; 

identificar concepções de contexto que permeiam as orientações pedagógicas nas turmas 

de EJA e da Secretaria de Educação e como essas se efetivam em políticas públicas de 

permanência dos educandos jovens e adultos. Além destes, outro objetivo que se faz 

necessário estudar é levantar as estratégias desenvolvidas pela Secretaria Municipal de 

Educação/Escola para o enfrentamento da problemática da presença das crianças que 

acompanham os educandos jovens e adultos em salas de EJA. 

Para desenvolver esta pesquisa foi necessária elaboração de um estado da arte, 

atualizando os dados já trazidos por Haddad (1986 a 1998 e de 1998 a 2006), pela 
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Revista Brasileira de Educação no período de 2000 a 2015 e pelo Encontro de Pesquisa 

em Educação do Norte e Nordeste (EPENN) realizado em 2014 em Natal-RN, para se 

compreender como essa questão de pesquisa tem sido observada pelos estudos 

acadêmicos. Diante da proposição de aprofundamento da temática, outros autores 

tornam-se imprescindíveis (Freire, Arroyo, Di Pierro, Paiva, Brandão, Soares e Ireland) 

para se construir esse estado da arte. No que diz respeito à cultura escolar, distintos 

referenciais darão sustentação a esse arcabouço teórico (Guy Vincent, Bernard Lahire, 

Daniel Thin, Dominique Julia, Chervel e Goodson). Para discutir educação 

contextualizada lançaremos mão das contribuições de (Reis, Martins e Pimentel). Para 

subsidiar a compreensão dos caminhos e descaminhos dos fundamentos da ciência 

moderna e a estruturação metodológica do trabalho utilizaremos outros referenciais 

como André (1995), Bauer & Gaskel (2002), Demo (1995) Ezpeleta &. Rockwell 

(1989), Gil (2000), Gomes (2003), Husserl (2000), Kuhn (2011), Macedo (2000), 

Martins & Bicudo (1989, 2006), Masini (1997), Morin (2010) e Oliveira (2013). 

A abordagem metodológica a ser utilizada no decorrer da pesquisa é de cunho 

qualitativo com enfoque fenomenológico, e o tipo de pesquisa é a participante com uso 

de algumas técnicas de levantamento de dados da etnografia (diário de bordo e 

observação). A técnica de levantamento de informações utilizada foi a entrevistas 

semiestruturada com questões abertas. Os resultados desse trabalho, muitos deles ainda 

por vir, são tentativas de quebrar paradigmas que vão além da compreensão da presença 

da criança na escola no turno noturno, mas de destacar, as diversas leituras e realidades 

que poderão ser observadas, estudadas e compreendidas acerca da permanência do 

educando jovem e adulto na escola.  

O embasamento da pesquisa participante suporta-se no entendimento de que “Entre 

muitas construções que a pesquisa participante reclama, a que aborda o sujeito e os 

processos parece-me uma das prioritárias. Penso que muitos problemas poderiam ser 

esclarecidos se usássemos mais precisão com relação a eles” (EZPELETA, 1989, p.93). 

O diário de bordo como instrumento de levantamento e registro das informações, 

permite a descrição minuciosa e “intimista” do pesquisador com o objeto de estudo, o 

contexto e as reflexões sobre o problema de pesquisa, “[...] portanto, densa de 

existencialidade, que alguns pesquisadores despojados das amarras objetivistas 

constroem ao longo da elaboração de um aprofundamento reflexivo das experiências 

vividas no campo da pesquisa e no campo da própria elaboração intelectual” 

(MACEDO, 2000, p. 195). Quanto à observação participante, a mesma permitirá o 

contato direto com os sujeitos da pesquisa e ambientes nos quais a investigação se 

desenvolverá a partir de critérios definidos. A análise será baseada na triangulação das 

informações levantadas em campo, das referências teóricas de base e das inferências da 

pesquisadora, gerando daí o ciclo hermenêutico de compreensão, interpretação e nova 

compreensão. 

A sistematização das informações inicialmente levantadas na pesquisa permitem um 

diálogo compreensivo, mesmo que ainda sem o aprofundamento daquilo que 

pressuposições de pesquisa tentavam revelar. O momento da análise tem sido, pois, o 

processo de interpretação e compreensão daquilo que nos revelam as informações 

prestadas pelos sujeitos da pesquisa, pelo diálogo com as referências de base e as 

inferências do pesquisador. Ou seja, é o momento em que os resultados da pesquisa de 
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fato, se revelam ao pesquisador. De acordo com Gil (2000, p. 168): “a análise tem como 

objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal, que possibilitem o fornecimento de 

respostas ao problema proposto para investigação”. 

Alguns indícios da investigação começam a aparecer e dar visibilidade ao trabalho que 

são as estratégias criadas pelas escolas para o acolhimento destas crianças. Nessas 

estratégias são percebidas que algumas escolas evidenciam a sua intencionalidade de 

que a criança pode ficar concedendo colchões para as que desejarem dormir, como 

também disponibilizando jogos e filmes para entreter a criança enquanto a aluna estuda. 

Outras escolas estão esvaziadas de alunos, pois segundo depoimentos as mulheres 

levavam as crianças e a escola não tinha nenhuma estratégia de garantir a atenção das 

mesmas. 

Outra questão pertinente é a categorização da presença da criança (presença ativa, 

presença passiva, presença como monitores de aprendizagem do adulto). A presença 

ativa refere-se a crianças que estão na faixa etária entre 05 a 11 anos, pois brincam 

bastante pelo pátio, gritam e acabam muitas vezes atrapalhando a aula e a dinâmica da 

escola. A presença passiva refere-se aos bebês, pois fica sempre no carrinho, na maioria 

das vezes dormindo, chorando apenas para mamar ou beber mingau. Um fato 

interessante ressaltado já em algumas conversas com gestores é que os bebês muitas 

vezes tornam-se o motivo para os outros alunos saírem da sala com a desculpa de ajudar 

a mãe/aluna. A presença das crianças como monitores de aprendizagem do adulto é uma 

das mais interessantes participações, pois ela ajuda ao adulto lendo individualmente a 

atividade proposta pelo professor, algumas vezes também escreve, pois a aluna tem 

problema de visão. 

Ulterior questão observada é sempre a resposta à pergunta: quem leva a criança, 

depoimentos têm apontado para um estudo na área das relações de gênero visto que a 

pesquisa tem apontado a presença de mães, avós, irmã mais velha. Há uma situação que 

chamou muito a atenção na pesquisa que é o fato de uma aluna levar as duas irmãs mais 

velhas para jantar na escola, e depois uma das irmãs vai embora para casa e a outra fica 

com ela até o final da aula. 

Esses são apenas indícios de uma percepção célere que as informações içadas 

apontaram. Portanto, nessa pesquisa, busca-se ter como horizonte para a realização da 

análise das informações levantadas ao longo do pesquisar, as referências bibliográficas 

que orientam este trabalho, a questão norteadora e as respostas dos sujeitos da pesquisa, 

providenciando assim a triangulação destes suportes para construir a explicação, a 

construção dos resultados, respondendo a pergunta que nos move entender: que traços 

da cultura escolar vêm se construindo com a presença das crianças que acompanham os 

educandos jovens e adultos em salas de aula da EJA nas escolas de Juazeiro – BA? 

 

Palavras-chave: Direito à Educação; Acesso e Permanência; Contextualização; Cultura 

escolar. 
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  Nesse artigo, buscamos trazer à tona dados obtidos por meio da pesquisa de 

doutorado, ainda em andamento, que está sendo realizada, sob a orientação da 

Professora Doutora Carmem Lúcia Eiterer, junto ao Programa de Pós-Graduação da 

FaE/UFMG, a qual tem como objetivo identificar, analisar e compreender em que 

medida se deu a inserção e, sobretudo, a permanência de estudantes egressos/as da EJA 

na universidade pública, no estado da Bahia. Todavia, nesse exercício, o objetivo é 

apresentar o perfil das pessoas que, em algum momento da Educação Básica, viveram a 

experiência de estudante da EJA e que conseguiram ascender ao Ensino Superior.  

A pesquisa de doutorado, mencionada anteriormente, na qual estão ancorados os 

dados tratados nesse trabalho, fundamentou-se em cinco conceitos teóricos básicos, a 

saber: tendo em vista o fato de que a compreensão do acesso de egresso/a da EJA ao 

Ensino Superior transita pela discussão sobre trajetórias longevas, nesse sentido, o 

estudo sobre tal fenômeno, em certa medida, passa pela compreensão do conceito de 

Capital Cultural, o qual diz respeito às formas de apropriação de conhecimento da 

cultura legitimada, a qual constitui disposições e competências que, agindo como uma 

espécie de código internalizado, oportuniza a pessoa a usufruir os bens materiais 

possuídos, bem como favorecer a aquisição de bens culturais de relativas distinções 

(BOURDIEU, 2012). Outro conceito do mesmo autor que nos apropriamos diz respeito 

ao de Estratégias. O sociólogo francês Pierre Bourdieu (2004) afirma que estratégias são 

tomadas de posição apreendidas e realizadas inconscientemente pelo agente que se 

encontra em disputa no campo social. Noutros termos, as estratégias são resultados de 

experiências vividas socialmente. Incorporadas pelos sujeitos, tais experiências criariam 

um sistema de disposições, o habitus, que produziria estratégias que se ajustariam às 

diversas situações em que os sujeitos estivessem envolvidos. Os indivíduos, nesse caso, 

não atuariam mecanicamente e nem calculariam racionalmente suas ações, mas agiriam 

pelo senso prático do jogo. Outro francês que nos ajuda é Lahire, a partir do conceito 

intitulado de Ator Plural. Para Lahire (2002), os atores sociais vivem, ao longo de sua 

existência, diferentes formas de socialização no campo social e fora desse universo 

também. Tais experiências podem influenciá-los numa ou noutra tomada de decisão. 

Ainda contamos com a contribuição de Charlot, por meio dos conceitos de Sentido e 

Mobilização. Sentido ganha relevância, na medida em que levanta a possibilidade de 

fazermos os seguintes questionamentos: que sentido tem para o estudante o fato de ir à 

universidade? O que o/a incita a estudar? Segundo Charlot (2000), nascer e aprender 

significa entrar em um conjunto de relações e processos que constituem um sistema de 

sentido, em que se diz quem sou eu, quem é o mundo e quem são os outros. Por fim, 

Segundo Charlot, mobilizar é pôr-se em movimento, a partir de uma dinâmica interna e 

tem a ver com os sentidos que o/a próprio educando/a vai dando às suas ações. Noutros 

termos, as experiências vividas tanto dentro da escola, como fora dela, podem gerar 

outras perspectivas, como por exemplo, a de mobilizar o sujeito a buscar outras 

experiências educacionais, como o acesso ao ensino superior. Nessa direção, a tal 

mobilização não ocorre ao acaso, ela exige uma razão de agir, isto é, exige um móbil. E 

o móbil só pode ser definido a partir da escolha de certa atividade (CHARLOT, 2000), 

nesse caso, a de continuar o processo de escolarização.  

Devido à natureza do objeto da pesquisa ora referido, a obtenção dos dados se 

deu por meio da pesquisa qualitativa, a qual envolve a obtenção de dados descritivos 
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obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada. Enfatiza mais o 

processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes 

(BOGDAN E BIKLIN, 1994). Minayo (1994), afirma que esse tipo de investigação 

responde a questões muitos particulares e trabalha com o universo dos significados, dos 

motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Especificamente, nos 

apropriamos, enquanto instrumento para a coleta de dados, da entrevista narrativa, para 

a qual, o foco deve ser a biografia do sujeito, norteada pela configuração familiar de 

origem; a constituída; as trajetórias de vida pessoal, profissional, escolar e, de modo 

geral, a social. A entrevista narrativa tomou como eixo norteador o aspecto temporal 

biográfico, no sentido de que fosse possível garantir que o/a narrador/a seguisse uma 

linha do tempo, contando sua história de vida e demarcando tópicos específicos de sua 

trajetória (FLICK, 2009). Para tanto, antes identificamos 22 pessoas, matriculadas em 5 

cursos, sendo 19 dessas em cursos de licenciatura e 3, no de bacharelado, todos do 

modelo presencial. As entrevistas foram realizadas com 8 pessoas, todas matriculadas 

em cursos de licenciatura. Os sujeitos são alunos/as de 2 dos 24 Campis da 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB, especificamente, dos Campus X, localizado 

na cidade de Teixeira de Freitas e XVIII, situado na cidade de Eunápolis. 

  A nossa investigação encontra-se assentada no debate sobre a temática da 

longevidade e/ou do sucesso escolar. Nessa medida, gostaríamos de sublinhar que 

embora já tenham sido desenvolvidos alguns estudos envolvendo a temática 

denominada de sucesso e/ou longevidade escolar em meios populares (Tarábola, 2010; 

Souza, 2009; Silva, 2003; Portes, 1993 & 200; Viana, 1998), nos quais foram discutido 

o acesso de pessoas de origem popular à universidade, não há, pelo menos no Banco de 

Teses, disponibilizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES3 a existência de pesquisa que tenha tomado o egresso da EJA como 

sujeito empírico. Encontramos4 apenas um trabalho que aborda a inserção de egresso da 

EJA no Ensino Superior, mas com outra perspectiva de análise. Destacamos ainda que 

as investigações que tomaram como objeto de estudo as trajetórias escolares longevas, 

realizadas nas últimas três décadas no Brasil, as fizeram por meio de estudos 

sociológicos, especificamente, no campo da microssociologia (ÁVILA, 2010; 

NOGUEIRA, 2002). Tal escolha teórico-metodológica se deve, sobretudo, ao 

entendimento de que analisar e, principalmente, compreender e explicar o fenômeno das 

trajetórias singulares, só seria possível, a partir da escuta atenta das histórias de vida, 

narradas pelos próprios sujeitos. 

  As entrevistas realizadas apontaram que os sujeitos universitários com 

experiência em EJA possuem idade entre 24 e 48 anos. A grande maioria se autodeclara 

preta/negra. Quase 90% pertencem a uma fratria composta por seis filhos/as ou mais, 

algo comum entre os sujeitos caracterizados por outras pesquisas que discutiram EJA. 

Sinalizaram também, entre outras questões, que além de serem filhos e filhas de pessoas 

com pouca escolaridade e/ou não alfabetizadas, diferentemente de seus pais e mães, tem 

                                                           
3 A busca foi realizada com as seguintes palavras-chave: longevidade escolar, egresso da EJA, ensino 

superior. 
4 CAMINHA (2011). Contribuições da EAD para o ensino superior presencial na visão de alunos 

egressos da Educação de Jovens e Adultos. 
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suas experiências vinculadas ao mundo urbano e tiveram acesso à escola ainda na 

infância, quando tinham entre 3 e 9 anos de idade. Por fim, a pesquisa aponta que os 

sujeitos com experiência em EJA, durante a Educação Básica, que estão construindo 

possibilidades de viver a condição de estudante universitário/a, possuem perfil diferente 

do/a estudante que, em geral, encontram-se nas séries iniciais do Fundamental. Os 

dados apontam que tratam-se, na realidade, de pessoas que tiverem trajetórias escolares 

consideradas, em certa medida, regulares, até o fim da educação fundamental e que, só a 

partir dessa etapa, por razões complexas e diversas, como o surgimento de uma gravidez 

e/ou o envolvimento com o futebol, abandonaram a escola. 

  Acreditamos que investigação dessa natureza pode trazer significativa 

contribuição ao campo de produção de conhecimento, sobretudo no que diz respeito à 

garantia da permanência do referido grupo social nesse processo de escolarização, o 

universitário.  

 

Palavras-Chave: egressos/as da EJA; inserção; ensino superior 
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AS CONTRIBUIÇÕES FREIREANAS PARA  UMA  ANÁLISE DA LEI n. 

10.639/03: a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" no 

currículo escolar 

 

RESUMO 

O artigo apresenta um estudo bibliográfico  que objetiva  analisar elementos da Lei  n. 

10.639/035, tomando como fundamentos os pressupostos de educação e sociedade de 

Freire.  Defende as concepções de educação trazidas por Freire dialogam com a Lei 

10.639/03, pois ambos comungam o mesmo ideário: o homem e a educação para a 

cidadania. Nesta perspectiva, o autor buscou humanizar e contextualizar a educação 

levando em consideração o tempo e o espaço do aluno.  A Lei tornou-se um desafio para 

as escolas e também para os movimentos sociais que têm como tarefa a efetivação dessa 

política pública. Conforme a Lei, as escolas deverão redimensionar as propostas 

contidas nos documentos públicos e possibilitar a construção da aprendizagem de forma 

interdisciplinar.  
 

 
Palavras chave: Educação; Lei 10.639/03; Paulo Freire.  

 

INTRODUÇÃO 

      O presente artigo tem como objetivo estabelecer uma análise entre o 

pensamento Freiriana e a lei 10.639/03, que tem na sua trajetória momentos 

significativos para a população brasileira, um estudo bibliográfico. 
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A lei é fruto das diversas políticas de reparação, reconhecimento e valorização 

da população afro-brasileira, vem sendo implantada em resposta aos anseios sociais do 

povo negro, principalmente  devido à participação  dos movimentos organizados. A Lei 

10.639/03 que  estabelece a obrigatoriedade do ensino  de História  e Cultura Afro- 

brasileira  nas escolas brasileira.  A Lei foi regulamentada pelo Parecer CNE/ CP/2004 e 

pela Resolução CNE/CP 01/2004 que instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para  o Ensino de História  e Cultura  

Afro-brasileira  e Africana no âmbito de todo o currículo nas escolas brasileira. 

      A lei é uma conquista do povo negro em defesa da sua identidade, como 

possibilidade real da sua revalorização cultural, enquanto forma positiva de 

reconhecimento da personalidade pessoal e coletiva. Ela  que faz  parte de um programa  

de ações afirmativas, foi aprovada em 1999 e promulgada em janeiro de 2003 promove 

mudanças na LDB, que passaria a vigorar com alterações em seus artigos 26-A, 79-A e 

79-B, conforme reza o próprio enunciado da lei 10.639, segundo o qual a referida 

normativa legal altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional (BRASIL, 2003a) ; ainda como forma de 

efetivar a Lei  em  2009, o  Ministério da Educação e Cultura (MEC) aprovou  o Plano  

Nacional  de Implantação das Diretrizes. 

Em face de tudo isso é que se coloca para a sociedade brasileira mais um 

problema histórico de importância notória a discriminação racial e a valorização das 

questões  étnico- raciais. A importância da Lei se dá na medida em que a sociedade 

brasileira reconheça o valor da história e da cultura  africana que chega ao Brasil através 

dos povos escravizados  por um período de 1550 a 1850. É fato que a diversidade 

cultural dos povos africanos vai refletir na sociedade brasileira, pois os escravizados 

pertenciam às diversas etnias, falavam  vários idiomas  e  tinham tradições distintas e 

desta riqueza, advém à beleza cultural brasileira.  

      Valente (1995) nos fala também sobre a importância da identidade para a 

formação cidadã e nos orienta que mesmo tratando-se de cor da pele,  a pessoa  pode 

não se reconhecer dentro de um grupo étnico   já que o “conceito de raça é ambíguo’’ ao 

nascer  o individuo  não tem a sua identidade formada daí a importância dos espaços 

sociais para a formação da identidade”. Nesse sentido,  ela argumenta que “se raça e um 

conceito ambíguo e se indivíduos  de cor branca  podem estar  geneticamente  incluídos  

no grupo de negros, isso  não deveria  causar estranheza”.  A autora é enfática ao 

afirmar que:  

Existem brancos que são muito mais conscientes do problema do 

racismo no Brasil do que muitos negros e que por isso estariam  

dispostos  a lutar junto com o negro  contra o preconceito  e 

discriminação  racial. Nesse caso, o aspecto mais importante é o 

comprometimento com a questão racial. A cor não é elemento 

decisivo. (VALENTE 1995, p.46).  

 Assim a identidade cultural possui caráter dinâmico, multidimensional, definida 

por diversos fatores sócias e  subjetivos  assim   a identidade cultural  não é  atributos do 

fenótipo , mas sim  do  caráter político social e cultural. 
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AS CONCEPÇÕES FERIANAS E A LEI 10.639/03: ALGUMAS REFLEXÕES E 

POSSIBILIDADES  DE MUDANÇAS. 

Buscamos aqui analisar a concepção de educação Freiriana estabelecendo uma 

analogia com a Lei 10.639/03 já que está traz na sua essência a necessidade de 

valorização do outro na sua complexidade.  

      Nessa perspectiva, Freire (2009, p. 36) nos diz que “a prática 

preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a subjetividade do ser humano e 

nega radicalmente a democracia”.  Nesse ponto, o autor evidencia a necessidade de se 

discutir temas que suscitam preconceitos e discriminação racial ancorando suas análises 

e interpretações nas posições pessoais de forma contextualizadas e, também, estando 

sua proposta inserida no universo social e político.  Freire (2001) ratifica a sua posição: 

 Não é possível entender-me apenas como classe, ou como raça ou 

como sexo, mas, por outro lado, minha posição de classe, a cor da 

minha pele e o sexo com que cheguei ao mundo não pode ser 

esquecida na análise do que faço, do que penso, do que digo. Como 

não pode ser esquecida a experiência social de que participo minha 

formação, minhas crenças, minha cultura, minha opção política, minha 

esperança (FREIRE 2001, p. 15). 

                 Portanto, faz-se necessário estabelecer um diálogo entre professor e aluno que 

propicie uma prática docente num dinamismo dialético diante da desinformação e das 

mazelas históricas e sociais que se deu a organização da sociedade brasileira. Essa 

realidade averiguada impulsionou os movimentos sociais reivindicatórios, uma vez que 

inconformados com o contexto da educação no Brasil demonstraram as resistências do 

povo negro e reivindicaram políticas públicas voltadas para atender a população negra. 

E, ainda, lutaram em prol de um Estado que promulgasse leis que minimizassem e/ou 

mitigassem as iniquidades que geraram as distorções sociais. 

     São muitas as pesquisas que tratam das questões étnico-raciais do povo 

afro-brasileiro e na maioria delas existe uma preocupação em revelar que as questões 

raciais são discriminatórias e que essa população vivencia situações similares, 

cotidianamente, no trabalho, nas ruas, na escola, na vida. 

Coadunamos com Paulo Freire, quando defende que o homem só é sujeito ao 

conhecer a sua própria história e, também, porque defende a educação como 

possibilidade para uma reflexão crítica e, ainda, por afirmar que através dela os 

indivíduos conseguem construir novos saberes, acontecendo assim a emancipação 

humana. A concepção Freiriana de educação e sociedade deixa clara que não existe uma 

educação neutra descomprometida, uma vez que a sociedade está organizada em classes 

sociais e está marcada pela exploração que apresenta em seu bojo o opressor e o 

oprimido. Freire (1993) concebe a educação como elemento para a formação do 

indivíduo como cidadão. Para ele, o conceito de cidadão pode ser entendido como: 
 

(...) cidadão significa indivíduo no gozo dos direitos civis  e políticos 

de um Estado  e que cidadania  tem que  ver como condição de 

cidadão, quer dizer,  como o uso  dos direitos  e o direito de ter  

deveres  de cidadão (FREIRE 2011, p. 45). 
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Nas suas reflexões sobre a alfabetização, Freire argumenta que a mesma pode 

ser um instrumento para a formação da cidadania. Mas, assevera que para se alcançar 

uma cidadania plena é preciso que a prática educativa esteja em consonância com a 

claridade política.  
A compreensão dos limites da prática educativa demanda 

indiscutivelmente a claridade política dos educadores em relação a seu 

projeto. Demanda que o educador assuma a politicidade de sua 

prática. Não basta dizer que a educação é um ato político assim como 

não basta dizer que o ato político é também educativo. É preciso 

assumir realmente a politicidade da educação (FREIRE 2011, p. 46). 

 

A compreensão crítica dos limites para que aconteça uma educação 

emancipadora para o aluno é a de que, através do fazer pedagógico, o professor exerça 

uma prática libertadora que possibilite ao aluno a problematização dos seus 

conhecimentos implícitos e consiga ressignificar a sua aprendizagem para que seja base 

para estabelecer uma relação com o mundo explícito de forma crítica e desalienante.  

Pensando ainda na importância do currículo praticado na escola e acreditando 

nos ideais de liberdade, justiça e igualdade social, é indispensável levar para a escola 

instrumentos que possibilite ao aluno-trabalhador a participação e a experimentação 

para que a partir da vivência nos espaços escolares ele consiga reorganizar o seu espaço 

de trabalho, compartilhando saberes e ampliando sua experiência social e profissional. 

Diante de tal empoderamento, o aluno poderá considerar o valor do seu trabalho na 

sociedade e assim acreditar que uma coletividade mais justa pode ser configurada com a 

mudança de paradigmas que até então são matrizes para leitura do mundo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

      É necessário que os professores, gestores e alunos compreendam a real 

importância desta lei, para que conhecendo a história e cultura dos negros possa haver 

uma sociedade menos preconceituosa e uma real valorização do povo africano, e que os 

ensinamentos de Freire na sua incessante caminhada por uma educação emancipatória 

possa servir de balsamo para curar as nossas mazelas sociais e nos fortalecer nossas 

crenças em um mundo mais justo e com equidade. Para tanto, é preciso possibilitar ao 

aluno um ensino aprendizagem com boniteza e possibilidades para inserir  na sociedade  

considerando o processo histórico, político  e social   como sujeito consciente  .  

Considerando  as questões étnico-raciais e que a ideia de inferioridade do povo 

negro é conhecida por todos como nefasta, a compatibilização dos currículos em 

atenção à proposta da Lei 10.639/03 é imperiosa e urgente. Deste modo, o estudo da Lei 

10.639/03, através de ações pedagógicas vai por certo construir conhecimentos voltados 

para a dignidade social, minimizando as discriminações raciais de forma ética e 

possibilitando o respeito às diversidades, além de propor a autonomia do aluno negro 

trabalhador para que este tenha ascensão e seja protagonista de sua própria vida.  

É imprescindível que outra história sobre a África seja contada nas escolas e 

que seja valorizado o legado deixado pelo povo africano, reverenciando as contribuições 

significativas para a formação cultural do povo brasileiro. Cremos que é urgente, para 
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professores, gestores superar os velhos paradigmas, pois a identidade é construída no 

plano simbólico e nos currículos escolares, assim é necessário pensar o que entendemos 

por educação cidadã. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabemos que a sociedade brasileira é complexa quanto a sua estrutura sócio 

cultural econômica e política que tem como  base  a representação  de uma sociedade  

baseada  num processo de valorização  do modelo cultural do colonizador, onde a 

democracia racial  tem sido motivo de orgulho. Entretanto, esse mito tem sido usado 

para esconder o preconceito racial e a  estigmatização da cultura negra  em detrimento a 

cultura branca o que por certo vai dificultar a pratica da cultura de origem africana e vai 

determinar a exclusão de uns  em favor da valorização de outros. 

É nesse contexto que está inserida a escola brasileira que vem difundido na 

sociedade o discurso do colonizador e nele está a descriminação da cor e a negação da 

cultura e dos rituais africanos. Atualmente, devido a necessidade de respeitar as 

diversidades como forma de respeito à liberdade do outro, garantido na Constituição de 

1988, e mais recentemente com a Lei 10.639/03, que trata  das desigualdades raciais 

como uma questão nacional específica, relevante, importante para a nação do ponto de 

vista social e econômico. Diante da negação da cultura africana nas escolas e com base 

nos direitos garantidos por lei, o povo negro vem, através dos movimentos sociais, 

reivindicar o reconhecimento e respeito por seu passado histórico. Inevitavelmente, todo 

esse bojo e a má informação e com ela a segregação racial e a invisibilidade ao negro 

imposta vai refletir negativamente na  escola e na sociedade. 
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RESUMO  

Em âmbito internacional a maioria dos países tem legislação própria destinada à 

população infanto-juvenil, como também apresenta formas distintas de tratamento dado 

aos adolescentes e jovens que cometem delitos. No Brasil, de acordo com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8.069/1990), a conduta descrita como crime ou 

contravenção penal, se praticada por criança ou adolescente, será considerada ato 

infracional. Ainda conforme esta lei, verificada a prática de ato infracional, a autoridade 

competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas socioeducativas: 

advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade 

assistida, inserção em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento 

educacional. 

 A aplicação de uma medida socioeducativa, segundo o ECA, tem o objetivo de 

socializar através de um processo educativo, devendo prestar atendimento psicossocial, 

pedagógico, profissionalizante e que leve o adolescente em conflito com a lei a sua 

reinserção social, sendo as entidades de atendimento responsáveis pelo planejamento e 

execução de programas de proteção e socioeducativos. No Município de Salvador, a 

Fundação da Criança e do Adolescente (FUNDAC), vinculada ao Governo do Estado, é 

o órgão responsável pela execução, no âmbito do Estado da Bahia, da política de 

atendimento ao adolescente envolvido em ato infracional e em cumprimento das 

medidas socioeducativas com privação de liberdade: Semiliberdade e Internação. 

 O atendimento inicial dado aos adolescentes aos quais se atribuem a autoria de 

ato infracional - no caso da FUNDAC - é realizado através do seu Pronto Atendimento 

(PA). Posteriormente, dependendo da decisão judicial, o adolescente é encaminhado 

para uma de suas unidades operacionais onde cumprirão as Medidas Socioeducativas 

privados de liberdade. A Comunidade de Atendimento Socioeducativo de Salvador – 

CASE/SSA, contexto de realização do presente estudo, é uma dessas unidades 

operacionais, vincula a FUNDAC, onde os adolescentes e jovens cumprem as medidas 

socioeducativas de Internação provisória e Internação. 

 Independente da situação privativa de liberdade – ainda que a título provisório - 

os adolescentes e jovens têm direito a “receber escolarização e profissionalização” 

(Art. 124, Lei 8.069/1990, inciso XI). A existência de escolas formais dentro das 

unidades onde são cumpridas medidas socioeducativas com privação de liberdade 

garante o direito à escolarização dos adolescentes privados de liberdade. Na 

CASE/SSA, estão situadas duas escolas, sendo uma vinculada ao munícipio e outra ao 
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Estado. O presente artigo tem como objetivo situar o contexto institucional de 

cumprimento das medidas socioeducativas de Internação Provisória e Internação, 

contemplando a caracterização do público atendido pelos professores/as no anexo do 

Colégio Estadual Governador Roberto Santos, modalidade de ensino EJA, situado nesta 

CASE. A principal justificativa para a realização deste estudo é o nosso entendimento 

de que, quando abordamos a temática relacionada à docência (lembrando que este artigo 

é parte da dissertação da autora sobre a docência), é fundamental apresentar a 

caracterização do público/alunos atendido pelos professores, pois, as informações 

obtidas proporcionarão uma visão mais ampla do contexto escolar/social onde os 

docentes convivem/ensinam/aprendem. 

 Com base nos estudos de Lüdke e André (2014), optamos por realizar estudo 

bibliográfico e documental. Para estas autoras, a análise documental pode se constituir 

numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema. 

No caso do presente texto, os documentos do SIPIA/SINASE aos quais tivemos acesso 

foram valiosos para a caracterização do público atendido pelos professores/as no 

contexto de realização do estudo. 

   Ao contextualizar a situação de conflito com a lei dos adolescentes e jovens que 

deram entrada no Pronto Atendimento – PA da FUNDAC e foram encaminhados às 

CASEs para o cumprimento das medidas socioeducativas com restrição e privação de 

liberdade, foi possível perceber um perfil de alunos marcado pela a falta de acesso a um 

direito fundamental que é a educação escolar. 

 Do total geral de dois mil e dois (2.002) adolescentes que deram entrada no PA 

da FUNDAC no período de janeiro a dezembro de 2014, setecentos e sessenta e cinco 

(765) foram encaminhados para a CASE/SSA para cumprirem a MS de Internação 

Provisória - IP e vinte seis (26) para o cumprimento da medida de Internação. Constata-

se um percentual maior de jovens entre 15 e 17 anos, idade que, conforme o sistema 

educacional brasileiro seriado, os adolescentes estariam cursando o ensino médio. No 

entanto, as tabelas a seguir mostram uma realidade preocupante. 

Tabela 1: Faixa etária dos adolescentes que deram entrada no PA da FUNDAC no período 

de janeiro a dezembro de 2014. 

FAIXA ETÁRIA Nº PERCENTUAL 

12 anos 18 0,90% 

13 anos 78 3,90% 

14 anos 175 8,74% 

15 anos 337 16,83% 

16 anos 635 31,72% 

17 anos 721 36,01% 

Maior 28 1,40% 

Sem informação 10 0,50% 

Total 2.002 100,00% 
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Fonte: SIPIA-P.A/FUNDAC – 2014 

 Tabela 2: Escolaridade dos adolescentes que deram entrada no PA da FUNDAC 

no período de janeiro a dezembro de 2014. 

ESCOLARIDADE QUANTIDADE PERCENTUAL 

Analfabeto 54 2,70% 

Alfabetizado 4 0,20% 

Fundamental/Aceleração 1.704 85,11% 

Supletivo Ens. Fund. 61 3,05% 

Ensino Médio 142 7,09% 

Supletivo Ens. Médio 1 0,05% 

Outros 5 0,25% 

Sem Informação 31 1,55% 

Total 2.002 100,00% 

Fonte: SIPIA-P.A/FUNDAC – 2014 

 Em um sistema educacional seriado, como é o caso do Brasil, há uma adequação 

teórica entre a série e a idade do aluno. “Considera-se a idade de 7 anos como a idade 

adequada para ingresso no ensino fundamental, cuja duração, normalmente, é de 9 anos. 

Seguindo este raciocínio é possível identificar a idade adequada para cada série”6 .  

 É importante pontuar que não existe uma idade própria para aprender. Não se 

pode desconsiderar as questões histórico-sociais que determinam o abandono, a 

exclusão o não acesso de muitas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos a escola 

formal.  No entanto, se considerarmos essa adequação do sistema educacional seriado, 

nota-se, nas tabelas 1 e 2 do SIPIA, 2014 acima mostradas, um índice assustador de 

defasagem em relação à idade escolar. Além de 2,70% de analfabetos que corresponde a 

54 adolescentes.  

 Os docentes atuantes no anexo do Colégio Estadual Governador Roberto Santos 

situado na CASE/SSA ensinam, aprendem e convivem com um público 

adolescente/jovem com trajetórias de vida marcadas pelas omissões e transgressões que 

violentam a sua integridade.    São alunos, em quase sua totalidade negros, com idade 

predominante entre 15 e 17 anos, um percentual bastante elevado de usuários de drogas. 

A maioria apresenta defasagem em relação à idade escolar, sendo um número 

considerável de analfabetos. Cometeram ato infracional e enfrentam a discriminação, o 

preconceito, o estigma de serem “os inimigos da sociedade” o que lhe dificulta o 

exercício da cidadania. 

Palavras-chave: Escolarização; Medidas Socioeducativas; Privação de liberdade. 
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EIXO TEMÁTICO 2: SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: IDENTIDADE E 

DIVERSIDADE 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho é parte de nossa pesquisa de doutorado que buscou compreender 

processos de escolarização de mulheres que se encontram encarceradas, em uma 

penitenciária feminina em Minas Gerais/Brasil. Nossa pesquisa, ao aproximar-se deste 

universo, procurou identificar como estas mulheres vivenciam a leitura e a escrita em 

salas de aula, as dimensões do aprendizado da leitura e da escrita no contexto da 

escolarização na visão das detentas, bem como as consequências desse aprendizado do 

ponto de vista do sujeito, identificando seus usos. 

  

Em nossos estudos sobre mulheres encarceradas deparamo-nos com produções e 

pesquisas acadêmicas sobre o universo prisional masculino e feminino, em sua grande 

maioria realizadas nas últimas décadas deste século e final do século XX. O debate 

sobre a temática prisional, no que tange a áreas do conhecimento, concentra grande 

parte dos estudos e das pesquisas na Sociologia e no Direito, com interfaces na 

Educação, na Psicologia e no Serviço Social, com uma predominância de pesquisas 

sobre presídios masculinos. Outro aspecto relevante é seu recorte para práticas de 

ressocialização de presos e dentre estas, a escolarização aparece. Detectamos nestas 

pesquisas uma preocupação recorrente com o aumento da população prisional, a 

denúncia de maus tratos, superlotação de presídios, inexistência de atividades de 

trabalho, salas de aula em número suficiente, cursos de formação profissional, 

assistência à saúde, assistência jurídica, dentre muitos outros serviços preconizados na 

Lei.7.020/84 (Lei de Execução Penal). 
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Para melhor compreendermos o mundo feminino no cárcere utilizamos o conceito de 

Interseccionalidade, inicialmente utilizado por Kimberlé Crenshaw7 na perspectiva do 

Direito para tratar das discriminações vivenciadas por mulheres negras americanas. 

Encontramos nele semelhanças para compreender os vários entrecruzamentos 

percebidos em nossa pesquisa, o que não significa que outros possam existir. Nossa 

compreensão sobre interseccionalidade apoia na mesma direção de Kerner (2012), e 

aqui compreendemos este conceito como uma rede de relações complexas em que a 

questão de gênero, raça/classe social marcam a trajetória das mulheres no cárcere. As 

relações são complexas, denotam um poder simbólico atravessado pela violência 

masculina, com permanências de um processo histórico de violência contra as mulheres. 

Abordamos também o conceito de ambivalência a partir das discussões de Canedo e 

Fonseca (2012) e Santos (2010) para compreendermos o sentido de duplicidades 

opostas, ou seja: mais de uma ação do Estado ao mesmo tempo, mas estas convergindo 

para pontos finais opostos e por vezes de efeitos negativos para a população carcerária e 

para a sociedade como um todo e visualmente positivas para o Estado, no que tange à 

afirmação de investimento em políticas públicas e proteção da sociedade e seu 

patrimônio. Ambivalência é, a nosso ver, um conceito que atravessa as políticas públicas 

ou públicas/privadas voltadas para o cárcere e todos aqueles (as) envolvidos nesta 

discussão e que atuam no sistema prisional. Para compreendermos toda a complexidade 

do mundo prisional feminino e em específico o uso da leitura e escrita presentes no 

contexto estudado e de como as alunas no cárcere se apropriam dele, nos reportamos 

aos estudos sobre letramento de Soares (2003).  

 

Para que pudéssemos atingir nossos objetivos optamos por uma pesquisa de cunho 

etnográfico e para esse percurso utilizamos da observação participante, caderno de 

campo e de outros registros disponibilizados pela instituição escolar. Os dados foram 

coletados no período de maio a dezembro de 2013 e foram organizados, categorizados e 

interpretados a luz das teorias sobre letramento, gênero, classe/raça, poder. Assumimos 

a posição de pesquisador participante, no sentido de que participamos mesmo que, 

parcialmente, de uma vida social no presídio. Convivemos e acompanhamos vários 

momentos, como festas, atividades culturais e educativas. As notas em cadernos de 

campo foi o recurso de registro principal. A escolha da Penitenciária foi por ser um 

presídio somente de mulheres, um dos mais antigos, sua localização e, pela existência 

de uma escola dentro dele. Nossas observações e foco de nossa pesquisa se 

concentraram na sala de alfabetização e no espaço escolar como um todo nos momentos 

“livres” e de atividades coletivas. 

 

Os resultados de nossa pesquisa,  ainda preliminares, no que tange às detentas, aponta 

para um compartilhamento e socialização de textos muito diversos, dentre os quais 

livros, jornais, panfletos informativos sobre saúde da mulher, cartilhas sobre direitos e 

deveres dos presos, informações impressas no uniforme das detentas, nos muros 

internos, crachás de identificação, documentos expedidos por juízes, advogados, 

                                                           
7 CRENSHAW, Kimberlé. Demarginalizing the intersection of race and sex:  a black feminist critique... 
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assistência social, direção da penitenciária, direção da escola, livros da biblioteca, 

bilhetes, cartas, desenhos, letras de música, telefone público, rádio de uso individual, 

televisão, exibição de filmes. Todos eles perpassam o cotidiano das detentas, alguns 

com restrições de horário e dia para o seu uso, como a televisão nos alojamentos e o 

telefone público com regras próprias da instituição para seu uso e acesso. Em nossas 

análises detectamos que essa grande circulação de textos no presídio proporciona mais 

informações às detentas e poderiam oportunizar uma ampliação do universo cultural 

delas.  

 

A circulação de textos na penitenciária, em muitos momentos, ocorre pela oralidade, 

haja vista que a escrita pode se tornar documento e prova, materializando o conteúdo ali 

expresso em peça e/ou prova contra quem o escreveu. Nessa perspectiva, o uso da 

escrita entre as detentas ocorre de forma cuidadosa. Esta estratégia denota como as 

mulheres no cárcere conhecem os significados de seu uso naquele contexto. A 

oralidade, diferente da forma escrita, mesmo que vigiada, monitorada, ocorre de forma 

muito diversa e com menor risco. O espaço e horário das atividades escolares são muito 

monitorados, cabendo a vigilância tanto para as detentas quanto para os profissionais da 

escola. As reprimendas podem ocorrer a qualquer uma e a justificativa é imputada ao 

cuidado e segurança, nem sempre evidenciada. 

 

As atividades coletivas organizadas e realizadas por todos que trabalham na escola e 

que contam com o apoio de outros profissionais do presídio apontam como sendo as que 

mais proporcionam momentos de interação entre detentas, professores, equipe 

pedagógica, agentes de segurança, diretores, funcionários técnicos administrativos. No 

entanto, também são elas as que se apresentam como sendo de maior tensão, medo para 

todos, desde sua organização até o momento final. Nossa pesquisa indicou elementos 

em que no cárcere todas presidiárias, ou não, ficam marcadas pela instituição penal. 

Mesmo que as marcas deixadas nas trabalhadoras (es) e nas presidiárias sejam distintas, 

ambas sofrem efeitos da instituição quando em contato com os outros do lado de fora 

dos muros. Essas marcas evidenciam preconceitos por atuarem na instituição, ou 

estarem encarceradas e que se entrecruzam com a cor da pele, classe social e 

escolaridade. 
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Eixo temático 2: Sujeitos da educação de jovens e adultos: identidade e diversidade   

RESUMO 

Esta pesquisa faz parte dos estudos sobre gênero desenvolvidos no Grupo de Estudo em 

políticas públicas e práticas educativas-GEPPPE, vinculado ao programa de Mestrado 

em Educação da Universidade da Região de Joinville- UNIVILLE. Este trabalho tem 

por objetivo apresentar uma investigação sobre a implementação de políticas 

socioeducativas para mulheres no Brasil no início do século XXI, utilizando como 

recorte o Programa Mulheres Mil nos anos de 2012 e 2013 e seus desdobramentos no 

IFSC/CAMPUS JOINVILLE (Instituto Federal da Santa Catarina). O ponto de partida 

será a documentação das lutas históricas das mulheres por acesso a direitos civis 

especialmente trabalho e educação, bem como, a formação do movimento de mulheres e 

sua participação no processo de construção de políticas públicas com recorte de gênero 

a partir de uma análise documental.  

Os objetivos da pesquisa são sistematizar as ações e estratégias construídas pelo 

movimento de mulheres na efetivação de políticas educativas com recorte de gênero. 

Estudar o processo de implantação do programa Mulheres Mil no IFSC Campus 

Joinville, como um programa de qualificação profissional de jovens e adultos com 

recorte de gênero e refletir sobre os avanços emancipatórios, em uma perspectiva 

econômica, política, social das mulheres envolvidas no Programa Mulheres Mil 

Assim nossa intencionalidade teórica e metodológica se apoia na contribuição da 

pesquisa documental por compreendermos a necessidade de estudar os documentos e 
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fontes que estruturam a construção do Programa Mulheres Mil. 

 Dentre as várias autoras e autores que serão utilizados como base teórica, para 

referenciar, o processo de pesquisa, destacamos, Hanna Arendt, Lena Lavinas, Joan 

Scott, Telles e Safiotti pelos estudos desenvolvidos sobre, gênero, feminismo, feminino, 

pobreza, exclusão e vulnerabilidade e Paulo Freire e István Meszaros, pela dimensão 

social e emancipatória em suas obras sobre educação e sociedade.  

Este trabalho apresenta um levantamento e algumas reflexões sobre a experiência de 

implementação do Programa Mulheres Mil na cidade de Joinville, estado de Santa 

Catarina, no intuito de fornecer subsídios para futuras implementações. 

O programa quebrou alguns paradigmas importantes. Para os institutos, o ingresso de 

um público mais adulto e com trajetórias de escolarização tão desiguais foi uma 

novidade. Aos docentes impôs-se um desafio: encontrar uma metodologia que mediasse 

os diferentes níveis de escolaridade, origens sociais e valores culturais, com os objetivos 

da proposta. Para as mulheres participantes do projeto, retomar o processo de 

escolarização em uma instituição federal de ensino representou um sentimento de 

inclusão e um exercício de cidadania. 
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EIXO TEMÁTICO 2: SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: IDENTIDADE E 

DIVERSIDADE 

 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho é relatar uma experiência de ensino da escrita na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) – Fase I no espaço prisional, apresentando as reflexões teórico-

práticas que subsidiaram os encaminhamentos pedagógicos deste ensino, de forma 

discutir em que medida essa prática de alfabetização pode contribuir para a 

ressocialização do apenado, constituindo-se, desta forma, em instrumento de validação 

da identidade e desvelamento de outra autoria para além do delito. Sendo assim, buscar-

se-á identificar os limites e possibilidades do trabalho pedagógico no espaço prisional, 

caracterizar o papel da mediação docente no processo da escrita e relacionar o 

desenvolvimento da autoria com a apropriação do código escrito na perspectiva de uma 

educação dialógica que busca a emancipação do sujeito, constituindo-se em instrumento 

de resgate da humanidade com vistas à reinserção social como direito do sujeito 

apenado e dever da instituição prisional. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) está 

historicamente inserida em um campo de luta pelo direito à educação para todos e 

marcada em sua constituição pelo desafio de dialogar com os múltiplos saberes e 

diversos processos de aprendizagem inerentes aos seus sujeitos. Sendo esses Sujeitos 

“capazes de pensar a si mesmos, capazes de intervir, de transformar, de falar do que 

fazem, mas também do que sonham, do que constatam, avaliam, que decidem e que 

rompem com o estabelecido” (FREIRE, 1997, p.10). Da população de jovens e adultos 

não escolarizados, ou precariamente escolarizados, que compõem a demanda 

educacional da EJA, destaca-se o grupo ainda mais específico e vulnerável devido à 

complexidade do espaço em que se encontram: os sujeitos em privação de liberdade. O 

Plano Estadual de Educação no Sistema Prisional do Paraná (2012) apresenta um 

mapeamento da faixa etária e da escolaridade dos sujeitos apenados no Estado, que são 

extremamente jovens, sendo que 51,33% encontram-se na faixa de 18 a 34 anos e com 

baixíssimo nível de escolaridade, pois 62% não possuem o Ensino Fundamental 

completo, dados do INFOPEN de abril/2012 (PARANÁ, 2012). A partir desses dados, 

pode-se inferir a necessidade de uma reflexão cuidadosa sobre a urgência do 
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planejamento das Políticas Públicas no Sistema Penal do Paraná, bem como da 

implementação de uma proposta pedagógica que contribua na construção da autonomia 

pessoal do apenado, considerando, principalmente, o fato de ser essa população muito 

jovem, o que indica que após o cumprimento da pena há uma expectativa de tempo de 

vida significativa para sua reinserção social ou para sua reincidência no crime. Nessa 

perspectiva, o ensino da escrita precisa ir muito além da aquisição do código escrito e 

ser considerado como instrumento de inserção do sujeito na sociedade letrada, 

conferindo-lhe uma possibilidade maior de ser visto, ouvido e, consequentemente, com 

condições plenas de tomar decisões nos rumos de sua vida e de seus familiares. De 

acordo com FREIRE (1987, p.18), “os alfabetizandos necessitam perceber a 

necessidade de um outro aprendizado, o de escrever a sua vida, o de ler a sua realidade, 

o que não será possível se não tomam a história nas mãos para, fazendo-a, por ela serem 

feitos e refeitos”. Na sociedade atual, ler e escrever significa participar de espaços 

organizados pela palavra escrita de forma autônoma, significa ter acesso a um mundo de 

informações, sem as quais o indivíduo vive em estado de interdição, ou seja, não 

participa das práticas sociais que circulam.  Não ler e não escrever na prisão significa 

estar duplamente interditado. Trabalhar a escrita numa concepção emancipatória no 

espaço prisional significa travar um embate ideológico constante e desigual, na medida 

em que este espaço é marcado pela sujeição e assujeitamento. É preciso cotidianamente 

conciliar normas de segurança, que a rigor se embasam no silenciamento e na aceitação 

tácita, com o desenvolvimento do pensamento crítico.  É preciso atentar para os 

acordos, identificar as relações de poder que se estabelecem dentro do grupo, na própria 

sala de aula e distribuir espaços de fala com cuidado. Nessa delicada trama, delineia-se, 

então, o grande conflito: Como autorizar estes sujeitos subjugados a dizer a sua palavra? 

Mesmo trazendo na bagagem acadêmica e profissional a própria experiência como 

aluna de EJA no Ensino Fundamental, e a atuação como alfabetizadora, procuraram-se 

desde o início trabalhar de forma significativa, aprendendo a refletir sobre a própria 

prática e a buscando suporte teórico que auxiliasse a compreender e mediar os processos 

da leitura e os desafios da diversidade desta modalidade de ensino. Ancoradas na 

concepção de educação defendida no Plano Estadual de Educação Prisional do Paraná 

como “instrumento de resgate da dignidade humana” busca-se orientar as práticas de 

alfabetização. Este relato de experiência é um recorte da prática pedagógica 

desenvolvida na Penitenciária Central Feminina – PCEF do CEEBJA Dr. Mário Faraco 

– Piraquara, no ano de 2014. Eram 15 mulheres com idades variadas que na maioria não 

sabiam ler, mas era preciso saber aprender muito com elas, como quem abre um livro 

que não leu, para mediar o contato da leitura e a escrita de modo a acrescentar às suas 

vidas, além da alfabetização, uma vivência humana, frente às faces tristes, amargas, 

duras, mas também apaixonadas, saudosas, humilhadas. A primeira atividade 

desenvolvida foi a solicitação de que cada uma fizesse uma dobradura em forma de 

barquinho, dentro deveriam colocar as lembranças de suas vidas. Algumas pediram que 

a professora escrevesse suas falas, criando um clima de confiança. Em todas as falas e 

frases da dinâmica a palavra família, se fez presente, tornando-se a palavra geradora do 

trabalho pedagógico. Esse processo de escrita, Geraldi (1991, p. 160) enfatiza que “a 

devolução da palavra ao aluno faz deste o condutor do seu processo de aprendizagem, 

assumindo-se como tal”. O autor salienta a importância das condições de produção “o 
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que dizer”, “para quê” e “para quem dizer” como base do trabalho pedagógico com a 

escrita e, desta forma, estabelece pressupostos para uma mediação dialógica no ensino e 

aprendizagem da escrita considerando a perspectiva do sujeito que se colocando no 

texto se emancipa. Segundo Bakthin (2003, p. 308), “todo texto tem um sujeito, um 

autor (o falante ou quem escreve)”. Assim, o ato de escrever é um ato de autoria visto 

que é exigido daquele que escreve uma tomada de decisões sobre o que e como dizer. 

Com essa atividade foi possível fazer um diagnóstico dos níveis de leitura e escrita do 

grupo, respeitando o nível e, ao mesmo tempo, ajudá-las a avançar rumo ao domínio da 

leitura e da escrita. A partir disso surgem outras questões que precisam ser discutidas, 

principalmente num espaço acadêmico com outros pares cujo tema é de interesse de 

muitos, buscando desvelar: Como trabalhar a identidade do educando sem adentrar por 

suas trajetórias marcadas pelo delito? Como mediar o processo de apropriação da “sua 

palavra” sem fomentar revolta? O que estes sujeitos sabem, podem e querem dizer? 

Como conciliar, nesse contexto, a aquisição do código e a validação da autoria? Nesse 

sentido, a mediação docente vem sendo orientada pela percepção do momento adequado 

para acolher ou confrontar, aceitar ou questionar. A Educação de Jovens e Adultos do 

sistema prisional apresenta uma realidade muito complexa e contraditória, na medida 

em que este espaço é marcado pela sujeição e assujeitamento. Para trabalhar na 

perspectiva de uma educação emancipatória neste contexto, é necessário conciliar 

normas de segurança, discursos contraditórios e o próprio caráter de desinvidualização 

inerente ao sistema prisional com a vivência de outra autoria para além do delito 

cometido. Ou seja, é preciso fazer da ação pedagógica um espaço de “reconciliação com 

o ato de aprender” (MAYER, 2006, p. 28). Para assumir a sua condição de sujeito, 

homens e mulheres precisam aprender a dizer a sua palavra. Dizer a sua palavra é 

assumir conscientemente a sua condição humana (FREIRE, 1987, p.13) e de acordo 

com Klein (2003), é fundamental conciliar a aquisição do código escrito com a 

compreensão e o uso da língua em práticas sociais.  

 

Palavras-chave: Espaço Prisional. Autoria. Mediação Docente. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BAKHTIN, Mikhail Estética da criação verbal. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: 

Martins Fontes, 2003.  

 

FREIRE, Paulo Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

 

______. Pedagogia da Autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.  

 

GERALDI, João Wanderley. Portos de passagem. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

1991.  

 

KLEIN, Ligia Regina Alfabetização de Jovens e Adultos: questões e propostas para 

a prática pedagógica na perspectiva histórica. Brasília: Universa, 2003. 

 



 
 

 

 
64 

MAYER, Marc de.  Na prisão existe a perspectiva da educação ao longo da vida? 

Revista de Educação de Jovens e Adultos: Alfabetização e cidadania. Brasília, nº 

19, 2006. 

  

PARANÁ. Plano Estadual de Educação no Sistema prisional do Paraná. 

SEED/SEJU, Curitiba, 2012. Disponível em: 

http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/planoedu.pdf  Acesso em: 09/10/2015. 

 

 
 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: ressignificando a Educação de Jovens e 

Adultos em prisões 

Maria das Graças Reis Barreto ¹; Márcea Andrade Sales2 

¹ Mestranda em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação - GESTEC. Diretora do Col. Prof. 

George F. Modesto. Grupo de Pesquisa GEFEP UNEB. mariagrbarreto@hotmail.com; 2 

Professora Adjunto da Universidade do Estado da Bahia. Líder do Grupo GEFEP UNEB. E-

mail: masales@uneb.br 
EIXO2: SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: identidade e diversidade 

 

RESUMO: A Educação de Jovens e Adultos não é uma discussão recente, mas ainda 

não está consolidada na área de políticas públicas, da formação de docentes e de 

intervenções pedagógicas. Nesse processo, devem-se considerar os variados sujeitos, o 

tempo e o espaço em que estão inseridos, os saberes vivenciados, suas culturas, outras 

práticas pedagógicas e considerá-los sujeitos de direito. Como nos lembra Arroyo 

(2014, p.11) “as teorias pedagógicas não põem em prática concepções, epistemologias 

de educação trazidas de fora, do centro civilizado e civilizador, mas foram gestadas na 

concretude do padrão de poder/saber colonizador”. A abertura da diversidade tem 

caracterizado a EJA, e um dispositivo que possibilita ampliar o diálogo nas escolas e 

nas comunidades é o Projeto Político Pedagógico. A Educação de Jovens e Adultos 

deve partir para sua configuração como área específica em que vivem os sujeitos e 

como vivenciam o direito à educação, ao conhecimento, à cultura, à memória, à 

identidade, à formação e ao processo de autonomia e emancipação (LDB, nº 9394/96, 

Art. 1º e 2º). No campo dos direitos e de responsabilidade pública, Arroyo (2014) nos 

alerta que a finalidade não poderá ser suprir carências de escolarização, mas garantir 

direitos específicos de um tempo de vida. Sendo assim, para a Educação de Jovens e 

Adultos, as ideais e os ideais estão pautados em instrumentos que norteiam outras 

práticas pedagógicas para outros sujeitos que a escolarização define como Projeto 

Político Pedagógico. A literatura sobre educação popular destaca desde a década de 60, 

sujeitos em movimento, em ações educativas (Arroyo, 2014). Paulo Freire não inventa 

metodologias para educar os adultos camponeses ou trabalhadores nem os oprimidos, 

mas reeduca com sensibilidade pedagógica para captar os oprimidos como sujeitos de 

sua educação, de construção de saberes, conhecimentos, valores e cultura. Outros 
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sujeitos sociais, culturais, pedagógicos em aprendizagens, em formação. Nesta 

perspectiva, o Projeto Educando para a Liberdade, publicado em 2006, fruto da parceria 

entre os Ministérios da Educação e da Justiça e da representação da UNESCO no Brasil, 

com apoio do Japão, iniciou uma discussão em todo território nacional sobre a educação 

em prisões numa perspectiva de efetivar os direitos das pessoas em situação de privação 

de liberdade e fomentar a construção de políticas públicas para esses sujeitos. Em 

relação ao eixo pedagógico, o documento destaca propostas relevantes para educação 

em prisões: Item 32- Seja elaborado em cada Estado os seus projetos pedagógicos 

próprios para educação em prisões, contemplando as diferentes dimensões da educação 

(escolarização, cultura, esporte e formação profissional), considerando a realidade do 

sistema prisional para a proposição das metodologias; Item 34- Seja elaborado um 

currículo próprio para a educação nas prisões que considere o tempo e o espaço da EJA 

inseridos nesse contexto  e que enfrente os desafios que ele  propõe em termos de sua  

reintegração social." (Projeto Educando para a Liberdade, 2006, p. 41-42). Na 

concepção desse Projeto, são consideradas as especificidades do sistema prisional para 

operacionalizar a educação em um contexto de outros sujeitos que, embora em situação 

de privação de liberdade, estão privados, apenas, do direito de ir e vir; mas o direito à 

educação deve ser efetivado em todas as dimensões, com um Projeto voltado para ações 

pedagógicas e currículo que atendam às suas singularidades. No entanto, esses 

instrumentos não deverão apenas contemplar as questões que permeiam o tempo e o 

espaço desses sujeitos na prisão, ou serão estigmatizados duplamente, excluindo-os do 

processo da aprendizagem e negando, mais uma vez, a cidadania dessas pessoas. Este é 

o novo sentido dado à educação em prisões: consonância com a cidadania que 

pressupõe humanidade. Para Arroyo (2014, p. 252) “o  direito  a aprender pressupõe o 

direito de viver. O direito ao conhecimento para a cidadania pressupõe o direito 

primeiro a viver como gente. A ser humanos. A cidadania pressupõe a humanidade”. 

Tais concepções nos impulsiona a compreender que as pessoas em situação de privação 

de liberdade têm o direito de viver com dignidade, viver como humano em um espaço 

propício à exclusão, de circunstâncias menos favoráveis, de invisibilidade, mas com 

grandes possibilidades em ser cidadãos que podem fazer a diferença na sociedade. A 

escola, quer seja na sociedade envolvente, ou em prisões, deve compreender que esses 

sujeitos chegam com vidas precarizadas e a cidadania negada. A EJA é concebida por 

Freire (2005) como uma modalidade de ensino em que se reeduca com sensibilidade 

pedagógica para captar os oprimidos como sujeitos de sua educação, de construção de 

saberes, conhecimentos, valores e cultura-outros sujeitos sociais, culturais, pedagógicos 

em aprendizagens e em formação. Conforme sinaliza Arroyo (2014) “esse é o caminho 

para refletir sobre a condição humana, suas dimensões formadoras e deformadoras, 

humanizadoras e desumanizadoras, presentes nos processos sociais e, sobretudo, nos 

movimentos de humanização e libertação dos oprimidos”. Nessa perspectiva, as 

Diretrizes Nacionais para Jovens e Adultos em situação de privação de liberdade, 

Resolução nº 2 publicadas em 2010, em seu Art. 2º “orienta para que 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 dos direitos humanos e privação de 

liberdade, devendo atender às especificidades dos diferentes níveis e modalidades de 
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educação e ensino e são extensivas aos presos provisórios, condenados, egressos do 

sistema prisional e àqueles que cumprem medida de segurança”. (Brasil 2010). Nesse 

contexto, SILVA & MOREIRA (2011, p. 91), destaca que “o Projeto Político 

Pedagógico das prisões possui uma dimensão orgânica e estruturante para as ações de 

múltiplos atores (projeto); impacta a execução penal, os procedimentos disciplinares e a 

rotina prisional (político); e organiza as condições de ensino, o tempo, o espaço e o 

currículo (pedagógico)”. Para os autores, as bases de um Projeto Político Pedagógico, 

coletivamente construído, são resumidas em alguns questionamentos: “Que tipos de 

pessoas o Estado, a sociedade e a prisão quer formar? Quais os recursos físicos, 

humanos e financeiros disponibilizados para a escola? Como serão organizados os 

processos de ensino/aprendizagem, monitoramento e avaliação do projeto político 

pedagógico?” Construir o Projeto Político Pedagógico alicerçado, apenas, nestas 

questões, não garante um dispositivo que corresponda às demandas da Escola em um 

espaço tão complexo como o Sistema Penitenciário. Em relação a esse instrumento, 

SILVA & MOREIRA (2011, p.100-101) afirmam que “A conjunção dos fatores de 

conhecimento e da articulação interinstitucional implícitos na elaboração do Projeto 

Político Pedagógico em educação nas prisões possibilita conceber esse documento 

como meio de ressignificação do sentido historicamente atribuído ao crime, à pena e à 

prisão no Brasil, a partir do momento em que se coloca a educação e seus objetivos 

como elementos importantes para reabilitação pessoal”. Essa discussão deve ser 

ampliada, e a proposta aqui apresentada é dar voz às pessoas em situação de privação de 

liberdade. Nesse contexto, é necessário fazer algumas indagações: Qual o papel da 

Escola no contexto prisional? O que se espera das pessoas em situação de privação de 

liberdade em relação à contribuição no processo da aprendizagem? Como as 

informações sobre a trajetória de vida desses sujeitos podem contribuir para a (re) 

formulação do Projeto Político Pedagógico, que atenda às demandas da aprendizagem 

ao longo da vida? Esses questionamentos em relação à possibilidade de reintegração 

social desses sujeitos fortalecem e legitimam a condição de humanidade, as teorias 

pedagógicas, as didáticas, os currículos e à docência (ARROYO, 2014). Para tanto, 

empreendemos uma pesquisa de mestrado (em andamento) de abordagem qualitativa, 

buscando traçar um perfil sócio histórico dos educandos do Colégio Professor George 

Fragoso Modesto, localizado no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador. 

Assim sendo, acreditamos que essa pesquisa permitirá um diálogo com o Centro de 

Documentação – CEDOC, com os alunos e outros atores sociais envolvidos no processo 

da aprendizagem, criando possibilidades de discutir sobre o Projeto Político Pedagógico 

na EJA em prisões. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Projeto Político Pedagógico; Educação de Jovens e Adultos; 

Educação em Prisões.  
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EIXO TEMÁTICO 2: SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:  

IDENTIDADE E DIVERSIDADE   

 

Conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 

2010 referentes à população brasileira, no Brasil há 93.390.532 homens e 97.342.162 

mulheres, ou seja, há 3.951.630 mulheres a mais do que homens no país. Outro dado 

importante é que em todos os níveis de ensino (inclusive na Educação de Jovens e 

Adultos) há maior presença das mulheres na escola. Porém, ao observarmos os 

estudantes concluintes nas turmas desse segmento, essa maioria se inverte: os homens 

formam-se mais. Ao tentar compreender a situação, observamos que as mulheres 

evadem em maior número da Educação de Jovens e Adultos pelos mais diversos 

motivos: os filhos mudaram o horário de trabalho e elas terão que ficar com os netos, 
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alguém da família adoeceu e cabe a elas cuidar desse doente, ciúmes do marido ou 

companheiro, etc. Com isso foi possível percebermos como questões de gênero 

influenciam na entrada e permanência das mulheres nas salas de aula da EJA. 

Essa pesquisa de mestrado, financiada pelo CNPq, pretende articular as 

categorias gênero, raça, trabalho e geração ao analfabetismo e entender como as 

mulheres da Educação de Jovens e Adultos constroem estratégias para cumprir seus 

papéis sociais anteriormente e durante o processo de alfabetização. Assim, ouvimos as 

narrativas de mulheres que estão sendo alfabetizadas no memento da pesquisa ou foram 

alfabetizadas na idade adulta (recém-alfabetizadas), matriculadas nas turmas de 1ª a 4ª 

série da EJA. 

O principal objetivo desse trabalho é investigar as estratégias construídas por 

mulheres negras educandas da Educação de Jovens e Adultos para viver (trabalhar, criar 

filhos e netos, etc.) em uma sociedade estruturada pela escrita. Objetivamos também 

resgatar as trajetórias de vida e trabalho dessas mulheres, investigar as primeiras 

experiências escolares dessas educandas e assim identificar os fatores responsáveis pelo 

não acesso à escola ou pela interrupção do processo de escolarização. Além disso, 

queremos levantar os eventos de letramento de que essas mulheres participam em sua 

vida cotidiana (casa, trabalho, escolarização dos filhos). 

            Nessa pesquisa, consideramos negras as pessoas classificadas como pretas e 

pardas nos censos demográficos realizados pelo IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. Os dados estatísticos produzidos por instituições públicas 

brasileiras, como o IBGE e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

mostram que se justifica agregarmos pretos e pardos para formarmos, tecnicamente, o 

grupo racial negro, visto que a situação destes dois últimos grupos raciais é, de um lado, 

bem semelhante, e, de outro lado, bem distante ou desigual quando comparada com a 

situação do grupo racial branco (GOMES, 2005, p.40). 

Para entender quais caminhos as mulheres educandas da EJA utilizam para 

viverem em uma sociedade marcada pela escrita mesmo não sabendo ler e escrever 

utilizamos o conceito de estratégia proposto por Bourdieu (2004; 2007). Para o 

sociólogo francês, as estratégias são tomadas de posição apreendidas e realizadas 

inconscientemente pelo agente que se encontra em disputa no campo social, são 

resultados de experiências vividas socialmente. Ao serem incorporadas pelos sujeitos, 

essas experiências criam o habitus (um sistema de disposições que produzem estratégias 

que se ajustariam às diversas situações em que os sujeitos estivessem envolvidos). 

Desse modo, os indivíduos agem pelo senso prático do jogo, não atuando 

mecanicamente e nem calculando racionalmente suas ações. Assim, a experiência já 

incorporada torna o sujeito capaz (ou não) de construir espontaneamente estratégias 

necessárias às necessidades de sobrevivência. 

Sobre a Educação de Adultos no Brasil, Sérgio Haddad (1994) afirma que essa 

se constituiu muito mais como produto da miséria social do que do desenvolvimento. 

Afirma ainda que esse segmento é consequência dos males do sistema público regular 

de ensino e das precárias condições de vida da maioria da população, que acabam por 

condicionar o aproveitamento da escolaridade na época apropriada. 

Utilizou-se, enquanto procedimento metodológico, a abordagem da pesquisa 

qualitativa. Segundo Bogdan e Biklin (1994), a pesquisa qualitativa envolve a obtenção 
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de dados descritivos obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada. 

Enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos 

participantes. Ainda de acordo com esses autores, na abordagem qualitativa “as 

questões a investigar não se estabelecem mediante a operacionalização de variáveis, 

sendo, outrossim, formulados com o objetivo de investigar os fenômenos em toda sua 

complexidade e em contexto natural” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 16). Segundo Le 

Ven (2008), a metodologia qualitativa não é uma designação técnica e sim qualitativa, 

pois envolve sujeitos que possuem nome, história, trajetórias de vida (LE VEN, 2008, p. 

14).  

Escolhemos como ferramenta metodológica o estudo de caso, na perspectiva de 

Robert Yin (2005). Yin afirma que o estudo de caso é aplicado com o objetivo de se 

compreender os diferentes fenômenos sociais, em que não há uma definição substancial 

sobre os limites entre o fenômeno e o contexto.  

Foram realizadas entrevistas individuais narrativas, em dois momentos. Segundo 

Flick (2009), as narrativas produzidas pelos entrevistados, como forma de obtenção de 

dados, podem ser uma alternativa às entrevistas semiestruturadas.  

Foi possível constatar com as entrevistas, conforme Galvão e Di Pierro (2007) já 

destacavam, que a grande maioria dos analfabetos é constituída por pessoas oriundas do 

campo, de municípios de pequenos, nasceram em famílias com muitos filhos e 

geralmente muito pobres.  

 Verificamos também o que as autoras apontam sobre a interrupção dos estudos 

dos sujeitos da EJA: algumas vezes, os sujeitos não alfabetizados foram à escola por 

períodos curtos e descontínuos, realizaram aprendizagens pouco significativas. Além de 

terem vivenciaram experiências de fracasso, castigo e humilhação. Dessa maneira, a 

interrupção dos estudos e o reduzido uso social das habilidades adquiridas na escola 

levaram essas pessoas à regressão a condição de analfabetos (GALVÃO e DI PIERRO, 

2007, p. 16).  

Percebemos ainda que nossas colaboradoras iniciaram no trabalho doméstico, 

seja remunerado ou não remunerado, ainda na infância. Esse foi o fator principal para 

interrupção ou não acesso à escola enquanto crianças.  

Como já salientado anteriormente, a pesquisa encontra-se em andamento e não é 

possível ainda apresentar os resultados e conclusões finais. Mas podemos citar algumas 

estratégias reveladas pelas colaboradoras: uso da memorização, pagamento de contas e 

recebimento de salários em casas lotéricas (o que evita a ida ao banco ou o uso do caixa 

eletrônico), identificação de produtos e sabores pelas cores (comprar um suco de cada 

cor, por exemplo). Foi mencionada ainda a estratégia de fingir ter esquecido os óculos 

quando solicitada a leitura e/ou preenchimento de algum formulário.  

Até o momento confirmou-se nossa hipótese de que as questões relativas a 

gênero, raça e pouca escolarização conjugadas produzem efeitos sociais na vida dessas 

mulheres. Espera-se com esse trabalho contribuir ampliando os conhecimentos acerca 

desse público, de modo que, o conhecimento de suas especificidades possa contribuir 

para a formação de educadores para a Educação de Adultos, revertendo-se em praticas 

pedagógicas mais adequadas as suas demandas. 

 

Palavras chave: Educação de Jovens e Adultos; mulheres; analfabetismo. 
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EIXO TEMÁTICO:  
SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: IDENTIDADE E DIVERSIDADE 

 

RESUMO: 

O texto discute a formação do educador social a partir da análise bibliográfica da 

educação profissional dos cursos superiores de tecnologia e de pedagogia, buscando, 

dessa forma, responder que tipo de formação mais se adequa ao profissional que 

trabalha com as situações de marginalidade. Essa questão surge do intenso debate 

nacional sobre a regulamentação profissional da educação social, possibilitado pelo 

Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº e Projeto de Lei do Senado nº 328/2015 que 

suscitam divergências entre os intelectuais do campo da educação social em relação ao 

tipo de formação para os profissionais da educação social se seria: de nível médio 

técnico profissional, superior tecnológico ou licenciatura/bacharelado. Aqui o intuito é 

compreender esse debate a partir de argumentos de autoridade da área trabalho e 

educação que vem a muito tempo dando respostas a questão da formação profissional 

dos trabalhadores e seus filhos. As questões norteadoras foram: a formação de 

educadores/as sociais deva ser em curso de graduação  tecnológica em educação social 

ou em graduação em  pedagogia social? Quais as implicações de uma e outra na 

profissionalidade desse trabalhador? Essas são questões que se impõe diante das 

demandas por formação inicial dos trabalhadores da questão social. Existe uma grande 

disputa sendo travada no país em torno da formação desse trabalhador, a quem cabe a 

responsabilidade? Que tipo de formação? Técnica, tecnológica, científica? Nada ainda 

está dado apenas no mundo das lutas políticas e ideológicas. A certeza é que a formação 

em curso técnico é insuficiente para uma ação centrada no enfrentamento das questões 

sociais, esbarra nos limites da qualidade formativa que se espera de um curso e no 

tempo de formação bastante reduzido em relação a um curso superior, haja vista que 

essa questão torna-se mais crítica ainda quando na concepção de ensino médio integrado 

a educação profissional, como determina a Lei 11.741/2008, que visa currículos 

integrados entre conhecimento do mundo social e do mundo produtivo referente à 

profissão supostamente ensinada. A formação técnica sempre foi uma formação 

intencionada a acomodar os trabalhos e seus filhos às funções no mercado de trabalho 

que exigia pouca qualificação, como mostra as produções de Machado (1994), Neves 

(1994), Frigotto (1994), Picanço (1993, 1994, 1998), Ferretti (1997), Kuenzer (1997, 

1999, 2006, 2007, 2010, 2011, 2015). Nesse aspecto, é que se defende a formação 

superior para os educadores sociais, mas essa intenção esbarra em várias questões, uma 
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delas é que tipo de formação superior seria mais adequada para formar um profissional 

que trabalha com as situações de marginalidade. A legislação educacional brasileira 

sinaliza para dois tipos de formação superior: a chamada graduação curta referente aos 

cursos tecnológicos e graduação plena dos cursos de licenciatura e bacharelado. Mas, a 

questão é saber o que significa cada uma dessas formações para a profissão de educação 

social, seus limites e possibilidades, equívocos e contradições. A formação tecnológica 

diz respeito a um curso superior com forte compromisso e identidade com o setor 

produtivo, sendo, muitas vezes, demando por ele quando da necessidade de um 

profissional com profundo conhecimento tecnológico em uma área da atividade de 

trabalho da empresa, portanto, é uma formação que deve ser rápida, mais profunda, de 

nível superior, mas sem a demora dos cursos de graduação plena, conferindo 

conhecimento e saberes envoltos em prática efetiva de que o curso se propõe, 

possibilitando ao futuro trabalhador um diploma de nível superior, que lhe dá todas as 

garantias de continuar sua qualificação em cursos de mestrados e doutorados na sua área 

de trabalho  ou em outra correlacionada. A graduação plena em licenciatura ou 

bacharelado, respectivamente, visa formar o professor da educação básica e o 

pesquisador, gestor e especialista para o mercado industrial. A formação do educador 

social poderia acontecer em cursos de pedagogia, mas sua identidade não é a docência, 

mas a ressocialização que encerra várias outras possibilidades que não a docência, cujo 

objetivo é o enfrentamento da situação de marginalidade de pessoas e grupos. Nessa 

identidade encontramos elementos da docência, da psicanálise, da gestão, da orientação, 

do aconselhamento, de ludicidade, de arte-educação e de tantas outras atividades de 

diversos campos de conhecimento profissional. Mas, mesmo diante das especificidades 

da atuação desse profissional e reconhecendo que o curso de pedagogia não é o ideal, 

dado as suas crises, não significar descarta-lo como lugar de formação do/a educador/a 

social. Ele tem uma tradição formativa de professores e gestores da educação infantil, 

ensino fundamental e médio. Os seus egressos estão inseridos em outras atividades de 

trabalhos intencionadas com a educação e com outras áreas correlatas, isso se deve a 

formação curricular flexível em que os estudantes têm acesso a uma gama de 

conhecimentos e saberes de diversos campos, permitindo então que ele tenha uma visão 

de conjunto, embora isso signifique também uma visão frágil da base ontológica, 

epistemológica e pedagógica da educação. Mas, ainda assim é um curso que poderá dá 

frutos a educação social, mesmo ele servindo a muitos interesses ideológicos e políticos 

escusos. Nesse sentido, cremos que Estado precisa assumir uma política pública de 

formação de educadores sociais, pois não podemos pensar que qualquer formação sirva 

para atuar no terceiro setor. Este requer profissionais com formação superior, com 

ampla gama de conhecimento, condições de resolução de problemas sociais, que 

trabalhe em equipe multidisciplinar posto que a frente de trabalho não é apenas uma 

questão que seja solucionada pelo educativo, ou pela assistência social, ou pelo 

psicológico, ou terapêutico, ou político, ou econômico, mas envolvendo todas essas e 

outras dimensões. Como pensar no/a educador/a que trabalha com as pessoas em 

privação de liberdade se este não possui uma formação superior que lhe permita fazer 

parte de uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de nível superior no 

sistema prisional? E aquele que vai trabalhar com adolescentes do sistema 

socioeducativo ou ainda com a educação de meninos/as de rua? E o que dizer dos que 
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irão para o enfrentamento da situação das pessoas badameiras e das que vivem da 

prostituição? E os educadores que trabalharão com pessoas em situação de 

mendigagem, ou pessoas traficadas ou com mulheres/idosos/crianças vítimas de 

violência doméstica?  Como atuar nessas situações de vulnerabilidade e desfiliamento 

sem um empoderamento dado pela formação superior? Como serem ouvidos pelos 

dirigentes das organizações, pela equipe multidisciplinar sem essa formação? Por trás 

desse empoderamento dado pela formação está a questão do próprio empoderamento do 

educativo nos contextos da educação social. 
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EIXO TEMÁTICO 2 - SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: IDENTIDADE E 

DIVERSIDADE   

 

RESUMO 

As discussões apresentadas nessa pesquisa intitulada Proposta Curricular da 

Educação de Jovens e Adultos da Bahia: entre o prescrito e o vivido em uma escola 

estadual em Feira de Santana – BA resultam de estudos e pesquisas realizadas no 

Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos-MPEJA em andamento e, 

sobretudo da atuação enquanto Coordenadora Pedagógica com trabalhos desenvolvidos 

na Educação de Jovens e adultos (EJA) na Rede Estadual de Ensino do Estado da Bahia. 

Com formação em Coordenação Pedagógica, atuamos há cerca de seis anos 

acompanhando a Educação de Jovens e Adultos nas Unidades Escolares do Núcleo 

Regional de Educação 19 – NRE 19 (antiga Diretoria Regional de Educação 02 - 

DIREC 02) em Feira de Santana, realizando processos de formação continuada nas 

escolas estaduais, organizando e participando de reuniões pedagógicas junto com o 

corpo docente escolar atuante na EJA, com foco em discutir e refletir sobre a Política de 

Educação de Jovens e Adultos do Estado da Bahia - Aprendizagem ao Longo da Vida, 

vigente na Rede Estadual de Educação da Bahia a partir de 2009. Essa política foi 

implantada através da Portaria de nº 13.664/08 publicada em D.O. em 19 de novembro 

de 2008, em consonância com outros documentos legais como a Constituição Federal de 

1988, Lei das Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9394/96). Posteriores a essa 

portaria foram publicadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de 

Jovens e Adultos (Resolução CNE 01/2000) e Diretrizes Operacionais para a Educação 

e Jovens e Adultos (Resolução CNE 03/2010), documentos norteadores da organização 

de matrícula e operacionalização dessa proposta nas escolas. Esse documento legal 

fundamenta as novas diretrizes da EJA, incluindo concepções, princípios teórico-

metodológicos, perfil e formação do educador de EJA. Organiza ainda, a estrutura 

curricular, os desafios a serem enfrentados, dispõe ainda de orientações para o 

acompanhamento da aprendizagem e em seus apêndices disponibiliza Modelo 

Curricular pautado em Tempos Formativos e temas geradores, estrutura didática, matriz 

curricular para os três tempos formativos, quadro de orientações para a construção do 

planejamento coletivo e orientações para o plano bimestral. Em nosso percurso 

profissional acompanhando escolas com EJA da Rede Estadual de Feira de Santana 
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observamos desde 2010, tensões, desconhecimento, dúvidas, dificuldades, resistências à 

implantação dessa política, dificuldades na compreensão do novo currículo, sentidas 

pelas falas e ações docentes na maioria das Unidades Escolares, geralmente justificadas 

pela mudança da nomenclatura, maior aporte de registro no processo de 

acompanhamento de percurso educativo, pelo processo avaliativo com mudança de 

notas para conceitos e desconhecimento da proposta pelos diversos segmentos 

envolvidos na EJA. Ao mesmo tempo a dinâmica de encontros formativos pontuais 

realizados pela SEC/Direc 02 nas escolas não atendia de maneira consistente ao 

desenvolvimento de uma formação que dê conta de sistematicamente formar as 

Unidades Escolares sobre o novo currículo. Assim se faz necessário proporcionar 

espaço de reflexão e debate sobre a política de EJA-BA Aprendizagem ao longo da vida 

enquanto proposta curricular para o ensino de jovens e adultos em toda a Rede Estadual 

da Bahia, o que subjaz, investimento em formação dos professores, profissionais 

diretamente implicados em implementar esse currículo. Decerto o currículo prescrito, 

muitas vezes, não consegue ser instituído efetivamente de acordo com suas orientações 

normativas. Neste sentido, faz-se necessário entender as expectativas e representações 

sociais dos professores sobre o currículo da EJA - BA estruturado em Tempos 

Formativos, através da organização e implementação de espaço de formação e reflexão 

sobre o mesmo, que ajude a garantir o direito efetivo da escolarização dos sujeitos 

jovens e adultos na Rede Estadual de Educação em Feira de Santana ao fornecer pistas 

de como esse currículo é (re)significado  no chão da escola. Dessa forma, 

compreendemos que conseguir realizar encontros formativos, interpretativos em uma 

escola específica com os professores, reais implementadores da política, através da 

efetivação do currículo prescrito, nos dará subsídios para compreender nos discursos, as 

tensões, aproximações e distanciamentos entre o currículo prescrito e o currículo vivido. 

Certamente, para consubstanciar essa pesquisa apenas uma abordagem qualitativa 

poderá dar conta junto aos sujeitos pesquisados. Portanto fizemos a proposição de uma 

pesquisa de abordagem qualitativa com inclinação etnográfica baseada em Lüdke e 

André (1986) com análise do conteúdo a partir dos estudos de Bardin (2009).  

Utilizaremos também o dispositivo intitulado oficinas formativas interpretativas e 

análise documental da Política  de Educação de Jovens e Adultos – BA - Aprendizagem 

ao longo da vida enquanto proposta curricular de garantia de escolarização. Diante 

desse contexto, adotaremos o estudo de caso (Gil, 2009)  em uma unidade escolar para 

elucidar: Como se deu o processo de implantação da Política curricular de Educação de 

Jovens e Adultos – BA - Aprendizagem ao longo da vida na Rede Estadual em Feira de 

Santana? Quais são as compreensões e representações sociais que professores da EJA, 

Coordenadores Pedagógicos, Coordenadora da EJA – SEC, Técnica responsável pela 

EJA no NRE19 têm dessa política curricular? Quais são as tensões, aproximações e 

distanciamentos entre o currículo prescrito da Educação de Jovens e Adultos da Rede 

Estadual da Bahia  e o currículo vivenciado na escola. Em relação à EJA, todas estas 

questões parecem relevantes para uma investigação do currículo prescrito. Assim a 

pesquisa tem como objeto de estudo as representações sociais dos professores, 

Coordenadores Pedagógicos, Coordenadora da SEC Sra M., Coordenadora da EJA – 

NRE19, Feira de Santana Sra P., sobre o Currículo de EJA da Rede Estadual da Bahia. 

Como objetivo geral elencamos Analisar as representações sociais dos professores de 



 
 

 

 
77 

EJA, Coordenadores Pedagógicos, Coordenadora da EJA – SEC, Técnica responsável 

pela EJA no NRE19 sobre a Política de Educação de Jovens e Adultos do Estado da 

Bahia - Aprendizagem ao longo da vida enquanto política curricular, buscando 

compreender as tensões, aproximações e distanciamentos entre o currículo prescrito e o 

currículo vivido na escola. Como objetivos específicos, norteadores do percurso 

investigativo, colocamos: Compreender como aconteceu o processo de implementação 

dessa política curricular na Educação de Jovens e Adultos na Rede Estadual de Feira de 

Santana; Analisar as representações sociais dos professores de EJA, Coordenadores 

Pedagógicos, Coordenadora da EJA – SEC, Técnica responsável pela EJA no NRE19 

sobre a Política de Educação de Jovens e Adultos do Estado da Bahia - Aprendizagem 

ao longo da vida como política curricular de garantia de escolarização; Identificar as 

tensões, aproximações e distanciamentos entre o currículo prescrito da Educação de 

Jovens e Adultos da Rede Estadual da Bahia  e o currículo vivenciado nas escolas. 

Nossos estudos teóricos explicitam que na atualidade a compreensão da política como 

ação humana e, portanto, o próprio homem como ser político, é fundamental nessa 

sociedade plural e globalizada que exige de todos, a cada instante uma ação consciente, 

enquanto construtores do processo social em que vivemos, afinal fazemos escolhas, 

tomamos decisões diariamente seja no aspecto social, econômico, cultural, como expõe 

Foucault apud Oliveira (2010, p.95) todas as pessoas fazem política, todos os dias, até 

consigo mesmas. No âmbito governamental as políticas públicas determinam e orientam 

ações sociais, culturais e econômicas do Estado na sociedade. Höfling (2001, p.2) nos 

aponta a diferenciação entre Estado, instituições permanentes que permitem a ação do 

Governo, representante de programas e projetos surgentes da sociedade civil, 

implementados para suprir as demandas sociais. Nesse sentido corroboramos com o 

entendimento de Peters (apud SOUSA, 2006) que considera política pública como “a 

soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que 

influenciam a vida dos cidadãos”, ou seja, como a ação do Estado implantando projetos 

de governo que atendam segmentos da sociedade em suas demandas e necessidades seja 

através de leis, ações ou projetos. No caso da política pública educacional, então se 

refere a “tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer em educação” (Oliveira, 

2010, p. 96). Na Bahia o movimento de escolarização de jovens e adultos não se 

distancia do resto do país. Algumas das conquista políticas que se consubstanciam em 

programas e currículos são demandadas aparentemente pela pressão social de 

movimentos, mas, sobretudo, são definidas pelas determinações dos interesses políticos 

vigentes. A partir de 2009, o governo da Bahia inova ao apresentar uma nova política 

curricular para a EJA, construída por ampla representatividade social e institucional, 

organizada em tempos formativos e temas geradores em aproximação com os estudos de 

Paulo Freire que evidencia o direito de aprender ao longo da vida. Alarcão (2011) 

contribui nesse debate afirmando que a aprendizagem tornou-se um bem de todos, logo, 

a “ aprendizagem ao longo da vida, um direito e uma necessidade”. Isso impõe aos 

professores novas exigências educativas, incorporar princípios e estratégias que deem 

conta de uma formação mais ampla e mais abrangente que vá além do livro didático, 

mas que exige do estudante habilidades comunicativas, de pesquisa e autonomia muito 

mais intensas do que o nosso sistema escolar positivista ainda tem oferecido. E tudo isso 

perpassa pelo currículo que representa sempre um campo de tensões, entre o normativo, 
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no nosso caso a Política de Educação de Jovens e Adultos da Bahia enquanto Proposta 

Curricular organizada em Tempos Formativos e o vivido, representado pelos currículos 

desenvolvidos nas salas de aula pelos professores que atuam na EJA, imersos por 

processos históricos, epistemológicos e formativos. Nesse contexto, o currículo tenciona 

as relações de poder para ser realmente efetivado. Ajudando a refletir sobre esta questão 

Arroyo (2011) nos aponta o currículo como núcleo e espaço central mais estruturante na 

função da escola, portanto mais cercado, normatizado que representa relações de poder. 

Dessa forma, não se trata apenas de implantar um currículo direcionado por agentes 

governamentais no âmbito da escola, mas um currículo voltado ao atendimento de uma 

demanda historicamente permeada por conflitos, ausências e segregações como a EJA. 

Certamente um currículo voltado à EJA com conhecimentos eleitos como educativos e 

fundamentais à garantia do processo de escolarização de jovens e adultos, como 

qualquer currículo é permeado por intenções, valores éticos, políticos e culturais. 

Macedo (2008) evidencia a contradição que o currículo vivencia enquanto possibilidade 

e nesse caso a necessidade de se tomar o currículo e cultura como relações de poder 

dentro de um processo de significação que pressupõe compromisso e ética, que não se 

resolve no terreno epistemológico-formativo, mas no terreno político nas lutas por 

relações de poder. Esse poder, evidencia ainda Macedo (2008, p. 28), é um poder que 

requer do educador uma compreensão epistemológica e um compromisso 

“sociopedagógico” na formação dos educadores e formadores de educadores. Essa 

pesquisa em processo se encontra em aproximação com o campo de pesquisa. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Política educacional; Currículo; 

Formação de professores. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar o relato de experiência “Ciclo de 

Palestras “Violência doméstica contra a mulher: estratégias de luta e empoderamento na 

escola”, desenvolvido nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de Salvador. O 

interesse em discutir sobre este tema surgiu a partir dos relatos das educandas das 

turmas da Educação de Jovens e Adultos – EJA e das leituras relacionadas ao aumento 

do número de homicídios e agressões físicas sofridas pelas mulheres baianas, por parte 

de seus companheiros ou ex-companheiros na última década. Esta experiência 

profissional, alicerçada pela atuação como coordenadora pedagógica ao longo de dez 

anos nas escolas que atendem a modalidade da EJA na Rede Municipal de Educação de 

Salvador, se constituiu, inicialmente, através do diálogo com mulheres (educandas, 

coordenadoras pedagógicas, gestoras, professoras) e homens (educandos e professores) 

que estudavam ou trabalhavam nas escolas. A partir dos relatos das experiências de 

vida, principalmente, das mulheres, busquei problematizar esta temática, tomando como 

referência a Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha. Nesta caminhada, 

com vistas a minimizar minhas inquietações, iniciei os estudos dos fundamentos 

teóricos e legais que possibilitassem responder a seguinte questão: De que forma a 

escola, como espaço de tensões e discussões, pode colaborar no combate à violência 

contra a mulher, transformando a passividade das agredidas pelos maridos e/ou 

companheiros, em estratégias de luta e empoderamento destas mulheres? Nesta 

perspectiva, comecei as palestras e rodas de conversas com mulheres e homens, 

educandos e educandas da EJA, moradoras/es da periferia de Salvador, que frequentam 

as escolas públicas municipais. As discussões sobre gênero à luz desta Lei foram 

revelando posicionamentos e relatos que evidenciavam posturas machistas e sexistas 

que na maioria visava justificar a violência sofrida pelas mulheres como o depoimento 

de um educando: “Depois que criou a Lei a gente não bate, a gente mata”. Tomando este 

relato como mote da minha análise pude perceber que questões relacionadas a gênero 

precisam ser discutidas na escola como um todo e especificamente na EJA, pois 

algumas mudanças de atitudes implementadas no cotidiano destes sujeitos podem 

contribuir para reduzir tamanha violência. Como assevera Pinho (2003) o conceito de 

gênero pode ser assim entendido: “o conjunto de normas, valores, costumes e práticas 
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através das quais a diferença biológica entre homens e mulheres é culturalmente 

significada” (p. 54). Destarte, se justifica a importância e a necessidade de discutir na 

escola o respeito entre homens e mulheres e os direitos humanos; os papéis sociais 

definidos para homens e mulheres, a equidade entre gêneros etc. Debater e refletir com 

os educandos e educandas da EJA sobre diversas formas de violência (verbal, 

psicológica e emocional) contra a mulher,  com vistas a contribuir no combate à 

violência doméstica, pressupõe analisar, não somente a perspectiva teórica, mas 

sobretudo, as implicações da Lei Maria da Penha a fim de empoderar as mulheres da 

EJA na luta contra qualquer forma de violência. O primeiro ciclo de palestras e rodas de 

conversas foi sugerido e aceito pelas gestoras, coordenadoras e professoras das unidades 

escolares. A partir do segundo ciclo as temáticas foram escolhidas pelos(as) próprios(as) 

educandos e educandas a partir de algumas opções apresentadas. Atualmente a temática 

discutida “A mulher cantada nas letras das músicas”. Diálogos realizados através de 

encontros com um público formado, em sua maioria, por mulheres negras, idosas e 

pertencentes as classes populares, historicamente excluídas social, educacional e 

economicamente. Este trabalho desenvolvido desde o ano de 2013, tem demonstrado, a 

partir das narrativas das mulheres e homens, que as experiências negativas, vividas 

pelas mulheres tendo como principal elemento a violência biopsicossocial, na maioria 

praticada por seus companheiros, agrava a posição e valorização da mulher na 

sociedade. A vergonha que as mulheres tem por serem agredidas, a falta de informação 

relacionada às instituições de apoio às mulheres vítimas de agressão, a ausência das 

discussões raciais e de gênero no cotidiano da sala de aula reforça o papel da escola na 

construção de estratégias de luta e empoderamento da mulher. Neste contexto, os 

resultados observados ao longo deste ciclo de debates e roda de conversas com foco 

nesta temática foram: o potencial desperdiçado da escola no empoderando das mulheres 

e na tomada de decisões diante das agressões sofridas; a necessidade de implantação de 

um projeto de intervenção na Educação de Jovens e Adultos que contribua no combate à 

violência contra mulher; o posicionamento e argumento apresentados pelas educandas, 

no que se refere a vulnerabilidade da mulher diante do agressor e a falta de apoio das 

instituições governamentais. Podemos considerar, ainda, como resultado positivo para o 

cotidiano da escola a efetiva participação e envolvimento dos educandos e educandas 

nas discussões e rodas de conversas, motivando a frequência escolar.  

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Relações de gênero; Violência 

doméstica; 
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EIXO TEMÁTICO: SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: IDENTIDADE E 

DIVERSIDADE 

 

 

RESUMO 

Quais as contribuições de Gramsci e Freire para a Educação de Jovens e 

Adultos? Esta foi a indagação que deu origem a realização desta pesquisa. A busca em 

aprofundar esta questão e compreende-la dentro de um contexto tão complexo é uma 

tarefa que pode contribuir na elaboração de diretrizes para a construção de uma 

educação igualitária a todos. Segundo Gramsci (1995) esse problema pode e deve ser 

aproximado da concepção moderna da doutrina e da prática pedagógicas, pois a relação 

entre professor e aluno é uma relação ativa e recíproca e, portanto, cada professor é 

sempre aluno e cada aluno é sempre professor.  

Freire (2014) menciona que a experiência do indivíduo abre caminho para uma 

relação mútua entre os sujeitos educacionais. Para Gramsci (1995) todos os homens são 

intelectuais, mas nem todos usam sua intelectualidade para o bem social. Neste sentido, 

para esses autores a busca pela libertação do homem é semelhante a sua história, ou 

seja, para que se tenha uma relevância intelectual se faz necessário reconhecer e 
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compreender o contexto social que está envolvido, onde seja capaz de produzir e 

compartilhar conhecimento, sendo a educação o alicerce da transformação social. 

Com base na indagação anterior temos como objetivo analisar as contribuições 

de Gramsci e Freire para a escolarização e emancipação dos sujeitos da Educação de 

Jovens e Adultos. 

Pensar a Educação de Jovens e Adultos é frisar um repertório sólido de saberes 

prévios e o conhecimento formalizado estabelecendo um diálogo entre si a fim de 

garantir que os “diferentes” possam compartilhar espaços e ideias de modo dialógico e 

de respeito mútuo. Pois, para Freire (2014, p. 107) a “práxis que, sendo reflexão e ação 

verdadeiramente transformadora da realidade, é fonte de conhecimento reflexivo e 

criação”. 

Segundo Freire (2014) tendo em vista que uma metodologia embasada apenas 

em uma educação tradicional já não é mais suficiente para formar sujeitos críticos e 

reflexíveis, torna-se imprescindível se utilizar uma metodologia que tenha como 

princípio a busca constante por conhecimentos, a troca de experiências, a pesquisa pelo 

mais. Sendo assim, o diálogo mostra-se como uma condição primordial para que se 

possa alcançar esta nova visão que, também, não deixa de ser uma investigação da 

realidade vivenciada por cada sujeito. 

 Partindo-se do diálogo é possível se conhecer a realidade dos sujeitos 

considerando a realidade local com seus conhecimentos tradicionais, no sentido de 

saberes e experiências tradicionais de determinado contexto social, mas sem desvincular 

essa realidade do contexto global e da diversidade cultural. Haja vista, que não há mais 

acontecimentos que são totalmente isolados e nem realidades homogêneas. 

 De acordo com Freire (2014) a partir do contato com essa realidade é que se é 

possível alcançar a transformação da realidade por meio da denúncia e da pronúncia do 

mundo. Gerando-se os conflitos e a consciência de luta por liberdade, da luta contra a 

visão opressora, alienante. No entanto, isso só é possível através do diálogo com os 

outros, de uma ação e reflexão coletiva que só é alcançável na e pela práxis.  

Corroborando com essa reflexão Gramsci nos diz (1995, p.124 e 125) 
A escola criadora não significa escola de “inventores e descobridores” ela 

indica uma fase e um método de investigação e de conhecimento, e não um 

“programa” predeterminado que abrange à inovação e à originalidade a todo 

custo. Indica que a aprendizagem ocorre notadamente graças a um esforço 

espontâneo e autônomo do discente, no qual o professor exerce apenas uma 

função de guia amigável, como ocorre ou deveria ocorrer na universidade. 

Descobrir por si mesmo uma verdade, sem sugestões e ajudas exteriores, é 

criação (mesmo que a verdade seja velha) e demonstra a posse de métodos; 

indica que, de qualquer modo, entrou-se na fase da maturidade intelectual na 

qual se pode descobrir verdades novas. 

É fundamental que as escolas possam propor práticas que possibilitem a 

autonomia e a iniciativa dos sujeitos envolvidos. Com isso, a Educação de Jovens e 

Adultos requer um olhar diferenciado para as práticas pedagógicas trabalhadas em sala 

de aula, de modo a envolver o contexto de vida dos alunos, sua compreensão acerca dos 

aspectos sociais, políticos que o rodeiam e também o conhecimento de teorias 

educacionais com base significativa para o aperfeiçoamento e êxito no trabalho 

desenvolvido nas diversas esferas da Educação de Jovens e Adultos. 
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No que concerne a metodologia, por se tratar de uma pesquisa na área da 

educação e, sendo esta um campo que discute questões pertinentes as relações humanas 

que se dão em determinado contexto social, a abordagem da pesquisa é a Qualitativa.  

Como afirma Lüdke e André (1986) a pesquisa qualitativa possui relevância à 

medida que permite ao pesquisador ficar frente ao objeto dentro de uma determinada 

realidade. E ainda, permite coletar e analisar dados, conceituar e classificar as categorias 

e critérios que serão analisados de forma flexível, visto que os referenciais e as 

interpretações teóricas devem ocorrer concomitantes e permanentemente com a 

perspectiva de ampliar o olhar de quem estuda. 

Segundo Anadon (2005) a pesquisa qualitativa estabelece o comprometimento 

do pesquisador com sua realidade e, ao mesmo tempo, abre espaço na superação 

positivista, com diálogo permanente entre o sujeito que pesquisa e o objeto pesquisado, 

numa interação contínua onde os atores envolvidos dão vida e comportamentos que se 

constituem como elementos da pesquisa e de construção de cidadania. 

Além disso, a pesquisa é de cunho bibliográfico e utiliza, principalmente, as 

concepções de Freire e Gramsci a respeito da educação, bem como de autores que 

discutem e compartilhem as ideias dos referidos autores sobre a Educação de Jovens e 

Adultos. 

Podemos dizer, de modo geral, que o que se observa na educação de jovens e 

adultos são modelos educacionais precários e um currículo deslocado do contexto 

sociocultural dos alunos gerando, como consequência, turmas cada vez mais vazias, 

alunos desinteressados e desestimulados. Desse modo, é importante ressaltar a 

importância de trabalhar nesta modalidade de educação a partir da própria 

especificidade inerente a ela, em que se possa dialogar com os sujeitos visando 

contribuir para uma escolarização efetiva e significativa capaz de promover a 

emancipação dos sujeitos. 

 Para tanto, acreditamos que esta pesquisa contribuirá para a discussão a respeito 

da educação de jovens e adultos possibilitando, ainda, a reflexão e construção de 

princípios educacionais fundamentais para as mudanças das práticas educativas em sala 

de aula. 

 

Palavras-chave: EJA; Escolarização; Emancipação. 
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EIXO TEMÁTICO: 02 SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: IDENTIDADE E 

DIVERSIDADE 

 

RESUMO 

Este texto é fruto de algumas reflexões onde assumo o papel de pesquisadora do 

Programa de Mestrado em Educação de Jovens e Adultos da Universidade Estadual da 

Bahia. Tem como objetivo analisar e discutir concepções do direito a Educação de 

Jovens e Adultos em situação de privação de liberdade. Para efeitos didático e 

conceitual fragmentamos nossas reflexões em dois momentos. No primeiro momento 

trazemos a debate da Educação de Jovens e Adultos em prisões no Brasil enquanto um 

direito e posteriormente, enveredamos por referencias que refletem e permeiam o legado 

das contribuições de Paulo Freire para esta modalidade de ensino. O aporte teórico foi: 

Dallari (2004), Gadotti (2009), Freire (1994) e Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948) e Constituição (1988). 

Este texto compõe parte dos estudos que fazem o contexto da minha dissertação de 

mestrado. Para tanto, as investigações pairam sob um estudo de caso com características 

de pesquisa social qualitativa (Yin, 1994). Analisar e compreender a Educação de 

Jovens e Adultos enquanto um direito no sistema prisional brasileiro, e observar as 

contribuições de Freire para esta modalidade de educação fazem parte dos objetivos da 

pesquisa. 

 

Como pratica de investigação e para o desenvolvimento do estudo, optamos por uma 

metodologia que melhor respaldasse e fortalecesse contribuições significativas para 

sustentar o direito humano à Educação de Jovens e Adultos em presídios. Neste sentido, 

recorremos a fontes documentais, bibliográficas e a teóricos que atuam sob o discurso e 

das práticas de concepção da educação como um direito, e que a tenha voltada para o 

diálogo e para questões que a implicam como um desempenho de mudança e da 

emancipação dos sujeitos. 

Um Direito em Questão: Educação de Jovens e Adultos em Presídios 
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No sentido de ampliar o debate sobre a temática em pauta iniciamos nossas reflexões, 

com o entendimento de que a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 

estabelece a educação como um direito de todas as pessoas e tem por objetivo o pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e o fortalecimento do respeito aos Direitos 

Humanos e às liberdades fundamentais. A Constituição Brasileira de 1988 vai além, 

firmando no artigo 205 que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família 

e no artigo 208, Inciso VII, § 1º que o acesso ao ensino obrigatório é direito público 

subjetivo. Logo, os privados de restrição e liberdade, assim como todos os seres 

humanos têm o direito humano à educação, uma vez que este é um direito universal, 

interdependente e indivisível.  

Para Dallari (2004), a educação é um direito humano inerente ao processo de 

humanização de homens e mulheres, que deve ser percebido na concepção de 

universalidade e de não discriminação. Neste sentido, a educação é um direito humano 

intrínseco e um meio indispensável para realização de outros direitos humanos, logo a 

educação é uma precondição para a cidadania. 

É no exercício da cidadania, no contexto da construção e consolidação de uma 

democracia em movimento que a educação para os privados de restrição e liberdade 

nasce através da Lei de Execução Penal 7210/84 (LEP) que trata dos direitos do 

encarcerado nas penitenciárias brasileiras.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96 regulamentada pelo 

artigo 208 da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37 define que a “educação de 

jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de 

estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”. É nesse contexto que se 

encontra a educação para os privados de liberdade, considerando que a EJA é a 

modalidade de ensino que melhor se ajusta, com possibilidades de instrumentalizá-los 

da apreensão dos conhecimentos necessários para subsidiá-lo na sua (re) inserção e 

evolução na sociedade. 

Neste sentido, Gadotti (2009) nos convida a considerar a educação como um direito 

social. Entretanto, algumas pesquisas do campo da EJA prisional no Brasil, sinalizam 

esta modalidade de educação como um privilégio. E outras pesquisas a vê como um 

paradoxo sob os argumentos de ser a prisão um ambiente que causa repulsa e 

distanciamento às pessoas boas (Português, 2001) Neste caso, o processo educativo teria 

um cunho contraditório.  

Embora a educação tenha se materializada pela relação de domínio estabelecida 

historicamente entre a elite e as classes populares do Brasil, a educação dos 

encarcerados enquanto um direito objetivado e humano vem sendo fortalecida pelas 

Diretrizes Nacionais para a Educação nas Prisões - 2010, e pela Remição de Pena -2011, 

que trata da redução da pena atrelando-a ao incentivo e estímulo à Educação em prisões. 

No contexto do fortalecimento e ampliação do direito à educação dos sujeitos em 

regime de privação de liberdade, atrelado ao Plano Nacional de Educação (PNE) vem se 

dando a concretização dos planos estaduais de educação aos encarcerados. 

Elementos metodológicos 
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Dando continuidade ao debate, reflexões e diálogos conforme já mencionado 

anteriormente, que estas são discussões parte de pesquisas de mestrado, na qual estão 

sendo utilizados diversos instrumentos e técnicas para a realização da pesquisa. Aqui 

daremos ênfase ao procedimento metodológico da análise. Sim, a análise de algumas 

obras de Paulo Freire, mais especificamente as publicadas em português e que estão 

sendo utilizada de forma acadêmica para subsidiar os estudos em pauta: Pedagogia do 

Oprimido (1992); Política e educação (1993); Pedagogia da Autonomia: saberes 

necessários à prática educativa (1996), Educação e Mudança (1979). Estas leituras têm 

contribuído para sustentar as abordagens de pesquisa que tratam da educação enquanto 

um direito para promoção da emancipação e libertação dos que passam por privação de 

liberdade. 

Contribuições de Freire à EJA Prisional  

Continuamos nosso debate daremos ênfase nesse tópico às contribuições de Freire à 

Educação de Jovens e Adultos em privação de liberdade. Modalidade de educação que 

requer o processo de humanização como partida para a concretude da ação libertadora. 

Nesse contexto, temos Paulo Freire que influenciado pelo ideário de libertação tratou 

das concepções de mundo, de homem, de trabalho, de realidade, de sociedade, de 

educação de uma forma humanizada.  Sob essa perspectiva, ele acreditava que a 

vocação ontológica das pessoas era a busca do ser mais, e que a vida humana só tem 

sentido na busca pela libertação de tudo aquilo que desumaniza e proíbe o ser mais. É 

nesse sentido que passamos a compreender a concepção de educação de Freire como a 

que melhor se aproxima do contexto de pessoas que estão vivendo a realidade de 

privação de liberdade. 

O legado de Freire nos permite absorver o entendimento de que o educador foi o 

idealizador de uma Pedagogia da Libertação, e que esta traz em seu arcabouço a 

concepção de educação que mais se adequada para a Educação de Jovens e Adultos em 

Presídios, por ser uma proposta que se articula a um pensamento dialético, e que atua a 

partir de uma pedagogia social transformadora, emancipadora e humanizada. 

Em sua obra de maior destaque Pedagogia do Oprimido (1992), Freire traz a ação de 

uma cultural libertadora que tem como possibilidade a visão de educação como prática 

da liberdade. Por sua vez este é também um momento de grande aproximação para uma 

educação dos sujeitos em ambientes prisionais. 

Sob a leitura da Pedagogia da Autonomia (1996) passamos a compreender que Paulo 

Freire defendeu o direito à educação a partir do seu discurso permear por uma educação 

que possibilita a transição dos sujeitos para e por um processo de autonomia. 

Em Educação e Mudança (1979), traz com muita profundidade a abordagem conceptiva 

e esclarecedora de educação, onde o homem é o sujeito de sua própria educação. Por 

isso a sua própria afirmação de que ninguém educa ninguém. Somos responsáveis pela 

nossa própria educação e por nossas mudanças sociais, implicando diretamente no 

processo de conscientização. Para Freire este é o verdadeiro sentido da educação como 

um ato de conscientização de uma sociedade de oprimidos para uma sociedade de 

iguais.  
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Considerações Finais 

Neste trabalho buscamos algumas reflexões acerca do direito a Educação de Jovens e 

Adultos em presidio, um direito humano reconhecido internacionalmente pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que visa a melhoraria das 

condições de vida de grupos vulneráveis da sociedade, em sua grande maioria formada 

por negros, analfabetos e encarcerados. 

Por ser a EJA Prisional uma discussão ainda recente no contexto da educação brasileira 

e por vislumbrar em termos de políticas educacionais diretrizes ainda pouco discutidas, 

observa-se um dialogo incipiente acerca do direito a educação para os sujeitos em 

privação de liberdade. Este é um direito que deve colocado em prática tendo por base 

concepções pedagógicas inovadoras que defendam a dialética libertadora e humanizada.  

Conduza os privados de liberdade ao processo de reflexivo de busca da sua cidadania. 

Uma vez que Educar para os Direitos Humanos implica aprofundar, indagar e exigir o 

que está sob a superfície dos tratados, pactos, cartas, declarações universais, 

internacionais, nacionais e regionais em Direitos Humanos. 

O texto nos remete a reflexões dos ensinamentos de Paulo Freire (1994), quando este 

trata a educação como um direito e base para os processos de humanização, 

conscientização e emancipação que se dá a partir da dialética dialógica circunscrita na 

própria natureza da consciência humana, caracterizada por sua transitividade. 

Palavras-chave: Concepções Freireanas; Direito a Educação; EJA prisional; 
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EIXO TEMÁTICO: EIXO 2 - SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS: IDENTIDADE E DIVERSIDADE   

 

 

RESUMO 

 

O letramento pedagógico realizado na Escola Eugênia Anna dos Santos (Salvador/BA) 

durante os anos de 2010 e 2011,  sob a coordenação do Programa Salvador Cidade das 

Letras, teve como público alvo a comunidade do Òpó Àfonjá e do seu entorno. A 

literatura oral coletiva e individual foi o principal repertório considerado nos diálogos 

entre  a construção das atividades pedagógicas, uma ferramenta multidisciplinar que a 

partir da  discussão de cultura e identidade  reiteram como expressões dos fatos sociais, 

nos contexto nos quais os sujeitos estão inseridos, o embasamento e inserção de seus  

repertórios como força  diretriz de seus letramentos pedagógicos. Neste sentido através 

da  bipolaridade do sujeito e do objeto discutindo os paradigmas que circulam a 

transmissão de saberes pedagógicos em uma nova estratégia de construção do 

conhecimento, consideradas as prerrogativas da Lei 10.639/03 como elo conectivo,  os  

diálogos entre os letramentos pedagógico,  literário e artístico preenchem lacunas para 

que estes sujeitos construam as suas próprias estórias com uma percepção crítica que 

norteiem uma nova concepção de cidadania. Atentos a estes aspectos a nossa reflexão 

do estudo de caso interpretativo, de base etnográfica com  abordagem qualitativa, 

pautada na dialética histórica, observa como a identidade e a diversidade realocaram 

valores estigmatizados dos membros da comunidade. Enfincada em um Terreiro de 

Candomblé, o Ilé Àsé Òpó Àfonjá, a Escola Municipal Eugênia Anna dos Santos 

realizou no período observado uma iniciativa que visava na perspectiva mínima da 

alfabetização o letramento dos pais e mães e ou  do núcleo parental de seus alunos do 

ensino básico. Atentos a que  seus alunos tivessem no núcleo familiar facilitadores das 

ações educativas desenvolvidas pela Escola a perspectiva do aumento da alfabetização 

em seus núcleos familiares diminuiria a necessidades de solicitação de ajudas extras 

familiares, eliminaria a necessidade de inclusão dos alunos nas “bancas” e 

principalmente aumentaria a perspectiva de melhoria de possibilidades de repertórios e 

inserções no mercado de trabalho de todos os atores. Iniciando uma ação singular a 
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Escola inclui em sua grade a parceria com o programa Salvador Cidade das Letras e 

durante o período noturno cedeu as suas instalações para uma turma de alfabetização. 

Como as principais atividades públicas do Terreiro acontecem durante a noite a Escola 

não funciona neste turno, mas considerando o publico alvo das aulas a turma foi criada 

especificamente para alcançar os objetivos de inserção da comunidade Afonjá na 

melhoria nos índices de alfabetização propostas pelo Estado. Esta experiência  inseriu a 

comunidade em  novas perspectivas de inclusão de letramento e possibilitou aos sujeitos 

participantes da continuidade a desfragmentação das suas trajetórias escolares e 

melhoria em suas condições de trabalho. Os seus valores identitários antes 

estigmatizados nas práticas de letramento convencionais adquirem na relevância quanto 

a diversidade e identidade uma motivação facilitadora na alfabetização,  uma nova 

leitura que inibiu a exclusão escolar destes sujeitos.. 

 

Palavras-chave: Identidade; Diversidade; Educação; Letramento. 
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EIXO TEMÁTICO: SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: IDENTIDADE E 

DIVERSIDADE (EIXO 2) 

 

RESUMO 

As palavras que permeiam esta comunicação aludem aos conceitos de educação 

libertadora presente em Paulo Freire (2011), de dialogia inscrito em Martin Buber 

(1979) e de poder escavado das fundas estruturas por Michel Foucault (1999b). No 

contexto do Projovem Urbano – PJU, tais discussões permitem compreender a 

necessidade da aplicabilidade do diálogo enquanto forma de mediar as relações 

educando e seus pares/educandos e professores e o processo de ensino e aprendizagem. 

Sobretudo, permitem elucidar e, portanto, delimitar o tipo de educação e finalidades que 

se pretendem alcançar mediante as ações pedagógicas tecidas no âmbito escolar, 

tornando os educadores sapientes de suas práticas e os educandos sujeitos ativos não 

somente no processo de ensino e aprendizagem, mas, principalmente, na conjuntura 

social.  

Os seguintes tópicos apresentam as concepções integrativas de três conceitos 

que, unidos, darão sentido à hipótese levantada: i) apoiado em Michel Foucault, discute-

se a respeito da epiderme dos poderes na sociedade pós-industrial, teoria da qual 
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sublinhamos duas formas (disciplina e biopoder) e a superação da sociedade disciplinar 

para a sociedade de controle; ii) depois, com referência ao austríaco Martin Buber, 

busca-se evocar o conceito de dialogia exposto em sua teoria da relação; iii) por fim, 

sugerimos como antítese à sociedade de controle o conceito de educação libertadora 

formulado por Paulo Freire – pedagogo que enfrenta atualmente, no Brasil, uma 

avalanche de depreciações, tais como “doutrinador marxista”. 

A obra de Paulo Freire deslinda um fator significativo. O que nos falta não é 

puramente uma educação, no caso, escolar. Educação que necessita de ampla difusão, 

evidentemente. Na concepção de Freire, importa questionar que tipo de educação se 

constrói no seio da sociedade. 

Não é à toa que o filósofo francês Michel Foucault publica, na década de 1970, 

uma obra que indica a relação, no seu princípio, entre escola e prisão. Vigiar e punir são 

dois aspectos fundamentais da escola naqueles moldes. Nas teias dos micropoderes, o 

lugar “é”, o sujeito ocupa-o momentaneamente dentro da determinada hierarquia. No 

decorrer do processo de ensino – por exemplo, no período letivo – a punição seria uma 

atitude pedagógica e teria função homogeneizadora. “Na oficina, na escola, no exército 

funciona como repressora toda uma micropenalidade do tempo [...], da atividade [...], da 

maneira de ser [...], dos discursos [...], do corpo [...], da sexualidade [...]” (FOUCAULT, 

1999b, p. 149). Enfim, disciplinar para “normalizar”. 

As práticas pedagógicas, longe de uma acusada neutralidade, permitem elucidar 

as finalidades, interesses e necessidades que se cumprem com o processo educativo e, 

por conseguinte, suscitam a indagação: educação para quê? A partir de tal pressuposto, 

entrelaçado com práticas pedagógicas desenvolvidas no Projovem Urbano , sob a 

consigna da criticidade como elemento central e norteador de uma educação que 

procura se desvencilhar do autoritarismo, analisa-se a importância e impacto das 

relações educadores/educandos para os educandos que fazem parte desta política 

pública, voltada para jovens entre 18 e 29 anos e que saibam ler e escrever, que visa, 

além da conclusão do ensino básico, a qualificação profissional e a participação cidadã.  

Entender a função da escola pressupõe compreendê-la como parte indissociada 

de uma totalidade de relações (econômicas, sociais, políticas) que a conformam e que 

são conformadas por ela. A tessitura de relações no âmbito institucional, bem como a 

definição de objetivos pretendidos, atendem a interesses que tampouco são isentos de 

uma ideologia dominante. Anula-se, assim, por intermédio do autoritarismo, a 

possibilidade de construção de uma postura autônoma e de ações libertadoras pelos 

educandos, à medida que esses internalizam ideias que se legitimam enquanto verdades 

irrefutáveis. A constatação de que “o exercício do poder é, sem dúvida, mais fácil de ser 

exercido do que administrar relações democráticas” (ZAGURY, 2009, p. 25-26) faz-nos 

pensar na comodidade do autoritarismo. 

Sobre tal educação pragmática, transportada por princípios neoliberais, Freire 

(2011, p. 140) alerta sobre a “atividade anti-humanista” que ela induz. O que não 

implica, em última instância, na incompetência da cognoscibilidade ou incapacitação 

profissional. Todavia, é insuficiente apenas criar um bom profissional. 

As ações pedagógicas no Projovem Urbano se assentam na busca constante e 

incessante pelo devir. Para além da retomada da condição de educandos, pois muitos 

abandonaram a escola, visa-se, de forma implícita, a reconstrução da autoestima e da 
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percepção de si enquanto sujeito histórico produtor e reprodutor das relações e da 

materialidade socioespacial e, por conseguinte, investido de direitos sobre os produtos 

sociais produzidos coletivamente e apropriados de forma desigual. Neste sentido, 

destacamos a fala de uma aluna entrevistada sobre quais conhecimentos construídos no 

Projovem Urbano foram importantes: “Foi o da democracia que eu não tinha nenhum 

conhecimento nem sabia o que o era democracia”. A própria proposta curricular visa à 

formação integrada, bem como à 
 

Promoção da equidade e, assim, considerando as especificidades de seu 

público: a condição juvenil e a imperativa necessidade de superar a 

situação de exclusão em que se encontram esses jovens no que se refere 

aos direitos à educação, ao trabalho e à cidadania. Entende-se ainda que 

o acesso a esses direitos, assim como a outros direitos universais, só 

será pleno quando a sociedade reconhecê-los e, particularmente, quando 

os segmentos deles privados assumirem-se como cidadãos ativos, 

conscientes de seu direito a ter direito e da necessidade de lutar por eles 

(MANUAL DO EDUCADOR, 2012, p. 104). 

 

Um elemento do tripé do Projovem, portanto, é a Participação Cidadã. Esse 

componente visa “levantar problemas da comunidade e caracterizá-los no ‘Mapa dos 

Desafios’, bem como preparar as mudanças que se espera sejam realizadas com a ação 

social que os jovens irão desenvolver” (MANUAL DO EDUCADOR, 2012, p. 104). 

Pode-se afirmar que, mais do que a elevação da escolaridade, associada à 

qualificação profissional inicial e a participação cidadã, o Projovem Urbano se constitui 

enquanto possibilidade de (re)construção subjetiva da identidade, em contraposição à 

metamorfose do cidadão imperfeito em consumidor mais-que-perfeito, mutilado em 

suas condições reais de consumo. Isto exige a constituição de uma autonomia que só 

pode ser adquirida por meio do diálogo e não do autoritarismo, haja vista que esse é 

capaz de soterrar perspectivas, suplantar desideratos, diluir sonhos e abortar o gérmen 

de uma educação libertadora. 

Em detrimento ao autoritarismo, a criticidade implica diálogo. De acordo com 

Benincá (1985, p. 24), o diálogo “não é utilizado apenas como uma estratégia 

pedagógica para a consecução dos objetivos propostos, mas é concebido, também, como 

princípio educativo”. Ao contrário da dialogia da tradição platônica imortalizada no 

caráter obducto do interlocutor passivo, assistente, concordante, conduzido pelas 

artimanhas retóricas do enunciador, toma-se a noção buberiana como plausível à relação 

dialógica. “Eu” não existe isolado, sem “Outro” com quem harmoniza, diverge, dialoga, 

reconcilia. O encontro é vital para sobrevivência do Eu, “a finalidade da relação é o seu 

próprio ser, ou seja, o contato com o Tu” (BUBER, 1979, p. 73). Segundo Nardella-

Dellova (2009, p. 55-56), “se a maioria dos homens entendesse esta lição [...] não 

haveria tantas crianças nas ruas mendigando, não haveria um exército de jovens a 

serviço do narcotráfico nem haveria um exército de homens e mulheres a serviço dos 

sepulcros”.  

De acordo com outro educando do Projovem Urbano de Vitória da Conquista 

entrevistado, “o perfil dos professores é voltado para a relação direta de professor e 

aluno, permitindo troca de ideias”. Como se percebe, a metodologia para o presente 
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trabalho é constituída de observações sistemáticas das experiências pedagógicas, 

entrevistas, aplicação de questionário. 

São incabíveis no Projovem ações pedagógicas embasadas no autoritarismo. 

Essa forma de mediação é um elemento estratégico de internalização de um capital 

cultural idiossincrático à seleção escolar e social, via apreensão de ideologias, crenças, 

ideias e formas de se perceber essenciais à reprodução das desigualdades sociais 

inerentes ao capitalismo, o que vai de encontro à educação libertadora, pois são negadas 

a carga cultural e as experiências de vida dos sujeitos envolvidos no processo ensino-

aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Projovem Urbano/EJA; criticidade; antiautoritarismo. 
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A Educação do Campo vem sendo construída a partir do tensionamento entre o 

governo, sociedade civil organizada e movimentos sociais, empenhados na luta por uma 

educação na perspectiva de política pública, como direito dos povos do campo, os quais 

tiveram historicamente seus direitos negados, em específico a educação formal. O 

campo sempre foi visto como lugar de atraso, uma realidade a ser superada e por esse 

motivo, as políticas sociais não foram prioritárias. 

A educação escolar, quando ofertada, esteve centrada no modelo de Educação 

Rural “adequada aos modelos de desenvolvimento econômico, efetivados no campo, 

cujas bases se fundamentavam nos interesses dominantes” (AZEVEDO, 2007, p.145). 

Assim, configurou-se uma educação rural, destinada aos moradores e trabalhadores do 

campo, com vistas ao assistencialismo, ao controle político sobre a terra e as pessoas 

que nela viviam, provocando profundas cicatrizes no processo de escolarização desses 

sujeitos, em especial nos jovens e adultos. 

O foco deste estudo é a Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade da 

Educação Básica, presente em escolas dos diferentes contextos das comunidades rurais. 

A proposta busca investigar qual a contribuição da escola para formação de jovens e 

adultos das comunidades rurais do distrito de Humildes em Feira de Santana-BA. Lugar 

que apresenta processo de industrialização, migração diária para cidade, modificação 

nas relações sociais, culturais econômicas e de trabalho. 

A referida pesquisa tem o objetivo geral de compreender como o currículo da 

escola pode contribuir para a formação de jovens e adultos das comunidades rurais. Em 

termos mais específicos, procura discutir o conceito de campo e rural dentro da 

perspectiva educacional; contextualizar o percurso da EJA na Educação do Campo; 

analisar o trabalho da escola em sua relação com o contexto de vida dos jovens e adultos 

das comunidades em uma perspectiva curricular; e propor a construção de uma Proposta 

Curricular da EJA da escola. 

Lançar um olhar sobre as especificidades do contexto onde a escola está inserida 

e inseri-la no currículo, pode possibilitar transformações individuais e coletivas, no 

sentido de fortalecer as comunidades por meio de um currículo que prepare um sujeito 

emancipado, contribuindo para uma participação social efetiva. 

O currículo se constitui no foco da pesquisa, considerando que a seleção cultural 

que o compõe, busca componentes curriculares que constituam a base cultural que 

formará o conteúdo da educação obrigatória. Esse processo não é fácil e nem 

desprovido de conflitos,  

 

pois existem diferentes interesses de diferentes classes sociais envolvidas 

(SACRISTÁN, 2000), tamanho empoderamento do currículo enquanto definidor dos 

processos formativos, educacionais e suas concepções. 

A EJA é compreendida como um espaço de práticas e reflexões que, 

inevitavelmente, transborda os limites da escolarização em sentido estrito. Isto por 

abarcar processos formativos diversos onde podem ser incluídas iniciativas visando à 

qualificação profissional, o desenvolvimento comunitário, a formação política e 

inúmeras questões culturais providas de outros espaços que não só o escolar (DI 

PIERRO; JOIA; RIBEIRO, 2001). 
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A pesquisa tem uma abordagem qualitativa e para o seu desenvolvimento utiliza 

a pesquisa-ação, baseada no convívio diário com os sujeitos da investigação, na 

proximidade com a comunidade e nas características do contexto. Para Barbier (2002), a 

pesquisa-ação torna-se ciência da práxis exercida pelos técnicos em seu local de 

investimento. Assim, o pesquisador deve contribuir para transformar a realidade em que 

está inserido e produzir conhecimentos relativos a esse processo de transformação, a 

partir da constatação de um problema que demande investigação e intervenção.   

Os dados coletados e analisados apresentam as expectativas e os sonhos dos 

alunos em relação a escola, a qual é vista como lugar de aprendizado e de possibilidade 

para uma vida melhor. Segundo Arroyo; Caldart; Molina (2004), a escola pode ser um 

lugar privilegiado de formação, de reconhecimento e cultura, valores e identidades. Não 

para fechar os horizontes dos alunos, mas para abri-los ao mundo desde o campo, ou 

desde o chão em que pisam ao que há de mais humano e avançado no mundo. 

Os resultados também apontam o trabalho da escola voltado para o ensino dos 

conteúdos “obrigatórios”, indicando que o currículo materializado no contexto de 

propostas para jovens e adultos trabalhadores do campo, por vezes desconsidera suas 

especificidades, diversidades e multiplicidades.  

As reuniões, observações e entrevista semiestruturadas, indicam um grupo 

sensibilizado para um cotidiano escolar que precisa ser compreendido como um espaço 

de produção, de transformação e de mobilização de saberes, reafirmando a importância 

de aprofundar os estudos sobre o campo, a EJA e o currículo, complexos campos de 

estudo e pesquisa. 

É a partir dessas reflexões que analisamos o currículo na EJA do campo, 

pensado a partir de princípios que reconheçam a diversidade do seu coletivo, e a sua 

singularidade enquanto modalidade de ensino. Exercício necessário para romper com 

modelos curriculares reproduzidos, que ignoram as especificidades dos seus sujeitos e 

desvalorizam suas culturas. Assim, é necessário que a escola compreenda a 

complexidade do lugar onde está inserida, que é social, econômico, político e cultural, 

para assim, contribuir de forma significativa com a formação emancipatória do sujeito. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Campo, Currículo.  
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EIXO TEMÁTICO: 3- Alfabetização e Letramento na Educação de Jovens e Adultos 

 

RESUMO 

O trabalho na Educação de Jovens e Adultos (EJA) muitas vezes é considerado um 

desafio para os profissionais da área. As especificidades dos sujeitos da EJA 

requerem planejamentos e um conjunto de metodologias que contemplem as 

necessidades dos/das educandos/as que não tiveram condições de frequentar a 

escola, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio em sua modalidade “regular”. 

Neste contexto, a partir de 2015, o Projeto de Educação de Jovens e Adultos – 

PROEF-2 (CP/UFMG) passou a contar com um apoio pedagógico especializado, 

por meio da atuação de uma monitora-professora, estudante do Curso de Pedagogia, 

para mediar o reencontro destes sujeitos com a cultura escolar. Nessa direção, com a 

atenção voltada para as demandas das pessoas que retomaram seus estudos depois 

de muitos anos longe da Escola ou davam continuidade a seu processo de formação, 

vindo do 1º Segmento do Programa de Educação de Jovens e Adultos da 

Universidade (PROEF-1/FaE/UFMG), decidimos ofertar aos iniciantes no PROEF-2 

oficinas que desenvolvessem suas competências de leitura e escrita, buscando 

consolidar a alfabetização e possibilitar-lhes, ainda mais, envolver-se em práticas 

sociais de uso da leitura e da escrita. As turmas de iniciantes, vale ressaltar, são 

compostas por educandos/as os/as quais relatam que o principal anseio ao voltarem 

para a escola é o aperfeiçoamento de suas habilidades de leitura e escrita; 

consideram que falar e escrever “bem”, de acordo com a variedade de prestígio da 

Língua Portuguesa e a Norma Padrão, é fundamental na sociedade em que vivemos. 
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Assim, temos procurado desenvolver um trabalho que ajude os/as educandos/as da 

EJA a serem autônomos e protagonistas em seus processos de aprendizagem, como 

também lhes propiciar vivências nas quais eles/elas possam relacionar os 

conhecimentos construídos nas oficinas com sua realidade e suas necessidades. 

Nessa direção, fundamentamos nosso trabalho nas concepções de alfabetização e 

letramento apresentadas e discutidas por Magda Soares. Nosso objetivo tem sido 

possibilitar aos/às educandos/as do PROEF-2 tanto a consolidação da aquisição do 

código escrito – alfabetização –, quanto o desenvolvimento de suas habilidades de 

ler e escrever nas diferentes e numerosas práticas sociais que as envolvem – 

letramento. O uso autônomo da leitura e da escrita nas práticas sociais propicia a 

formação de sujeitos cada vez mais críticos em uma sociedade grafocêntrica; pode 

contribuir com suas reflexões sobre a condição de ser cidadão; pode ajudá-los na 

transformação da realidade em que vivem. Nessa perspectiva, também nos 

fundamentamos teoricamente nos estudos de Paulo Freire. Do ponto de vista 

metodológico, no que diz respeito à nossa atuação como mediadoras, orientadoras 

da consolidação da alfabetização dos/das educandos/as das turmas de Iniciantes do 

Projeto e de seu processo de letramento, apoiamo-nos no trabalho de Carla 

Coscarelli, desenvolvendo, juntamente com os/as estudantes, oficinas semanais de 

leitura e escrita. Essas oficinas foram elaboradas a partir da avaliação diagnóstica 

realizada na ocasião do ingresso dos/das alunos/as no Projeto neste ano, de seu 

próprio relato, assim como das percepções dos demais monitores, das diferentes 

áreas do conhecimento, em relação às habilidades e competências necessárias aos 

nossos educandos no âmbito escolar para a construção dos saberes nas diferentes 

disciplinas. Nesse sentido, foram verificadas demandas como: organização e uso do 

caderno; conhecimento de diferentes gêneros e suportes textuais; aprimoramento da 

fluência na leitura e da interpretação de textos. Como resultados parciais deste 

trabalho, podemos afirmar que verificamos melhorias significativas no desempenho 

escolar dos jovens e adultos que participam semanalmente das oficinas: Ler, 

escrever e saborear textos. 

 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, PROEF-2, oficinas de leitura e escrita, 

consolidação da alfabetização, práticas de letramento. 
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EIXO TEMÁTICO: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 

 

RESUMO  

Este artigo busca problematizar a inserção de um Programa do Governo Federal no 

trabalho de alfabetização do Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá e Itapoã 

(CEDEP), particularmente, os desafios enfrentados na prática alfabetizadora do 

movimento popular, a partir da implementação  do DF Alfabetizado, no ano de 2011. 

Para tanto, o trabalho contextualiza a concepção de alfabetização construída 

historicamente no Paranoá (DF) junto ao CEDEP e examina os desafios enfrentados na 

prática alfabetizadora por meio da voz de duas alfabetizadoras. As entrevistas foram 

realizadas, no primeiro semestre de 2014, a duas alfabetizadoras do Centro que possuem 

diferentes inserções e experiências no campo da alfabetização e educação popular. As  

entrevistas tinham, dentre outros objetivos compreender as incorporações do chamado 

“Método Paulo Freire” no contexto do movimento popular, considerando que o 

programa DF alfabetizado, ao ser implantado em 2011 no DF adota tal perspectiva 

como modelo a ser difundido nas diferentes iniciativas de alfabetização.  

No entanto, para compreender a problematização discutida nesse trabalho, faz-se 

necessário situar o contexto de surgimento das iniciativas de alfabetização na cidade do 

Paranoá, pois as mesmas relacionam-se ao contexto de luta pela fixação na terra. A 

alfabetização de adultos da cidade do Paranoá nasce num contexto de Situação 

problema-desafio (REIS, 2000), no qual os sujeitos populares articulam a luta pela 

alfabetização e escolaridade, a lutas mais amplas e coletivas, que tocam em questões 

profundas de sobrevivência e subsistência, fazendo frente ao contexto de exploração 

capitalista que vigora em nossa sociedade. Historicamente, as iniciativas de educação 

popular  no DF estão relacionadas à construção da capital brasileira. No final da década 

de 1950, desembarca no DF uma grande quantidade de trabalhadores oriundos de todas 

as regiões do Brasil e principalmente da região Nordeste. Estes trabalhadores, em sua 

maioria analfabetos, chegam em busca de trabalho e melhores condições de vida. A 

história da alfabetização de adultos no Paranoá tem início quando um pequeno grupo de 

operários que trabalhavam na construção da barragem do Lago Paranoá fixa moradia 
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neste local, após o término dos seus serviços. Passado algum tempo eles trazem suas 

família, além de outras pessoas que vêm em busca de melhores oportunidades. Porém 

ao chegarem aqui se deparam com condições similares às deixadas na terra natal. Desde 

o início da fixação, a alfabetização de jovens e adultos era importante demanda dos 

movimentos sociais. No entanto, a Secretaria de Educação, à época, resistia em ofertar 

cursos de alfabetização naquela comunidade com receio de desencadear uma ação que 

legitimasse a fixação do Paranoá. Os integrantes do CEDEP - organização criada em 

1987 para fortalecer as demandas educativas - não desistem da busca e procuram a 

Universidade de Brasília, especificamente a Faculdade de Educação, onde recebem o 

apoio necessário ao início de suas atividades de alfabetização. (REIS, 2000). Os 

integrantes do CEDEP ressaltam uma condição e desafio a alfabetização de adultos ser 

desenvolvida: “ensinar a ler, escrever, calcular, conhecendo, discutindo e participando 

da solução dos problemas vividos pelos moradores do Paranoá” (REIS, 2000, p. 3). 

Desafio que é aceito pela UnB, que alavanca a constituição do Projeto Paranoá de 

Alfabetização e Formação de Alfabetizadores (as) Jovens e Adultos de camadas 

populares, uma parceria da UnB com o CEDEP. Inicia-se, a partir desse momento,  os 

contornos de uma proposta de alfabetização que tem como base teórica inicial, 

sobretudo os estudos de Paulo Freire e Emília Ferreiro e posteriormente incorpora as 

contribuições de Vigostky, Bakhtin, Marx e Engels, na perspectiva sociocultural. Como 

decorrência desse processo, em 2000, é criado o GENPEX (Grupo de Ensino-Pesquisa-

Extensão em Educação Popular e Estudos Filosóficos e Histórico-Culturais), que vem 

atuando na graduação e pós-graduação, por meio da formação de quadros de 

professores, pesquisadores e educadores populares. 

Um dos grandes diferenciais do processo de alfabetização desenvolvido com o 

CEDEP é o acolhimento, a “amorosidade” (REIS, 2011) com que as alfabetizandas e 

alfabetizandos são tratados. Parte-se do pressuposto que quando se atua com  pessoas as 

quais foi negado algo tão essencial como o acesso a própria língua escrita, quer seja por 

motivos financeiros ou por falta de acesso, 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 consequentemente a permanência do 

mesmo no ambiente educativo. 

Para que esses alfabetizandos, moradores do Paranoá e Itapoã, possam ter voz, 

vez e decisão, primeiramente é necessário que eles percebam que não são sujeitos que 

nada sabem (REIS, 2011), condição na qual eles mesmos se descrevem quando buscam 

ou são levados à alfabetização. É necessário que eles se vejam como protagonistas de 

suas próprias histórias e que vejam como isso é de fundamental importância. Para isso, 

no trabalho de alfabetização, o material didático utilizado em sala de aula é o texto 

coletivo. O texto coletivo é construído por meio das falas dos alfabetizandos ao 

debaterem sobre a situação-problema-desafio elencada para o trabalho durante a 
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semana.  É com esse texto que são trabalhadas as diversas linguagens (língua 

portuguesa, matemática, geografia, história e ciências). 

Ao longo dos anos, o CEDEP construiu a sua prática alfabetizadora contando 

com o apoio do trabalho voluntário de educadores populares. Em determinados 

momentos, foi apoiado financeiramente por alguns programas governamentais que 

promoviam trabalhos ligados à educação de  jovens e adultos, tais como o 

“Alfabetização Solidária”, criado no governo de Fernando Henrique Cardoso e o DF 

Alfabetizado do atual governo do Distrito Federal. Este último programa tem sua 

origem no Programa Federal Brasil Alfabetizado, iniciado em 2003, pelo governo Luís 

Inácio Lula da Silva. No entanto, o DF aderiu a este programa somente em 2011, 

quando o Partido dos Trabalhadores assume o governo do Distrito Federal. 

Ao analisar as vozes das alfabetizadoras por meio das entrevistas, constata-se 

nas suas falas ressalvas em relação ao programa, principalmente no que tange à práxis 

da alfabetização, o que mostra por parte das educadoras a compreensão que a 

alfabetização de jovens e adultos não pode continuar sendo feita sem qualquer tipo de 

apoio por parte do Estado. Embora os idealizadores do Brasil alfabetizado local 

preconizem a intencionalidade de utilizar o método silábico numa perspectiva 

libertadora, transformadora e emancipadora, tal qual Paulo Freire propõe, Magda Soares  

afirma que identificar Paulo Freire com um método de alfabetização e até, mais 

especificamente, com um método de alfabetização de adultos é uma incorreção e uma 

redução.” (Soares, 1998). Segundo ela,  o trabalho que Paulo Freire elabora e descreve 

em seus livros não pode ser chamado de método no sentido restrito que essa palavra tem 

no vocabulário pedagógico. Para ela,  Freire criou não um método, mas uma teoria da 

educação, uma pedagogia, e o que se denomina como seu "método de alfabetização" é, 

na verdade, apenas uma das instâncias em que essa teoria, essa pedagogia se traduzem 

em uma prática.(SOARES, 1998). 

A despeito da imposição de um método pretensamente orientado pelas teorias de 

Paulo Freire, as educadoras entrevistadas não abrem mão dos quatro eixos da 

alfabetização desenvolvidos historicamente pelo GENPEX e CEDEP, gerando no chão 

da prática alfabetizadora acomodações, reapropriações do “método” e transgressões. É 

nesse confronto de concepções em torno do processo de alfabetização e dos métodos de 

ensino e aquisição da leitura e escrita, que essa pesquisa reafirma a necessidade de 

autonomia pedagógica e curricular construída pelo movimento social com destaque a 

manutenção dos quatro pilares de sustentação da práxis pedagógica: a amorosidade, a 

situação problema-desafio, o fórum e o texto coletivo. 

Palavras-chave: educação transformadora. Alfabetização de jovens e adultos. Políticas 

públicas, Paulo Freire 
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RESUMO 

Este trabalho tem o objetivo de apresentar algumas reflexões sobre o processo 

aprendizagem da leitura, escrita e das práticas de oralidades em classes de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), sob o ponto de vista dos educandos. O artigo é um recorte da 

pesquisa de doutorado que visa compreender como se constroem os processos de 

aprendizagem da leitura, escrita e oralidade na EJA, relacionando com os usos sociais 

da língua, considerando as singularidades dos sujeitos e as tensões teórico-

metodológicas existentes nesse percurso. O trabalho de tese encontra-se em fase de 

conclusão e, para este evento, serão apresentados os resultados preliminares da pesquisa 

de campo. A concepção teórica que norteia o estudo está pautada nas contribuições da 

linguística e, especialmente, da sociolinguística que compreendem a língua e os textos 

na contemporaneidade como um conjunto de práticas sociais (MARCUSHI, 2010). 

Dessa forma, lanço a discussão proposta para este trabalho com respaldo nos usos 

sociais da língua nos âmbitos orais e escritos, trazendo reflexões que possam respaldar 

um trabalho educativo que considere a língua em seu aspecto macro (falas, silêncios, 

gestos, letramentos, escritos) e não apenas as instâncias de uso na escrita. Para o 

desenvolvimento deste estudo, fiz uma pesquisa etnográfica numa escola da rede 

pública do município de Salvador. Realizei entrevistas semiestruturadas com alunos e 

professores e observações de aula Para este evento, apresentarei as percepções dos 

educandos sobre seu próprio aprendizado. Nas entrevistas, estes me falaram sobre 

desejos de aprendizagem e a dinâmica das aulas. Dos resultados desses diálogos, já 

posso destacar que os educandos da EJA só se percebem leitores quando leem 

corretamente todas as palavras de um texto e só se enxergam como escritores quando 

escrevem as palavras convencionalmente, sem “comer letras” e usando a acentuação 
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correta. No geral atentam-se para a oralidade desenvolvida por colegas e professores em 

sala de aula, mas não reconhece esse aprendizado como função da escola. Os discentes 

entrevistados trouxeram exemplos de situações cotidianas que demandavam o saber ler e 

escrever, pontuando seus desejos e limitações. Apontaram questões referentes a preconceitos 

linguísticos e sociais. Alguns me pediam ajuda como se a pesquisa trouxesse a “fórmula 

mágica” para que eles enfrentassem suas dificuldades de aprendizado. Percebi a necessidade de 

trabalho com comportamentos leitores e escritores (LERNER, 2002) e do estudo colaborativo 

para a consolidação de conhecimentos. Algumas dessas práticas já acontecem na escola, mas as 

especificidades da alfabetização na EJA precisam ainda de um olhar mais atento para construir 

uma vivência escolar mais proveitosa. Nas suas vertentes oral e escrita, o ensino da língua 

deve ser perpassado por reflexões metalinguísticas, buscando compreender as 

convenções sociais e, especialmente, os usos que os sujeitos farão desse aprendizado. 

Espero que este artigo, bem como o trabalho desenvolvido na tese, contribua para uma 

qualificação do olhar sobre o aprendizado da leitura, escrita e oralidade dos educandos 

da EJA e que estes sejam ouvidos atentamente nos processos de desenvolvimento 

desses aprendizados.  

Palavras-chave: Aprendizado na EJA; Leitura; Escrita; Oralidade. 
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EIXO TEMÁTICO 3: Alfabetização e Letramento na Educação de Jovens e Adultos   

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa é parte integrante de um estudo que vem sendo realizado no município de 

Iguaí- Bahia, sobre os impactos positivos e/ou negativos da aplicação do programa 

Todos Pela Alfabetização- TOPA e da Educação de jovens e Adultos- EJA e suas 

implicações pessoais e sociais dos indivíduos ingressos e egressos destas modalidades 

de ensino. O presente artigo aborda uma pesquisa feita com alunos em diferentes níveis 

de escolaridade integrantes das salas da EJA das Escolas Municipalizadas Alice 

D’Esquivel Silva e Ester Galvão do município no ano de 2010. Localizada no bairro 

Netanias Alves Veiga, região periférica do município, as Escolas Municipalizadas Alice 

D’Esquivel Silva e Ester Galvão (EMAE) foram fundidas por estarem situadas em um 

único terreno e abrigarem por ano letivo cerca de 800 alunos, em média, distribuídos em 

três turnos de funcionamento, com uma clientela bem diversificada. O objeto de estudo 

desta pesquisa buscou responder a seguinte problematização: Qual impacto social a 

aquisição da leitura e da escrita exerceu sobre a vida dos indivíduos ingressantes na EJA 

no município de Iguaí? O objetivo é identificar os índices numéricos de matrícula, 

aprovação, evasão, analisar o perfil dos ingressos em nível socioeconômico e cultural e 

observar a mudança que o conhecimento adquirido representou no conjunto de práticas 

sociais de cada indivíduo. A abordagem de pesquisa foi de cunho quantitativo e 

qualitativo, também chamada de “quanti-qualitativa”. Quantitativo por considerar a 

análise documental em relação a alguns dos dados coletados e qualitativo por 

reconhecer a existência de uma relação direta e dinâmica entre o pesquisador e sujeito. 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram: análise documental, aplicação de 

questionários e a realização de entrevistas, que possibilitaram traçar o perfil do público 

estudado e entender a apropriação social que estes jovens e adultos fazem do letramento 

durante o processo de escolarização e como o utilizam em seu cotidiano. Os 

instrumentos utilizados para a coleta de informações foram: análise documental com 

dados de matrícula, aprovação e evasão escolar, entrevistas e questionários. No primeiro 

momento de contato com a unidade de ensino buscamos fazer coleta dos dados 

quantitativos por meio dos registros de matrícula inicial, aprovação, reprovação, evasão 

escolar e matrícula final. O próximo passo se deu por meio da coleta de dados utilizando 

questionários elaborados previamente com questões objetivas que visavam conhecer as 

condições socioeconômicas dos alunos e sua apropriação cultural. De posse dos dados 

coletados traçou-se um roteiro para a terceira etapa que seriam as entrevistas diretas por 

amostragem. Para as entrevistas foram solicitados dez alunos que, por livre e espontânea 

vontade, responderam oralmente a uma sucessão de perguntas previamente 

estabelecidas que tinham como propósito verificar o grau de instrução do aluno, sua 

apropriação da leitura e da escrita, sua acessibilidade aos meios de comunicação, a 
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interferência da leitura e da escrita em sua condição de vida, colher relatos de 

experiências negativas e/ou positivas sobre o uso dos conhecimentos apreendidos na 

escola no seu cotidiano, dentre outras coisas Considerando a importância da 

singularidade, o grande significado e a relevância adquirida mediante a realização desse 

trabalho, constatamos que os jovens e adultos do município de Iguaí que buscam se 

engajar na escola têm como motivação para participar do EJA o anseio de sentir-se 

integrante de um grupo, como forma de identificar seus sentimentos, aspirações e seu 

papel social. Foi possível perceber, também, de forma muito clara, a mudança qualitativa 

que a aquisição da leitura e da escrita exerce sobre a vida dos indivíduos e o que tal 

conhecimento representa no conjunto de práticas sociais, extrapolando a dimensão técnica 

e instrumental do puro domínio do sistema da escrita. Alunos que não eram capazes de se 

sentir parte de uma sociedade se veem agora engajados no convívio social e no mercado 

de trabalho, evidenciando com isso que o adulto não procura à escola apenas com a 

intenção de recuperar um tempo perdido ou para aprender algo que não aprendeu 

quando criança, busca, acima de tudo, um aprendizado para atender as suas 

necessidades atuais. Desta forma, entendemos que a aquisição da leitura e da escrita 

ultrapassa os limites da mera educação sistêmica do indivíduo e lhe viabiliza uma gama 

de possibilidades de expressão e comunicação com o mundo circundante, conferindo a 

ele uma ascensão cultural e social. 
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¹ EIXO TEMÁTICO: 3  - ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS   

 

RESUMO 

O presente trabalho procura relatar as experiências vivenciadas no ano de 2014/2015, na  

Escola Municipal Emilia Mila de Castro em Guanambi-Bahia na Modalidade da 

Educação de Jovens, Adultos e Idosos. Dialogando com os meus pares sobre a angustia 
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e inquietação diante dos desafios colocados por nossos alunos de forma dialógica sobre   

o grande sonho de aprender ler e escrever com autonomia. Suscitou-nos o desejo de 

realizar algo diferente, acordamos que precisaríamos rever nossas práticas pedagógicas 

então optamos em trabalhar com projetos temáticos nascidos das necessidades dos 

alunos. O nosso primeiro passo foi escutar os alunos, sobre os seus sonhos e objetivos 

em relação ao ensino oferecido. O segundo passo foi fazer uma reclassificação. Todos 

os alunos nos níveis pré-silábicos  e silábicos ficaram em uma turma para serem 

‘’alfabetizados” levando em consideração seus saberes e fazeres. A outra parte da turma 

que já estavam nos níveis silábico alfabético e alfabético iria poder aprofundar e 

construir os  conhecimentos de acordo com a proposta pedagógica peculiar ao sujeito da 

EJA. O corpo discente da escola é oriundo de diversos bairros, mas temos um número 

considerável de alunos que reside na zona rural. A maioria dos alunos encontra-se em 

condições sócio econômica desfavorecida, sobrevive de aposentadorias, vendas 

esporádicas, bolsa família, agricultura de subsistência e trabalho sem carteira assinada. 

Alguns são trabalhadores autônomos. Temos também alunos com deficiência mental, 

Transtornos globais, dificuldades de aprendizagem e  surdez. Concentra-se em uma 

faixa etária de 18 à 68 anos. Sendo matriculados 35  alunos em cada sala.  O motivo que 

nos mobilizou a desenvolver o projeto alfabetização e letramento foi o desejo de poder 

garantir os direitos de aprendizagem para esses alunos que não dominam a leitura e a 

escrita, ora matriculados na EJA I estágio 2, do primeiro segmento do Ensino 

Fundamental. Apesar de reprovações durante vários anos neste mesmo estágio esses 

alunos não desistiram. Mas em uma roda de conversa realizada através de uma auto 

avaliação um grande número de alunos relataram  oralmente que gostava da escola, mas 

já estavam cansados porque não estava aprendendo. Trabalhar com jovens e adultos e 

assumir uma prática pedagógica que oportunize o desenvolvimento de competências 

que permitam aos alunos avanços qualitativos, no uso de recursos para a resolução de 

problemas frente a novas situações, implica na necessidade de refletirmos sobre diversas 

questões. Quem são os sujeitos que procuram a  EJA? Quais os conhecimentos já 

apropriados por estes sujeitos ao ingressarem na EJA? Qual a função da EJA? Qual 

currículo responderá às necessidades e expectativas desses sujeitos? Buscar respostas 

para estas questões nos faz refletir sobre as relações sociais com as quais interagem 

nossos alunos. O jovem e o adulto retornam à escola motivados pelas mais diversas 

razões: o sonho de conquistar melhores salários, a ameaça do desemprego, a 

necessidade de contribuir mais eficazmente na formação dos filhos, a realização pessoal 

entre outros, são fatores de peso neste processo. Como observa Freire, colaborando com 

essa reflexão: “será a partir da situação, existencial, concreta, refletindo o conjunto de 

aspirações do povo, que poderemos organizar o conteúdo programático da educação ou 

da ação política” (FREIRE, 1987,p.86).Cabe ainda salientar que o jovem e o adulto não 

escolarizados em geral são pessoas desvalorizadas socialmente, que alimentam um 

sentimento de inferioridade e de insegurança, havendo, então, a necessidade de os 

educadores, numa ação conjunta, proporcionarem um ambiente onde possa ser resgatada 

a sua credibilidade e autoconfiança para que a aprendizagem aconteça nesse sentido 

temos como objetivos possibilitar os sujeitos da EJA através de metodologias peculiares 

vencer as barreiras que o impedem de desenvolver o processo de leitura e escrita de 

forma autônoma; Despertar nas pessoas jovens e adultas a criatividade, valorizando suas  
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habilidades e talentos artísticos, na elevação da motivação e autoestima; Valorizar  a 

leitura e a produção escrita nas diversas áreas do conhecimento; Participar de situações 

de leitura/escuta e produção oral e escrita de textos destinados à reflexão e discussão 

acerca de temas sociais relevantes que são vivenciados pelos alunos no seu cotidiano 

(notícias, anúncios, reportagens, artigos de opinião, cartas de leitores, debates, 

documentários...) Utilizar caminhos próprios na construção do conhecimento 

matemático em resposta às necessidades concretas e a desafios próprios dessa 

construção; A presença de adultos com deficiências mentais ou múltiplas, e dificuldades 

de aprendizagem na EJA é um desafio que nós educadores precisamos discutir e, 

juntamente, com outros profissionais, buscar métodos capazes de proporcionar avanços 

de desenvolvimento do sujeito que busca a escola. Realizando o diagnóstico individual 

e pesquisando sobre a história de vida desses sujeitos ficou evidente que esses alunos 

que não conseguiram alfabetizar e permanecem nos níveis de escrita pré-silábico e 

silábico tem histórico de deficiência mental, e transtornos globais. Os alunos da 

educação especial buscam na EJA a possibilidade de crescimento e de apropriação  do 

conhecimento, das habilidades e das competências que  os torne autônomos, 

interdependentes e capazes de se inserir no mundo do trabalho. Alfabetizar uma pessoa 

com deficiência intelectual, não é um fim em si mesmo, mas um meio de possibilitar 

modificações mais amplas no seu repertório comportamental, contribuindo ao mesmo 

tempo para que melhore a sua “autoestima” e para que o mesmo também possa ter 

acesso ao conhecimento e consequentemente o desenvolvimento do seu potencial 

cognitivo. A avaliação se faz continuamente, observando a participação ativa e 

desenvoltura do jovem, adulto e idoso, nas atividades propostas com diferentes 

instrumentos de avaliação  numa  abordagem qualitativa e quantitativa. Enfatizamos os 

avanços e não apenas o fracasso, com base nos objetivos presente no projeto 

alfabetização e letramento. Foi possível observar em todos os componentes curriculares 

que os alunos desenvolveram competências e habilidades de acordo com as 

peculiaridades especificas de cada sujeito envolvido no processo de ensino e 

aprendizagem. Ao concluir esta etapa, fica a certeza de que apenas foi dado um primeiro 

passo para melhorar a qualidade da Educação de Jovens e Adultos, na Escola Municipal 

Emilia Mila de Castro, cabe a nós atores envolvidos neste cenário dar continuidade às 

propostas de trabalho pedagógico, inovando, discutindo e ousando novos caminhos e 

vôos mais altos, na direção da educação que tanto se sonha e busca neste país, mas que 

certamente só se alcançará com uma gestão democrática, que valorize os educandos e os 

educadores, particular e coletivamente.   

Palavras- chave: Educação de Jovens e Adultos.  Alfabetização e letramento.  
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EIXO TEMÁTICO 3: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

 

RESUMO 

O presente artigo apresenta um recorte de pesquisa de mestrado que está em fase de 

conclusão pela Universidade do Estado da Bahia-UNEB, no Programa de Mestrado 

Profissional de Educação de Jovens e Adultos. O ensaio trata de questões inerentes a um 

processo de alfabetização como uma ferramenta de empoderamento social para 

estudantes de EJA campesinos, princípios que devem estar nos fundamentos e 

dispositivos que legitimem a modalidade, instituído em um currículo intertranscultural 

que valorize os princípios da identidade e alteridade dos sujeitos. É interessante ressaltar 

que a proposição desta pesquisa emerge de uma prática docente em EJA, submersa em 

reflexões impulsionada pelo seguinte problema: De que forma (ou até que ponto) as 

diretrizes curriculares da EJA do campo contemplam as vivências e identidades dos 

estudantes campesinos inseridos no contexto da agricultura familiar no município de 

Amargosa – BA? Como objetivo geral pretende-se analisar como e de que forma o 

currículo da EJA do campo contempla as vivências e identidades dos estudantes 

campesinos, inseridos no contexto da agricultura familiar no município de Amargosa. 
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Outros objetivos são indispensáveis, construídos no efervescer da pesquisa-ação: a) 

Observar as percepções dos estudantes campesinos sobre a relação entre a escola e seu 

contexto social; b) Compreender as diretrizes curriculares da EJA do campo e sua 

interação com a realidade dos agricultores familiares; c) Propor metodologia de reforço 

da aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos no ambiente escolar no 

desenvolvimento de atividades agrícolas de base familiar e formação crítica dos 

agricultores. A construção de um currículo identitário para EJA do campo parte de um 

imperativo que está para além do direito à educação permanente, ao longo da vida, na 

qual são traçados debates densos no campo da EJA, deve ser atrelado um novo discurso 

que é a mudança de vida dos sujeitos que dela participam. Que por sua vez serão mais 

capazes de propor mudanças na estrutura social estabelecida, que em suma é propulsora 

do processo de sublimação das identidades dos até então oprimidos. Ocupando um 

papel central na esfera educacional, o currículo pode desempenhar diversas funções a 

depender da ideologia a qual está submerso, aqui compactuamos do conceito de 

currículo como sendo o conjunto de conhecimentos eleitos como formativos, 

(MACEDO, 2013). O currículo está estritamente ligado com a formação social, ele é um 

constructo histórico, que caminha em consonância com o contexto de vida social de 

seus atores e atrizes curriculantes. Dependendo da forma que este é arquitetado, 

construído, pode estar a serviço da democracia, na valorização das trajetórias de vida, ao 

contrário viabiliza a valorização de determinados conhecimentos, de algumas culturas 

em detrimentos de outras.  A missão do currículo está em selecionar os conhecimentos 

julgados como necessários à vida; envoltos em jogo de poder e ideologias que por vezes 

são discriminatórias, etnocêntricas. Parece-nos importante tomarmos algumas 

inspirações argumentativas em torno do currículo, no intuito da percebermos de forma 

mais especifica de como este dispositivo interfere de forma direta, visível e oculta no 

posicionamento e desempenho de papeis sociais dos sujeitos que possuem uma 

identidade social campesina. Esse novo currículo camponês, construído em interação 

contínua com os sujeitos da modalidade, deve primar pela autonomia e alteridade de 

seus sujeitos, para que a partir de então, estes vislumbrem novas forma de enfrentar e 

transformar tudo que lhe é imposto. O conjunto de conhecimentos eleitos como 

formativos para jovens e adultos do campo, deve passar por um crivo de criticidade, que 

demanda tempo e organização de seus agentes; atividade esta que perpassa também por 

formação docente. Esse momento da construção curricular é propício para elencar quais 

conhecimentos são indispensáveis para tornar a educação em um condutor de 

transformação social. Nesta perspectiva todos os atos de currículo da educação 

campesina devem convergir em direção a uma formação que vá além da ação de 

instrumentalizar, que respeite as relações interculturais do campo. Com o objetivo de 

valorizar tais relações, torna-se indispensável à existência de um currículo que tenha a 

vida dos sujeitos como norte, organizado por meio de temas geradores inspirado em 

Paulo Freire em uma pedagogia intertranscultural. Os temas geradores que constituirão 

o currículo da EJA do campo são permissivos de maior entrosamento entre o trabalho 

pedagógico e a realidade sociocultural das pessoas em processo de aprendizagem, em 

suma viabiliza um relacionamento harmônico e interdisciplinar entre as diversas áreas 

do saber e a leitura crítica da sociedade. Ele pressupõe uma flexibilidade da práxis 

educativa por ser dialético e contextual; segundo Macedo (2013) ele não engessa a ação 
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pedagógica-curricular justamente por permitir que novos temas surjam do coletivo 

social dos professores e alunos. A proposição do currículo intertranscultural por meio de 

temas geradores é a de viabilizar uma maior interconexão entre os contextos vivenciais, 

socioculturais, socioambientais, políticos e econômicos. Essa forma de selecionar os 

conhecimentos formativos, que está diretamente imbricado com a vida, foge dos 

questionamentos objetivistas e conteudista: Como? Quando? Focando no: Por quê? Para 

quê? Esta pesquisa de intervenção está sendo desenvolvida a partir da abordagem 

qualitativa, utilizando como metodologia a pesquisa-ação, atividade que pressupõe 

estreita associação com uma ação ou a resolução de um problema coletivo, uma maneira 

de se fazer pesquisa em situações em que também se é uma pessoa da prática e que 

deseja melhorar a compreensão desta. As reflexões e informações levantadas neste 

trabalho estão sendo obtidas através de um conjunto de técnicas de investigação que 

seguem um rigor, sendo elas a observação participante de uma turma de EJA, oficinas 

com educadores, entrevistas semiestruturadas com educandos e gestora escolar, análise 

documental e de conteúdo; técnicas estas que evitam a existência de muita participação 

e pouco conhecimento. A partir de então, podemos suscitar algumas considerações 

pertinentes à construção e fundamentação do currículo intertranscultural para 

modalidade EJA do campo em Amargosa.  Primeiro traçamos inferência sobre a 

identidade, ou identidades, do campesinato Amargosense; entendendo que esta é 

constituída não apenas pela vida camponesa, é multifacetada, formada a partir de uma 

tessitura.  Poderíamos dizer que, ao mesmo tempo em que esse campesino é inerente ao 

mundo rural, desenvolve práticas do mundo urbano criando laços de dependência e 

auxílio. Seguindo no desbravamento desse campo, podemos interpretar que o mundo 

rural de Amargosa é plural, entretanto ainda não é privilegiado no enfoque educativo, 

pelo menos no que se diz respeito a educação na modalidade EJA, que é conduzida a 

partir da escassez ou inexistência de documentos que a legitime, como proposta 

pedagógica e curricular especifica, aparecendo apenas de forma sucinta no Projeto 

Político Pedagógico - PPP. Fato que contrasta com a existência de 19% pessoas não 

alfabetizada no município (IBGE, 2010), além de contar com apenas quatro turmas de 

EJA em quatro comunidades distintas, entre um universo de 109 comunidades rurais. A 

escola pesquisada, a Francisco Juventino de Souza, é parte constituinte do núcleo 3 

(três) da Secretaria Municipal de Educação de Amargosa, totalizando o conjunto de seis 

escolas em comunidades circunvizinhas, que compartilham de uma mesma gestão, 

seguindo os mesmos princípios estabelecidos em Projeto Político Pedagógico-PPP 

unificado. Após os diálogos suscitados com a comunidade escolar e do entorno e análise 

de alguns documentos normativos: PPP, Plano Municipal de Educação – PME e 

Proposta Pedagógica, percebemos a necessidade da legitimação dos documentos 

formais para o sucesso da EJA e de seus sujeitos na rede municipal de ensino, assim 

como elegemos os seguintes temas geradores transversais que comporão a base do 

currículo intertranscultural da EJA nas series inicias do Ensino Fundamental: 

Movimentos Sociais e Associativismo; Economia sustentável e solidária; Relações de 

poder e trabalho no campo; Alfabetização em decorrência do letramento; 

Desenvolvimento científico e econômico no campo; Educação e empoderamento social; 

Bem estar e permanecia no campo. Devido ao fato da pesquisa ser participante e estar 

em fase de construção, novos temas poderão surgir ou serem reavaliados a depender dos 
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debates traçados sobre a necessidade de uma formação crítica para sujeitos políticos, 

trabalhadoras e trabalhadores campesinos. 

 

Palavras-chave: EJA; Currículo Intertranscultural; Campesinato. 
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EIXO TEMÁTICO 3: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

 

RESUMO 

Este trabalho discute resultados de pesquisa que analisa as trajetórias de educandos da 

EJA que frequentam uma proposta de alfabetização de jovens e adultos no Tribunal de 

Contas da União (TCU). Esta pesquisa teve como objetivos: a) identificar e conhecer as 

trajetórias, caminhos e perspectivas dos educandos da EJA; b) conhecer as expectativas 

possuídas pelos educandos em relação à prática e a educação na qual estão inseridos; c) 

perceber e mensurar as diferenças e acúmulos entre as trajetórias dos educandos e seu 

possível capital cultural. A natureza da pesquisa é de abordagem qualitativa. Os 

procedimentos da pesquisa estão organizados na observação participante, grupo focal e 

levantamento bibliográfico. Os sujeitos da pesquisa são trabalhadores terceirizados que 
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frequentam o Programa de alfabetização Saber Mais do Tribunal de Contas da União 

(TCU). Este programa é composto majoritariamente por um público masculino, na faixa 

etária entre 20 e 54 anos. Esta pesquisa permite um olhar e uma escuta acerca da 

trajetória desses sujeitos com base na perspectiva de Bourdieu e Freire, por meio da 

análise das diferentes trajetórias dos estudantes da EJA em um espaço não formal de 

escolarização, o TCU, no período de abril de 2014 até o presente ano de 2015. 

 

A análise das falas dos educandos produzidas na situação de entrevista centrou-se nas 

interrupções de suas trajetórias escolares nos sistemas de ensino, revelando dicotomias 

nas significações que cada sujeito constrói sobre as frequentes interrupções e 

paralisações ao longo de suas trajetórias escolares.  

É importante considerar que as propostas tradicionais e majoritárias de ensino no Brasil, 

tanto no setor público quanto privado, norteiam-se de maneira sistêmica, no sentido de 

cumprir funções específicas relacionadas às lógicas mercadológicas e suas necessidades 

intrínsecas, onde sujeitos da EJA são tomados enquanto indivíduos isolados de si 

mesmo, do mundo que os cerca, de sentimentos de particularidades e do outro.   De 

acordo com Bourdieu (1983) citado por Nogueira e Nogueira (2014) essa percepção é 

reconhecida quando “[...] dois modos de aquisição da cultura; o aprendizado total, 

precoce e insensível, efetuado desde a primeira infância no seio da família, e o 

aprendizado tardio, metódico, acelerado, que uma ação pedagógica explícita e expressa 

assegura”. 

Nesta pesquisa, buscou-se compreender as práticas educacionais e pedagógicas da 

Educação de Jovens e Adultos, sobretudo, aquelas desenvolvidas no interior de 

“espaços” não formais de escolarização. Buscamos assim a compreensão de como surge 

o entroncamento entre perspectivas escolares e percursos dos educandos da EJA, 

marcados por trajetórias de vida diversas, não somente pela significativa experiência de 

vida como também sua inserção no mundo do trabalho. 

De um modo geral, o educando da EJA é visto como um recipiente no qual são 

depositados conteúdos, e assim reforçada a dominação cultural e política, impedindo a 

conscientização de homens e mulheres (FREIRE, 2003). Os sujeitos que não se 

enquadram nessa pedagogia bancária ou não querem fazer parte e se sentem 

inadequados dentro das exigências e imposições desse habitus, acabam excluídos ou 

mesmo abandonam o espaço escolar. 

Minha atuação nesse projeto, como professora e pesquisadora permitiu-me realizar a 

pesquisa com jovens e adultos que tiveram suas trajetórias no âmbito escolar 

fragmentadas, em idas e vindas. Segundo Nogueira & Nogueira (2002), o capital 

cultural é visto como a perpetuação de um sistema de valores sociais, determinados pela 

união de conhecimentos, informações, sinais linguísticos, posturas e atitudes com suas 

particularidades que traçam a diferença de rendimentos entre os sujeitos citados 

anteriormente. 

A pesquisa revela que a trajetória escolar, esperada e significada para esses sujeitos é a 

traçada linearmente, sem obstáculos para todos, como se o acesso e a permanência 

estivessem sido viabilizados a todos de maneira equitativa. Nesta visão, quem se desvia 

dessa trajetória e não retoma ou retorna a rota é por puro comodismo ou desinteresse. 
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Tais impressões se apresentam nos relatos dos sujeitos da pesquisa, presentes em suas 

falas e formas de se expressar no mundo. 

Os alfabetizandos oriundos da EJA têm intimamente internalizados os modelos de 

habitus (BOURDIEU, 1998) social e pessoal que a sociedade os caracteriza: sujeitos 

desprovidos e estigmatizados como pessoas dependentes, onde seus conhecimentos, 

saberes, princípios e valores, são quase que considerados sem importância no sistema 

socioeconômico ao qual hoje nos inserimos. A produção da pesquisa e dos relatos 

despertam inquietações sobre as elaborações construídas pelos sujeitos oriundos da EJA 

no tocante à relevância do seu processo de inserção na cultura letrada que predomina em 

nossa sociedade. Onde as consagrações dos valores socialmente convencionados lhe são 

cobrados para que suas opiniões, saberes e valores sejam ratificados, revelando a 

necessidade de superar esta visão por meio de uma pedagogia específica, a Pedagogia 

do Oprimido (FREIRE, 2003). 

 

No que tange ao retorno dos estudos, a pesquisa mostra como os fatores sociais e 

econômicos os levaram a se reinserirem no mundo da escrita e leitura, principalmente 

para o exercício de suas atribuições, como ler os rótulos dos produtos utilizados no 

exercício de suas funções laborais; se locomoverem de um prédio ao outro e encontrar a 

sala e ambiente ao qual foi designado para trabalhar; ou até mesmo, o medo de perder o 

emprego e ter dificuldade de encontrar outro.  Mas encontram-se também motivações 

relacionadas à sociabilidade e ao convívio familiar como ler a bíblia para pregar no 

espaço de reunião religiosa que frequentam, incentivar os filhos em seus 

relacionamentos conjugais sobre a importância da educação, ciúmes do cônjuge, etc. 

 Embora os educandos reconheçam a relevância da alfabetização desenvolvida no 

próprio ambiente de trabalho, a escola formal é vista pelos participantes como a 

instituição que deve assumir a responsabilidade primordial no acesso à leitura e escrita. 

Não obstante, os relatos apontarem para a situação econômica como o propulsor da 

desistência, os próprios educandos parecem não reconhecer esta conjuntura de exclusão 

social, política e alienante como fatores que contribuíram para suas interrupções 

escolares.  

Os processos de constituição desses educandos tal como se dão, requerem longas 

trajetórias de aproximação, em que se compatibilizam diferentes representações, valores 

e interesses, o que torna complexo o estabelecimento de relações com essa sociedade 

permeada de contradições, onde os sujeitos oriundos da EJA carregam estereótipos de 

fracasso e desconsiderações dos seus saberes conquistados em suas trajetórias de vida. 

Esta pesquisa aponta para a necessidade e pertinência das finalidades atribuídas à 

educação como um projeto político e social, no qual a concepção de Freire adquire 

relevância por considerar as diferenças no aprendizado. Nessa concepção, as diferenças 

são frutos das características e necessidades de cada pessoa, onde o espaço de educação, 

seja, escola, trabalho, família, associações, ou seja, os espaços formais e informais de 

educação são individualizados no saber que cada sujeito traz e busca, sendo produzido 

na coletividade. Freire nos afirma a importância de uma profunda confiança na 

humanidade de cada ser e na sua capacidade de se produzir como sujeito da história, 

com o respeito ao conhecimento e prática de cada saber, fala e modo de ser e viver. Ele 

compreende que as mudanças começam a se desenvolver na relação dialógica e dialética 
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que estabelecemos com o coletivo, na ajuda mútua, onde o saber de um é compartilhado 

com outros, para transformar a realidade, ao mesmo tempo em que o provoca. Nesta 

visão, “o que não é lícito fazer é esconder verdades, negar informações, impor 

princípios, castrar a liberdade do educando ou puni-lo, não importa como, porque não 

aceite, por várias razões, o meu discurso” Tal atitude implicaria recusar a “utopia. Isto 

sim, me faria tombar incoerentemente, no sectarismo destrutor que critiquei duramente 

ontem, na Pedagogia do Oprimido, e critico hoje ao revisitá-la, na Pedagogia da 

Esperança” (FREIRE, 2003, pag. 84) 
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EIXO TEMÁTICO: Alfabetização e Letramento na Educação de Jovens e Adultos 

 

 

 

RESUMO 

Este texto faz parte de uma pesquisa em desenvolvimento no Programa de Pós-

Graduação em Educação (Mestrado em Educação), vinculada a linha de pesquisa 

Currículo e Práticas Educacionais, inscrevendo-se no contexto das discussões sobre 

“Leitura e Letramento”, no âmbito do Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com Ensino Médio (PROEJA),  na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), no curso técnico em Comércio, do Instituto Federal do Norte de Minas 

Gerais,  Campus de Januária (IFNMG). Podemos afirmar que discutir a temática 

“Leitura e Letramento” é uma tarefa desafiadora e complexa, já que o ensino da leitura é 

um dos grandes desafios enfrentados pela escola nos dias atuais e é uma das 

competências mais exigidas atualmente pela sociedade moderna. Ler é uma atividade 

que deve ir além  de decifrar códigos e palavras; deve ser realizada para que o discente 

entenda o  mundo a sua volta de forma crítica e consciente.  Freire (1970) afirma que  a 

leitura de mundo precede a leitura da palavra e isso nos faz inferir que o discente, 

quando chega à escola, já traz consigo uma leitura sobre o mundo. Desta forma, a 

articulação entre o ensino escolar e a realidade vivida por esse sujeito sugere a formação 

e o desenvolvimento de cidadãos ativos e participativos numa sociedade cada vez mais 

diversificada. Com base nesta perspectiva de leitura e letramento o nosso objetivo é 

analisar as práticas de leitura realizadas no Proeja e os efeitos que estas  práticas 

produzem na formação do docente leitor. Sabemos ser de grande relevância pesquisas 

sobre a leitura e letramento, principalmente com jovens e adultos, já que a maioria das 

literaturas destacam este assunto somente em relação à criança. De acordo Solé (1998), 

a leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto e neste processo se procura 

cumprir os objetivos da leitura. Sendo assim, o ato de ler traz vários objetivos que 

devem ser cumpridos para a sua realização. Entender que a leitura circunda todos os 

processos de ensino aprendizagem faz-se necessário e  é preciso um trabalho 

interdisciplinar entre as diversas  disciplinas que aponte a importância da leitura e 

interpretação, enfim, do letramento. Conforme  Kleiman (2006, p. 20) “O aluno precisa 

ter discernimento para entender a leitura de uma bula de remédio a uma simples receita 

culinária, o que geralmente faz parte do seu contexto.” O fenômeno do letramento 

extrapola o mundo da escrita tal qual ele é concebido pelas instituições que se 

encarregam de introduzir formalmente os sujeitos no mundo da escrita. No que se refere 
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ao aporte metodológico, a pesquisa insere-se numa abordagem qualitativa, e de acordo 

Minayo(1994)  “a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado” ,  e será realizada 

por meio de levantamento bibliográfico de literatura que contemple leitura, letramento e 

aprendizagem e por observações realizadas pelas autoras em uma sala de aula de um 

curso técnico em Comércio, do Proeja, no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais,  

Campus de Januária (IFNMG). Com base nos trabalhos científicos realizados sobre a 

temática do Proeja e em pesquisadores referenciados sobre leitura e letramento, no 

contexto da educação brasileira, percebeu-se que a concepção de leitura e letramento, 

enquanto aporte teórico faz parte de todo o conhecimento do docente, mas quando 

colocado em prática há um distanciamento entre o que se fala e o que se pratica em sala 

de aula. Por isso a necessidade de todo o corpo docente desenvolverem um trabalho 

docente em prol do letramento, ainda mais quando este trabalho é voltado para o 

educando que frequenta o Proeja, pois a sua incursão pelo mundo social e profissional 

lhe demanda competências que vão além de decodificação de palavras. Assim 

defendemos um planejamento sistemático voltado para a prática do letramento. 

Segundo Solé(1998,p.92): “a tarefa da leitura deve ser bem planejada e selecionado com 

critérios os materiais que nela serão trabalhados, tomando decisões sobre as ajudas 

prévias de que alguns alunos possam necessitar, situações que abordem contextos de 

uso real, que incentivem o gosto pela leitura e que deixem o leitor avançar”. Ao 

escolher os textos o docente deve priorizar textos que apresentem desafios, temáticas 

que fazem parte do cotidiano e do mundo real do sujeito. A grande parte dos educandos 

da EJA são jovens e adultos conscientes do seu papel na sociedade. Por isso neste 

momento o papel do professor é indispensável como motivador e incentivador da 

leitura, não só como fonte de conhecimento, mas também como algo que dá prazer, que 

ajuda o educando a se conectar com outros mundos, outras culturas outras experiências. 

Na EJA a maioria das dificuldades de compressão da leitura e escrita são várias, pois 

houveram rupturas no  processo de ensino aprendizagem e isto pode afetar o 

desenvolvimento destas competências. Além da leitura e interpretação, a oralidade é 

outra competência que este sujeito demanda, principalmente o educando do Proeja do 

curso técnico em Comércio. A linguagem é fator preponderante na sua profissão. E 

importante desenvolver trabalhos voltados para escrita, debates, discussões. 

Oportunizando a todos a participação, expondo suas ideias, pensamentos, percepções, 

onde possam ouvir de forma respeitosa e colaborativa desenvolvendo assim  sentimento 

de autoconfiança, contribuindo com o avanço e crescimento intelectual, social e 

profissional daqueles que ali estão à procura de uma oportunidade tanto na vida social 

como profissional. Sendo assim, o professor como principal incentivador deve 

conscientizar ao educando do EJA a importância do ato de ler, despertando nele o gosto, 

prazer e o desejo de ler, a leitura irá favorecer a escrita e a oralidade. Desenvolvendo 

assim o humano, consequentemente, o homem cidadão.  

Palavras chave: PROEJA, leitura e letramento 
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EIXO TEMÁTO 4: PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - TENDÊNCIAS E 

PERSPECTIVAS DA PESQUISA EM EJA EM DIFERENTES ESTADOS E NO PAÍS  

 

RESUMO 

O presente texto ancora-se em uma pesquisa de abordagem colaborativa 

interventiva (IBIAPINA, 2008), denominada “A leitura e a formação de leitores no 

Estado de Alagoas: estudo e intervenção de alfabetização na educação de jovens e 

adultos (2010-2014)”, financiada pela CAPES, Edital nº 38 de 2010 - Observatório da 

Educação que teve por objetivo construir um diagnóstico abrangente sobre as práticas 

de leitura em Educação de Jovens e Adultos (EJA), em 4 escolas públicas situadas em 

Maceió. 

Essa abordagem desencadeou o processo de pesquisaformação8, visando, entre 

outros propósitos, a construção de uma cultura de formação continuada de professores 

nas escolas loci da investigação. Envolveu colaborativamente professores da 

universidade e de EJA e alunos bolsistas, que dialogaram sobre o processo de 

ensinoaprendizagem da leitura na EJA, num contexto em que  todos os participantes da 

investigação vivenciaram “novas experiências”. 

O movimentum dessa pesquisaformação, metodologicamente, deu-se por meio 

de: entrevistas semiestruturadas com as professoras partícipes da investigação; grupos 

focais com o(a)s aluno(as); observação colaborativa da prática docente; sessões 

reflexivas  sobre as aulas observadas; sessões de estudo  de textos teóricos e retorno à 

sala de aula.  

O sentido de pesquisaformação  apoia-se em Nóvoa (1991, p. 30) alicerçando-se 

na “[...] ‘reflexão, na prática e sobre a prática’ [grifo do autor], através de dinâmicas de 

investigação-ação e de investigação-formação, valorizando os saberes de que os 

professores são portadores”. Tomar a escola como lugar de referência e lócus de 

                                                           
8 Optamos por apresentar ao longo deste trabalho sintagmas (nominais ou verbais) juntos, com o propósito de 

deixarmos claro algumas concepções que defendemos, representando a indissociabilidade  semântica entre eles. 
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formação docente implica numa concepção de prática formativa que faz sentido para os 

sujeitos formando-professores(as). 

Nesse movimentum de refletir ou legitimar práticas de ensino da leitura na 

escola, no bojo de uma cultura docente constitui-se como objetivo desta comunicação 

compreender a(s) influência(s) da cultura docente nas determinações e ações 

pedagógicas do professor de  EJA. 

Assumimos a cultura organizacional escolar na perspectiva de Pérez Gomes (2001, p. 

162), quando afirma que esta “é prioritariamente a cultura dos professores como grupo 

social e como corpo profissional” integrando um conjunto de crenças, valores, hábitos, 

formas de fazer e normas que influenciam e determinam o que os professores 

consideram valioso, bem como os seus modos de pensar, relacionar, sentir e agir. 

Neste contexto, acreditamos que  os professores, quando fazem suas escolhas 

didáticas, estas deverão ser compreendidas dentro do pressuposto que estão a eles 

articuladas  “como sujeitos que possuem, utilizam e produzem saberes específicos ao 

seu ofício, ao seu trabalho” (TARDIF, 2003 p. 228). Ou seja, as suas escolhas e 

decisões didáticas objetivadas nas práticas estão aportadas a uma cultura organizacional 

escolar e profissional docente que segundo Sergiovanni (2004), oferece uma estrutura 

para definir o que faz ou não faz sentido.  

Neste trabalho consideramos as culturas docentes  individualismo e colaboração 

(HARGREAVES, 1998). No que se refere à primeira tem por base um sistema em que 

os professores exercem a atividade profissional segundo lógicas, privilegiadamente, 

individualistas, espaços limitados de interação com os pares, ao nível da concretização 

dos processos pedagógicos. Na cultura da colaboração o mesmo autor destaca que, em 

culturas de colaboração os professores têm a oportunidade de um aperfeiçoamento 

contínuo e de aprendizagem, assentes na confiança mútua entre seus pares pedagógicos 

valorizam e legitimam a partilha, a reflexão e mudança de concepções e de práticas. 

Nesse estudo, os seus resultados apresentou contributos para o significar e o 

ressignificar do trabalho docente (SANTOS, 2014) com leitura, identificando o que os 

atores, professores, fazem e em que condições realizam o referido trabalho docente, 

mostrando  também  que a cultura organizacional escolar interfere no trabalho docente, 

neste caso  nas ações pedagógicas do professor de EJA gerando assim um novo objeto 

de investigação, que passamos a assumi-lo, em duas escolas das quatro pesquisadas.  

Constatamos, entre outras conclusões,  que a condição de isolamento profissional 

docente, neste caso particular na modalidade da EJA, é a condição mais marcante no 

cotidiano do professor. O individualismo é vivenciado como cultura que dificulta 

experienciar novas formas de trabalho pedagógico, consubstanciadas a um difícil 

planejamento de ações pedagógicas, na medida em que a EJA é muito peculiar, 

exigindo ações singulares. Segundo depoimentos das professoras, trabalhar nesta 

modalidade requer uma partilha de experiências com outros professores para que 

possam ter múltiplas experiências pedagógicas, contudo ainda vivenciam um trabalho 

marcadamente isolado que dificulta a atuação na área.  

Não obstante, é de salientar que essa abordagem de pesquisa que as professoras 

vivenciaram no referido observatório, nos seus espaçostempos do trabalho colaborativo,  

nas sessões de reflexão e de estudo, que compõe o corpus deste estudo, romperam o 

cotidiano de  isolamento das professoras, uma vez que permitiram uma aprendizagem 
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entre pares de partilha e de planejamento de ações pedagógicas, na formação de leitores 

na  EJA.  

As práticas vivenciadas deixaram de corresponder a um único espaço privativo, 

apesar de pessoais, foram também esfera de partilha com os seus pares, em uma das 

escolas esses pares constituíram, apenas no professor pesquisado, nos professores da 

UFAL e bolsistas. Os insucessos e as incertezas foram partilhados e discutidos 

abertamente e a crítica não foi negligenciada, bem pelo contrário, constitui-se em uma 

norma na reflexão na qual todos aprenderam e aprendem.  

 

Palavras-chave: Culturas Docentes; Educação de Jovens e Adultos; Pesquisaformação. 
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EIXO TEMÁTICO: PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - TENDÊNCIAS E 

PERSPECTIVAS DA PESQUISA EM EJA EM DIFERENTES ESTADOS E NO PAÍS  

  

RESUMO 

 A temática que apresentamos é um aprofundamento de uma pesquisa realizada 

no período de 2011-2012, no âmbito dos Centros de Referência de Educação de Jovens 

e Adultos, que gerou uma dissertação de mestrado denominada O MOBRAL no sertão 

alagoano: das histórias e memórias às sínteses possíveis após quatro décadas, 

defendida na Pós-Graduação de Educação Brasileira da Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL). Partiu da seguinte problematização: Quais os impactos/contribuições 

do Programa de Alfabetização Funcional (PAF), implementado em 1970, pelo 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL)9, após quatro décadas? Os 

resultados levaram-nos a continuidade dessa discussão no curso de doutorado, da 

mesma Universidade, articulando-se em rede na interlocução de pesquisadores da 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), por meio de Projeto de Cooperação Acadêmica (PROCAD/Casadinho), 

financiado pela CAPES/CNPq/INEP. Este texto tem como foco situar esses 

impactos/contribuições, na formação de sujeitos sertanejos.  

O PAF foi um programa que, assumindo desde a nomeação — funcional — a 

concepção de um modo de alfabetização, tinha a finalidade de utilizá-la para aplicação 

imediata no cotidiano, o que deveria ser feito em prazos curtos, revertendo rapidamente 

a condição da mão de obra trabalhadora até então analfabeta, designada a partir desse 

momento, como minimamente, alfabetizada.   

                                                           
9 O MOBRAL nasceu como Fundação amparada pela Lei n. 5.379 de 15 de dezembro de 1967. Era 

originalmente financiado por recursos provenientes da Loteria Esportiva e da indicação de até 2% do 

Imposto de Renda devido por pessoas jurídicas. Em momento posterior, seus recursos limitam-se ao 

Imposto de Renda, nas mesmas regras anteriores. Em 1985, quando da chamada transição democrática se 

iniciava, por eleição indireta, o retorno à democracia, a instituição MOBRAL foi extinta, dando origem à 

Fundação Educar, que teve objetivos e finalidades redimensionados, estrutura e vinculação com o MEC, 

definição de propósitos e modus operandi, passando a atuar em apoio e fomento a ações diretas 

executadas por municípios e estados. 
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Considerando a ausência de memória escrita, sobre o MOBRAL no Sertão 

alagoano foi necessário, recorrer a abordagem qualitativa da história oral, tendo como 

base Pollak (1989) e Portelli (1997). O interesse por essa abordagem, deu-se no intuito 

de reinterpretar o passado por meio dos vestígios de memória e adveio do pressuposto 

de que os fatos que não foram registrados pelos documentos oficiais têm, no testemunho 

oral, a oportunidade de serem contados por meio das narrativas dos sujeitos ordinário e 

anônimos das culturas minoritárias (CERTEAU, 2011 e BENJAMIN, 2012).    

Neste sentido, destacamos os estudos de Pollack (1989), que ao enfatizar as 

memórias subterrâneas, que de forma subversiva afloram no silêncio e no esquecimento 

das culturas minoritárias, nos diz: “Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos 

marginalizados e das minorias, a história oral ressaltou a importância de memórias 

subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias e dominadas, se 

opõem à ‘memória oficial’ [...]” (op.cit., p. 4). 

Entendemos, a partir das palavras de Portelli (1997) que o pesquisador precisa 

estar consciente do seu papel enquanto sujeito da pesquisa, e do valor imensurável das 

fontes orais para a reinterpretação dos fatos históricos. Dessa forma, com essa reflexão é 

adequado esclarecer que, por meio da coleta e da análise de dados o pesquisador, 

também, dá sua contribuição à história, pois, como destaca o pesquisador (op.cit., p.36) 

“O resultado final da entrevista é um produto de ambos, narrador e pesquisador. ” A 

história oral possibilitou-nos, o enriquecimento de uma reconstrução do passado, uma 

vez que, vozes silenciadas tiveram seu espaço, permitindo aos pesquisadores a 

faculdade de “intercambiar experiências” (BENJAMIN, 2012). A singularidade das 

entrevistas permitiu-nos escutar as vozes dos sujeitos sertanejos que até então não 

haviam tido a oportunidade de narrar suas experiências, especialmente porque não eram 

vistos como “sujeitos falantes”. Nesse sentido, são oportunas as palavras de Certeau 

(2011, p. 222) ao considerar que “A linguagem oral espera para falar, que uma escrita a 

percorra e saiba o que ela diz. ” 

Neste recorte, privilegiamos as narrativas memorialísticas de ex-alfabetizandos 

do Movimento, no Município de Santana do Ipanema, localizada no Médio Sertão 

alagoano, que de forma surpreendente aprovaram as ações de alfabetização do 

PAF/MOBRAL, Movimento, criado pela Ditadura Militar10 no período de 1970-1985. 

A análise dos dados apontou que à época, mesmo com as controvérsias 

existentes o MOBRAL, teve forte aprovação entre os residentes da localidade em 

estudo, no que se refere ao significado das ações alfabetizadoras do Movimento, na 

perspectiva dos ex-alunos, uma vez que este se apresentava como a primeira 

oportunidade de acesso ao ensino para os sujeitos sertanejos entrevistados, que à época 

residiam na zona rural do município em estudo, fato que dificultava ainda mais a 

apropriação de ações governamentais, de maior concentração na cidade sede do 

município.  

                                                           
10 O projeto da ditadura militar passava pelo alargamento do avanço capitalista na constituição do país 

pela industrialização e, por isso mesmo, necessitava de mão de obra qualificada — o que incluía maior 

escolarização e redução do analfabetismo entre a mão de obra industrial — para que atraísse 

multinacionais e desse conta de “retirar o Brasil do atraso histórico” a que estava submetido. Esse projeto, 

passava pela melhoria dos níveis de escolarização de jovens e adultos, historicamente interditados do 

direito à educação no país. 
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As sínteses sistematizadas a partir das narrativas dos sujeitos sertanejos, ex-

alfabetizandos do PAF/MOBRAL podem dar pistas e realizar inflexões nos 

desdobramentos dos Centros de Referência e Memória da EJA, cujo compromisso é 

resgatar um tempo pouco estudado e revelado da história da educação de jovens e 

adultos no país, exercitando a recomendação de Benjamim (2012): a contrapelo. 

 

Palavras-chave: Memória; MOBRAL; Alfabetização de Jovens e Adultos 
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EIXO 4: PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS DA PESQUISA EM EJA EM DIFERENTES 

ESTADOS E NO PAÍS 

 

 

RESUMO 

O presente trabalho é parte integrante de nossa dissertação defendida no curso de 

Mestrado do Programa de Pós-Graduação Educação Científica e Formação de 

Professores/UESB, que teve o objetivo traçar um perfil cienciométrico das Teorias de 

Aprendizagem nos principais periódicos brasileiros da área de Educação em Ciências. 

Inserida na tendência contemporânea, a Cienciometria como um subcampo da Ciência 

da Informação, destaca a importância dos indicadores bibliométricos para mapeamentos 

epistemológicos da produção científica das diferentes áreas do conhecimento, 

disciplinas, grupos de pesquisa, comunidades, instituições, órgãos e países. Os 

mapeamentos que utilizam bases cienciométricas possuem a capacidade de investigar 

universos distintos em sua totalidade, sem perder de vista a sistematização e 

aprofundamento teórico, à medida que se articula com as análises qualitativas. Essas 

abordagens permitem que os próprios membros das diferentes comunidades científicas 

conhecerem suas áreas, avaliarem o seu desempenho, identificarem lacunas e 

aperfeiçoarem suas pesquisas. Foram levantados os seguintes indicadores: quantidade 

de publicações, coautorias, citações, co-ocorrência de palavras, uso referencial ou não 

dos descritores, e outros. A metodologia contou com as análises bibliométricas e com a 

utilização do software Foxit® Reader® que aperfeiçoou a organização da base de dados 

composta por quatro revistas da área e Educação em Ciências, nas quais foram 

investigados 1.244 artigos completos. Nesse levantamento os descritores Piaget, 

Vygotsky, Freire e Ausubel foram os mais mencionados. Atualmente, na área da 

pesquisa educacional, poucos estudos utilizam metodologias quantitativas. Há décadas 

que os estudos disciplinares sobre esses métodos não são contemplados nas pesquisas 

nem tão pouco na formação de educadores. No entanto, há problemas educacionais que 

para sua contextualização e compreensão necessitam de análises quantitativas. Estas 

aliadas às análises qualitativas são essenciais para suprir lacunas no campo da pesquisa 

educacional. Nesse sentido, considerando a expansão da área e Educações em Ciências 
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nos últimos, a abordagem teórico-metodológica escolhida possibilitou a verificação de 

seu desempenho, por meio da análise da produção publicada em suas revistas 

referenciais. Mesmo considerando o crescimento da área em questão, pela significativa 

atuação dos professores nas universidades, grupos de pesquisas, projetos de extensão e 

nos principais eventos da área, constatamos que há uma lacuna de pesquisas que 

investigam as Teorias de Aprendizagem nesta área sob o olhar dos indicadores de 

produção e de conteúdo. Nesse sentido, utilizou bases cienciométricas como referencial 

teórico-metodológico se deu por duas razões: a primeira, por considerar esse campo 

disciplinar novo para a área; e a segunda, por fornecer metodologias para a formulação 

e análise dos indicadores de produção e de conteúdo da produção científica. Essa 

ciência é pouco explorada pelos pesquisadores brasileiros e apresenta perspectiva 

nacional e internacional, que vale a pena ser explorada pelos pesquisadores das 

diferentes áreas, vez que já existe um conjunto de pesquisadores investindo em estudos 

de levantamento e estado da arte. Alvarado (2007) apresenta algumas áreas que 

desenvolveram pesquisas utilizando esses métodos: Artes, Sociologia, Anatomia 

Comparada, Química Orgânica, Astronomia, Biologia, área de Química e Física, 

Geologia, Linguística e índices de citações, que contribuíram para o aprimoramento dos 

métodos quantitativos existentes na atualidade. Com o objetivo de estabelecer uma 

relação entre a Bibliometria e a Cienciometria, Macias-Chapula (1998) apresenta uma 

sutil aproximação entre ambas, na qual a segunda abrange a primeira, sem estabelecer 

posições opostas, mas complementares entre si. Se o objeto de pesquisa da Bibliometria 

são livros, documentos, revistas, artigos, autores e usuários e esses objetos estão 

relacionados aos objetos da Cienciometria, logo, não existe uma disparidade entre tais 

abordagens. Podemos também utilizar a Bibliometria sem necessariamente utilizar a 

abordagem Cienciométrica. O mesmo não acontece com a Cienciometria, esta 

necessitará de ferramentas bibliométricas para delinear, por exemplo, o crescimento de 

um campo de conhecimento por meio de sua produção científica. Para a realização desta 

pesquisa, utilizamos com fonte de dados todos os artigos publicados nas quatro 

principais revistas: Educação & Ciências, Ensaio-Pesquisa em Educação em Ciências, 

Investigações em Ensino de Ciências da Área de Educação em Ciência e Revista 

Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências. A pesquisa é de caráter 

quantitativo/descritivo e utiliza as bases cienciométricas que, por sua vez, englobam 

ferramentas bibliométricas para a análise dos indicadores de produção e de conteúdo 

extraídos dos artigos investigados a fim de traçar um perfil cienciométrico das Teorias 

de Aprendizagem em periódicos brasileiros da área de Educação em Ciências. Foram 

utilizados 1.244 artigos científicos extraídos dos sites das próprias revistas eletrônicas 

da área. Para a escolha dos descritores, utilizamos como referências as obras de Moreira 

(2011) e Lefrançois (2008), são eles: Ausubel, Bandura, Bruner, Gagné, Gestalt, Gowin, 

Guthrie, Hull, Hebb, Laird, Kelly, Freire, Piaget, Novak, Pavlov, Rogers, Skinner, 

Vygotsky, Thorndike, Vergnaud e Watson. Todos os descritores foram buscados pelos 

respectivos nomes dos autores em palavras-chave. Utilizamos o programa Foxit® 

Reader®, versão 5.3.1 para o levantamento dos descritores nos artigos publicados desde 

1986 até o ano 2012, período em que concluímos a pesquisa. Como vimos as teorias de 

Vygotsky, Piaget, Freire e Ausubel foram as mais mencionadas nas quatro revistas 

investigação. Assim esses descritores constituíram o núcleo desta pesquisa. Ao 
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analisarmos o contexto de uso do descritor Freire nos artigos analisados constatamos 

que a revista Ciência & Educação possui um maior número de artigos. No 

levantamento das palavras-chave encontramos: Ensino de Ciências, Formação de 

Professores Educação de Jovens e Adultos, Educação Ambiental e Contextualização 

como as mais mencionadas; Considerando a contagem completa que contempla autores 

e coautores, os dados apontam a professora Simoni Tormohlen Gehlen. Em seguida, 

aparece o professor Demétrio Delizoicov. Baseado na Lei de Zipf, na qual a maior 

frequência de uma determinada palavra pode indicar o assunto do trabalho, verificamos 

o destaque da palavra Ciências. Sobre uso das fontes originais na lista de referências dos 

artigos Pedagogia do Oprimido, aparece como a obra mais mencionada. Logo em 

seguida, aparece Pedagogia da Autonomia. Esses formam os principais indicadores 

encontrados sobre a inserção de Paulo Freire neste campo de conhecimento. Nessa 

pesquisa foram utilizadas ainda análises bibliométricas tais como: a lei de Lotka, a lei 

da Obsolescência, de Lei de Zipf, a teoria Goffman e Newill.   

 

Palavras-chave: Cienciometria; Paulo Freire; Educação em Ciências.     
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EIXO TEMÁTICO: EIXO 4 - PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS DA PESQUISA EM EJA EM DIFERENTES ESTADOS E NO 

PAÍS 

 

RESUMO 

Este trabalho tem como objeto de estudo o papel do Instituto Federal do Norte de Minas 

Gerais - IFNMG na educação de jovens e adultos em uma região com registros 

históricos de baixa alfabetização da população, o norte de Minas Gerais e o Vale do 

Jequitinhonha. De acordo com a Lei nº. 11.892/2008 os Institutos Federais têm também 

tem a missão de oferecer educação aos jovens e adultos, assim este trabalho tem como 

problematiza a efetividade do programa de EJA do IFNMG. O estudo objetiva levantar 

a atuação do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais como agente promovedor de 

políticas educacionais no combate ao analfabetismo. Foi feito uma pesquisa descritiva, 

através do estudo de caso e análise documental onde foi verificado o funcionamento do 

PROEJA/IFNMG. Dessa forma foi comprovado que, o IFNMG ainda carece de 

fortalecer e ampliar o programa de educação de jovens e adultos na região estudada. 

QUESTÃO DE PESQUISA 

O Brasil até meados do século passado era considerado um país rural, onde a 

maioria da população vivia no campo. Essa população tinha muita dificuldade de acesso 

à alfabetização, o que em parte contribuiu para que uma parcela da população chegasse 

a idade adulta sem formação básica ou até mesmo sem alfabetização. Para combater o 

analfabetismo no Brasil, foi criado a EJA, ou seja, Educação Para Jovens e Adultos. 

Para Soares (1996, p. 28) “são demandatários da educação de jovens e adultos aqueles 

que não tiveram acesso à escola na idade própria, os que foram reprovados, os que 

evadiram, os que precisavam trabalhar para auxiliar a família”. 

Os Institutos Federais são entidades de ensino que nasceram com o 

compromisso de interiorizar a educação, já que a maior parte das universidades estão 

concentradas nas regiões das grandes capitais. 

De acordo com a Lei de criação dos Institutos Federais nº. 11.892/2008, estas 

entidades tem o compromisso de oferecer programas de educação de jovens e adultos. 

Dessa forma, a proposta deste trabalho justifica-se como fundamental ao problematizar 

a seguinte questão: como se dá o funcionamento do programa de EJA do IFNMG? 

 

OBJETIVOS 

Objetivamos levantar a atuação do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 

na educação de jovens e adultos no interior do estado de Minas Gerais, no caso das 

regiões do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha. Especificamente pretendemos: 
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Analisar a contribuição do programa EJA do IFNMG no combate ao analfabetismo e 

Descrever o funcionamento do EJA no IFNMG. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008), veio 

institucionalizar oficialmente a rede no âmbito do sistema federal de ensino, como Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. A Rede Federal, por meio 

dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia juntamente tem a 

responsabilidade gerir programas de auxílio a educação de jovens e adultos. Assim, foi 

criado o PROEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos. 

O PROEJA nasceu através do decreto 5.478 de 2005 sendo alterado por outro 

decreto, de número 5.480 de 2006, os dois decretos definiriam o PROEJA com 

articulação ao Ensino Médio e a Educação Básica. 

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho se caracteriza como descritivo, pois busca fazer uma 

conexão entre a realidade e a literatura. O caráter exploratório se deve a carência de 

informações sobre o assunto abordado neste trabalho. Gil (1991) assegura que este tipo 

de metodologia permite criar maior familiaridade com o problema. 

Quantos aos procedimentos técnicos, a pesquisa é caracterizada em estudo de 

caso, documental e bibliográfica. Nesta pesquisa, os dados primários foram coletados 

junto às informações nos documentos referentes à educação de Jovens e Adultos no 

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, ao passo que os dados secundários foram 

coletados em outras fontes de publicações, tais como revistas e livros. 

 

RESULTADOS 

Segundo a Pesquisa por Amostra de Domicílios de Minas Gerais (PAD-MG) 

em 2013, 7,6% das pessoas de 15 anos ou mais eram analfabetas em Minas Gerais. A 

pesquisa mostra que a região do Norte de Minas tem um índice de analfabetismo de 

11,7% e o Vale do Jequitinhonha de 19,9%, sendo este o maior do estado. 

De acordo com Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal do 

Norte de Minas Gerais, esta entidade dispõe apenas de três cursos na modalidade EJA: 

Dois cursos no Campus Januária (Região do Norte de Minas) e Um curso no Campus 

Salinas (Vale do Jequitinhonha). Assim diante do levantamento da pesquisa, o IFNMG 

não confirmou sua efetividade no que tange as suas políticas de combate ao 

analfabetismo e consequentemente em seu programa de educação de jovens e adultos. 

Portanto, diante do exposto na pesquisa, o problema de pesquisa foi respondido 

e nossos objetivos foram confirmados, já que o IFNMG precisa melhorar o “olhar” para 

programas de EJA, pois está inserido em região com uma demanda reprimida em 

relação à alfabetização, ou seja, com altos índices de analfabetismo. Assim, esta 

instituição, por seu porte, capacidade e estrutura disponível deveria assumir um papel de 

maior protagonismo na educação de jovens e adultos. 
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A educação é uma importante arma para o progresso de qualquer nação. É através dela 

que o país se desenvolve e evolui, aumentando a igualdade e promovendo o 

cumprimento do dever dos cidadãos. Ainda que no Brasil tenham ocorrido alguns 

avanços educacionais, há muito que se fazer nesse campo.  

A Constituição Federal de 1988 definiu que a educação é um direito de todos e a partir 

disso é necessário que qualquer brasileiro, independente de idade, sexo, raça ou religião 

tenha acesso a educação gratuita e de qualidade em qualquer nível ou modalidade de 

ensino. “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 de 1988, artigo 205). No entanto, mesmo com o decreto da lei que 

assegura direito à educação, a realidade desta ainda se dispõe com muitas dificuldades.  

Dentre essas dificuldades está a de formação de indivíduos para vida e não só formação 

de conhecimentos das disciplinas escolares.  É de tornar o estudante um reconhecedor 

da própria parceria com seu professor no desenvolvimento de seu próprio saber, e não 

um mero receptor (SANTOS 2009).  

Incluir a realidade dos alunos no processo ensino-aprendizagem e lidar com a 

experiência do aluno-trabalhador também é um desafio enfrentado pelos educadores 

atualmente.  Outro fator preocupante na educação brasileira é a evasão escolar, que 

muitas vezes ocorre pelo fato do aluno estudar a noite e trabalhar durante o dia. De 

acordo com Santos (2003), a precisão de desenvolver as atividades ligadas aos estudos 

com pouco tempo livre para estudar em casa e o cansaço sentido após um dia de 

trabalho, tudo isso colabora para tornar ainda mais pesada o andamento de 

escolarização.  

Esses e outros desafios são enfrentados, em especial, por alunos da Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), modalidade em que a grande maioria dos discentes são oriundos de um 

histórico de repetências, desistências, exclusões e carência de currículo e docentes 

capacitados para atender a esse público. Segundo Barbosa e Chagas (2015) Na 

conjuntura escolar, os estudantes jovens e adultos são distinguidos por um histórico de 

repetência e contínuas evasões durante sua trajetória e Piconez (2004) reintegra que os 

motivos pelos quais esses alunos largam os estudos é a busca de trabalho, e 

consequentemente voltam a estudar algum tempo depois para uma ascensão de carreira.  

Por ter um público tão particular e diversificado, cabe aos objetivos da EJA dar aos seus 

discentes subsídios de conhecimentos a qual eles levem para suas vidas como um todo. 

E durante a aula de Biologia poder se promover um momento de grande aprendizado e 

compartilhamento de saberes que podem ser aplicados na vida cotidiana desses alunos. 

De acordo com Brasil (2006), o papel da Biologia também compete em colaborar com a 

formação da visão do indivíduo de acordo com si mesmo e de sua função no mundo.    

O momento do estágio realizado para o cumprimento da disciplina Estágio 

supervisionado I, pela pesquisadora, serviu de subsidio para a ideia inicial da pesquisa à 

ser desenvolvida em uma turma de EJA.  Através do mesmo detectou-se a necessidade 

de uma análise acerca do ensino de Biologia nas turmas de ensino de jovens e adultos, 

uma vez que as aulas para esse público é, de certa forma, comprometida por possuir 

uma carga horaria menor e os assuntos abordados de forma mais compacta.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
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Segundo Pereira e Carneiro (2011), o ensino de jovens e adultos é uma área da educação 

pouco lembrada nos estudos de investigações em ensino de Biologia principalmente por 

se tratar de uma modalidade diferenciada que precisa atender a alguns critérios e 

particularidades.  

Diante das observações e regências desenvolvidas durante o estágio em uma turma de 

EJA, surgiu a inquietação: O ensino de Biologia contribui para a formação pessoal dos 

alunos de turmas de EJA?   

Sendo assim, o objetivo geral desse trabalho foi diagnosticar se o ensino de biologia em 

turmas de EJA admite as expectativas dos alunos, bem como averiguar se os 

conhecimentos aplicados atendem suas práticas cotidianas. Outros objetivos desta 

pesquisa foram: verificar a relevância das aulas de biologia sobe a percepção dos 

discentes, apontar a importância dada, na visão dos alunos, aos seus conhecimentos 

prévios durante as aulas de Biologia e relacionar os conteúdos de ciências e biologia 

pela percepção dos estudantes em seus cotidianos.  

O presente trabalho foi realizado no município de Caetité- Bahia, situado a 757 

quilômetros da capital baiana no colégio Estadual Seminário São José, realizada no 

ensino de jovens e adultos com discentes do Tempo Formativo 3 Eixo VII, no noturno, 

onde estão matriculados 32 alunos na turma A e 29 alunos na turma B, totalizando 61 

alunos. O desenvolvimento do trabalho foi feito com participação de 43 alunos, tendo 

como critério de seleção estar matriculado na modalidade EJA e estarem presentes na 

escola no dia da aplicação dos questionários e aceitar por vontade livre a respondê-los. 

A aplicação dos questionários ocorreu de forma igualitária nas duas turmas, porém em 

dias diferentes. Inicialmente foi feito esclarecimentos a cerca do objetivo da pesquisa e 

do termo de consentimento livre, anexado nos questionários. Após os esclarecimentos 

todos os alunos que estavam presentes aceitaram por livre e espontânea vontade 

participar da pesquisa. O tipo de estudo foi o Estudo de Campo que tem como objetivo 

levantar dados sobre um problema ou uma hipótese, incide na observação eventual, 

levantamento de informações e variantes importantes para a pesquisa. Em especifico, 

Estudo exploratório-descritivo combinado que descreve inteiramente algum fenômeno, 

tanto de forma quantitativas e/ou qualitativas, quanto ajuntamento de dados 

particularizados. 

Notou-se que a grande maioria dos alunos sente algum tipo de apreciação pela 

disciplina e conseguem expressar, durante as aulas seus saberes prévios com relação aos 

temas abordados. Foi observado também que os pesquisados conseguem relacionar 

muitas informações obtidas com o seu cotidiano, obtendo assim subsídios para uma 

evolução de conhecimentos aplicáveis em suas vivências.  

Foram relatados pelos alunos grandes benefícios alcançados em sua área de trabalho, 

acerca das informações obtidas durante as aulas e isso vem de encontro com os 

objetivos do ensino em turmas de EJA que é voltar as informações prestadas à realidade 

da turma. 

Os colaboradores da pesquisa consideram a disciplina de Biologia atrativa e importante 

e notou-se que há boa relação entre professor e aluno, fato muito importante para o 

processo de ensino aprendizagem.  



 
 

 

 
137 

As informações alcançadas vão de encontro com as breves observações feitas nas 

turmas antes da aplicação do questionário, mas isso não pode afirmar com exatidão se é 

a realidade pregada a todo momento durante as aulas. 

A Educação de Jovens e Adultos é um campo ainda pouco pesquisado, é preciso que se 

promova estudos e discussão principalmente em ambientes acadêmicos de formação de 

professores para o compartilhamento de propostas e melhorias da atuação do professor 

nessa área. Em se tratando do ensino de Biologia em turmas de JA, os estudos são 

menos ainda. Ao se levantar pesquisas na perspectiva de identificar as concepções do 

público dessa modalidade pode-se gerar resultados para assessorar os docentes através 

de alternativas e práticas pedagógicas voltadas para a mencionada disciplina. 

Contudo, vale ressaltar, que o processo de ensino em turmas de EJA requer muita 

atenção e cuidado, é necessário que os docentes que irão lecionar nessa modalidade 

tenham ao menos uma especialização na área, pois a Educação de Jovens e Adultos 

requer um ensino especial, diferenciado do que é aplicado no ensino regular.  

 

Palavras-chave: Ensino de Biologia; EJA; Cotidiano; Aprendizagem significativa. 
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EIXO 4: PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - TENDÊNCIAS E 

PERSPECTIVAS DA PESQUISA EM EJA EM DIFERENTES ESTADOS E NO PAÍS 

 

 

RESUMO: Este trabalho resulta das reflexões empreendidas em projeto de iniciação 

científica acerca da categoria mediação na prática pedagógica da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), com destaque para o processo ensino e aprendizagem dessa modalidade 

de ensino.  Estabelece como substrato da reflexão, a proposição da categoria mediação 

para o papel do conhecimento tendo como situação limite o pensar da EJA para a 

educação inclusiva. O projeto, é continuidade de pesquisa de doutorado, defendida na 

UNISINOS/RS (2012). Problematiza a relação ensino e aprendizagem e o caráter 

mediador presente na relação que se estabelece entre o conhecimento sistematizado 

pelas ciências naturais e sociais e aquele desenvolvido pelo aluno no seu cotidiano. 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, no qual se desenvolve uma revisão 

teórica, contingenciada por observações empíricas em escolas de EJA, em rede pública 

municipal de Erechim/RS/Brasil, com recorte para o ensino fundamental. Para a análise 

e interpretação dos dados, recupera-se a perspectiva hermenêutico-dialética por 

considerar que sob esta perspectiva é possível apreender a dimensão prática e as 

dimensões históricas em que se elaboram as mediações. Como aporte teórico, leituras 

iniciais demarcaram a compreensão histórica e metodológica da categoria mediação, 

que tiveram como base a dialética marxista, tangenciadas por referenciais (BAKHTIN; 

LUKÁCS, VIGOTSKY, entre outros)  e, em (FREIRE), a sustentação deste trabalho. 

Até onde caminhou a investigação, já se pode perceber que, sem a compreensão da 

constituição da realidade concreta, do ser social, na sua totalidade e como ele se articula 

nesse contexto, é impossível entender as mediações. 
 

                                                           
11 Grupo de Pesquisa Educação, Formação Docente e Processos Educativos/UFFS e  Estudos e Pesquisas 
em Educação e Jovens e Adultos/UFSC (EPEJA) 
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EIXO TEMÁTICO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho procura relatar a experiência vivenciada no ano de 2015, no campo 

da formação continuada dos professores da Rede Municipal de Ensino de Guanambi 

que atuam na EJA, destacando a utilização de recursos da Educação à Distância nos 

diferentes âmbitos do trabalho docente, além de discutir sobre  o processo de 

aprendizagem permanente por meio da interação entre os saberes práticos e teóricos na 

perspectiva da colaboração e refletir acerca da ressignificação de metodologias didático-

pedagógicas a serem desenvolvidas nas diferentes situações de aprendizagem do 

adolescente, jovem, adulto e ou idoso. De acordo com os pesquisadores do campo da 

formação de professores, em especial da EJA, a escola é apontada como lócus 

privilegiado à formação e desenvolvimento profissional do professor. Nessa 

perspectiva, a formação inicial e continuada deve ocorrer durante toda a vida do 

profissional desse campo educacional, na sua interação com a sua prática, com o 

coletivo escolar e com os contextos organizacionais no qual estão inseridos. O exercício 

docente deve levar em consideração o estudo da sua própria prática, como um dos 

meios constitutivos da construção de novos saberes docentes. É por meio dessas 

experiências e trajetórias que esse profissional constrói o seu próprio ofício. Assim, a 

Secretaria Municipal de Educação de Guanambi, por meio do Departamento Ensino e 

mailto:f13carvalho@hotmail.com
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Apoio Pedagógico vem proporcionando aos professores da EJA, vinculados à Rede 

Municipal de Ensino, espaços sistemáticos de reflexão conjunta e de investigação acerca 

das questões enfrentadas pelo coletivo no que se refere ao processo ensino e 

aprendizagem. Este espaço está sendo materializado nos encontros presenciais com o 

suporte do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Sabemos que existem políticas 

públicas de formação de professores que já utilizam as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) para esse fim. Além disso, o acesso às redes de computadores por 

parte do sistema educativo vem sendo ampliado gradativamente, demonstrando que a 

potencialidade para fins didáticos deste meio, tem muito a oferecer (GALLINI, 2004). 

Os laboratórios de informática nas escolas brasileiras públicas e privadas e a grande 

oferta de cursos via internet (até mesmo em nível de graduação em licenciaturas), 

também tem proliferado muito nos últimos anos. Do ponto de vista técnico-

metodológico, pautamos na abordagem qualitativa da pesquisa com a discussão 

dialogada de textos relacionados à prática pedagógica, à socialização e reflexão das 

experiências vivenciadas nas turmas da EJA e estudos acerca de questões pertinentes à 

prática educativa nessa modalidade de ensino. Mensalmente são realizados encontros no 

Centro de Treinamento Pedagógico (CETEP) com os professores formadores. Além 

dessa carga horária presencial (4h mensais), os professores disponibilizam mais 8h 

mensais para realizarem estudos através do ambiente virtual sob a orientação de seus 

formadores. Dessa maneira, o curso foi estruturado numa carga horária total de 120 

horas, assim distribuídas: 40 horas de estudos e planejamentos presenciais e 80 horas 

para estudos, trocas de experiências e pesquisas exploratórias via Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). Para a operacionalização dessa proposta, o trabalho dos 

professores formadores estruturou-se da seguinte forma: Estação para Formatação de 

Planejamentos e Diretrizes: este momento formativo é organizado através de estudos 

que contemplam os fundamentos teóricos e metodológicos envolvendo as diversas áreas 

do conhecimento nos níveis, etapas ou modalidades de ensino. Ao levar em 

consideração que o planejamento deve ser construído a partir da reflexão sobre a prática 

docente, foram apresentadas no inicio do ano letivo as orientações para a organização 

do trabalho a ser desenvolvido em sala de aula. Também foram discutidas e traçadas as 

diretrizes para um planejamento que se iniciou nos encontros presenciais e deu 

continuidade nas outras horas de atividades complementares (ACs) dos professores. O 

tempo dedicado a este momento formativo é de 12 h mensais (4h presencial e 8h Ead).  

Acompanhamento de apoio pedagógico: 16 h de trabalho dos formadores são 

dedicadas ao acompanhamento escolar. Este acompanhamento baseia-se no apoio ao 

professor e ao gestor escolar no que tange às questões pertinentes ao processo de ensino 

e aprendizagem, sem perder de vista o diálogo entre o planejado pelo grupo na 

“Formação continuada” no CETEP e o vivenciado na dinâmica de trabalho no chão da 

escola. Nesses momentos de visitas também são realizados estudos e pesquisas sobre 

temáticas ligadas ao cotidiano escolar que poderão resultar em produções científicas. 

Banco de pesquisas científicas contínuas: 20 h mensais são destinadas para estudos e 

pesquisas sobre tópicos diversos inerentes à educação do município de Guanambi, 

especialmente, a Rede Municipal de Ensino. Este é um espaço e/ou oportunidade para 

qualquer profissional desenvolver suas pesquisas e poder publicar seus trabalhos, 

através de parcerias com a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), o Instituto 
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Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) e outras instituições do 

município. O propósito será criar um Centro de Pesquisas da Secretaria Municipal de 

Educação com registro no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPQ). Os resultados desta experiência aponta a necessidade de 

embasamento teórico-prático por parte dos professores; instrumentalização dos 

professores nos aspectos didático-pedagógicos, fomentando a pesquisa e a escrita de 

textos científicos; realização de estudos por meio do AVA; produção de artigos 

científicos em colaboração com o professor formador, apresentando relatos de 

experiência como forma de sistematizar as experiências vivenciadas nos contextos 

escolares em diálogo com as discussões realizadas no campo da formação continuada; 

criação de um sistema de cooperação entre os professores participantes da formação; 

criação do fórum EJA da região sudoeste da Bahia; construção da proposta curricular da 

Rede Municipal de Ensino especifica para a EJA.  Enfim, sinaliza a necessidade de uma 

organização curricular que contemple as particularidades e singularidades da Educação 

de Jovens, Adultos e idosos. 
 

Palavras- chave: Educação de jovens e adultos. Formação de professores da EJA. 

Ambiente virtual de aprendizagem. 
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES:  

DEMANDAS E PERSPECTIVAS PARA A EJA 
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EIXO TEMÁTICO: EIXO 5 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

RESUMO 

O presente resumo expandido apresenta elementos do artigo que analisa a formação 

continuada em serviço direcionada aos professores da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, na intenção de compreender as 

concepções que permeiam tal processo formativo. Dentre os objetivos destacam-se a 

compreensão sobre e a organização da formação continuada, seu alinhamento à proposta 

da EJA na Rede, assim como suas contribuições no atendimento às demandas dos 

professores e as articulações teórico-práticas promovidas. Com relação ao referencial 

teórico convém salientar as contribuições das apropriações teóricas utilizadas em nossas 

análises a partir de autores/as da área, dentre os/as quais destacamos: Arroyo (2003, 

2005, 2006, 2011), Barreto (1998, 2006) e Marin (1995). Nesse estudo adotamos a 

concepção de formação continuada apresentada por Marin (1995), na qual se entende 

que o processo formativo tem como centro o conhecimento e a articulação da pesquisa 

com os saberes docentes. A autora, ao mencionar concepções de formação continuada, 

defende o uso da expressão ‘educação continuada’ por acreditar que se demonstre mais 

ampla e assim destaca a importância de continuidade na implementação dos processos 

formativos, pois dessa maneira podem consolidar-se como prática social mobilizadora 

de possibilidades e saberes profissionais. Para Marin (1995) a atividade profissional dos 

professores se refaz cotidianamente, por meio de processos educacionais formais ou 

informais, nesse sentido o uso da terminologia ‘educação continuada’ reflete como esses 

processos podem auxiliar aos profissionais a participarem ativamente do mundo em que 

estão inseridos, incorporando todas as suas vivências no conjunto de saberes de sua 

profissão. Portanto, a discussão desse artigo parte das demandas e perspectivas 

formativas abordadas por formadores, gestores, coordenadores e professores sobre a 

docência na EJA. Ambos levantam a necessidade em se pensar processos de formação 

que articulem aspectos teórico-práticos, mas os professores expõem em alguma medida 

suas dúvidas e lacunas em relação à formação para o enfrentamento de desafios 

cotidianos da EJA, além disso enfatizam que a formação precisa viabilizar dinâmicas 

formativas que oportunizem a trocas de experiências. Ao discutir a formação continuada 

de professores, Barreto (2006) define as diferenças entre os níveis de formação, o que 
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auxilia a compreender que a formação desenvolvida junto aos professores da EJA na 

Rede aproxima-se do que ela denomina como ‘formação permanente’. Esta é a fase que 

na qual o professor analisa sua prática em contato com seus colegas, formadores e 

autores da área, sendo que esses movimentos tendem a fazer com que o professor 

compreenda melhor o que faz e, ao mesmo tempo, busque elementos que possibilitem 

novas práticas pedagógicas. Enquanto formadores, gestores e coordenadores salientam a 

necessidade em promover uma formação continuada em serviço que possibilite a 

compreensão dos sujeitos estudantes dessa modalidade, e desse modo, reflitam/rompam 

com práticas pedagógicas mais diretivas comuns no ensino “dito” regular. Essa coleta 

de dados também revela temas de interesse organizados por cada um dos grupos 

entrevistados. Diante disso, conforme defende Barreto (2006), a formação é um 

momento privilegiado para se pensar o trabalho do educador, por isso torna-se 

fundamental conciliar teoria e prática, tal relação só é possível “[...] porque toda prática 

tem uma sustentação teórica, um conjunto de ideias, valores, preconceitos, certezas e 

outras representações que fazem o educador agir da forma que age. Quando a formação 

não altera a teoria do educador, ela pode mudar o que ele diz, sem, entretanto, mudar o 

que ele faz (BARRETO, 2006, p. 97). Nessa linha, com a troca de experiências 

constatam-se as reais modificações das relações que se constroem na e com a docência, 

pois a formação continuada de professores não prepara o professor para que depois ele 

coloque em prática o aprendido, mas oferece possibilidades de aprender fazendo na 

medida em que se pensa sobre o que está sendo feito. Arroyo (2006) segue nessa 

abordagem quando afirma que a formação docente para a EJA exige pesquisa, reflexão 

e produção teórica dos próprios educadores da EJA. O autor entende ser possível 

construir uma teoria pedagógica que se fortaleça a partir dos próprios processos de 

formação de jovens e adultos. Nessa perspectiva, ao pensar a formação de educadores 

da EJA, há necessidade de tomar como referência especificidades que os sujeitos dessa 

modalidade requerem e os fundamentos teórico-metodológicos que o ensino na 

modalidade exige. Esse artigo foi elaborado a partir da pesquisa de mestrado 

desenvolvida entre 2011/2013 e classifica-se como exploratória e descritiva, com 

procedimentos metodológicos que envolvem análise documental, levantamento 

bibliográfico, bem como entrevista semiestruturada. As entrevistas foram realizadas 

com os profissionais que já desenvolveram alguma formação junto aos professores de 

EJA nessa Rede, com o chefe de Departamento da EJA, coordenadores/as de núcleos e 

professores/as. O processo de investigação nos exigiu dialogar com o campo de estudos 

da formação de professores que possui “[...] uma produção consistente e significativa, 

fruto de décadas de investigação, estruturada em linhas de pesquisa nos programas de 

pós-graduação do país” (THOMASSEN, 2003, p.13), buscando aproximações com a 

formação de professores para a EJA. Isso vem sendo objeto das pesquisas de âmbito 

nacional de forma mais específica e expressiva há pouco mais de duas décadas. 

Constatamos que os processos de formação continuada, desenvolvidos junto aos 

professores, são marcados por descontinuidades ou desarticulações e nesse contexto, as 

concepções de EJA e dos sujeitos estudantes da modalidade estão presentes nas 

formações de modo difuso, numa dimensão um tanto quanto abstrata, o que induz à 

adoção de uma abordagem universalista sobre os mesmos. Diante disso, observa-se que 

as dinâmicas de formação nem sempre dão conta de discutir processos educativos que 



 
 

 

 
146 

se alinhem às especificidades desses “coletivos de direitos negados”, como expõe 

Arroyo (2005) que realmente frequentam a EJA. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Formação de Professores; Docência na 

EJA. 
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O TRABALHO COM HISTÓRIAS DE VIDA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Maria de Lourdes dos Santos¹ 

¹Doutora em Sociologia, Professora Adjunta da Universidade Federal da Grande 

Dourados/UFGD. Grupo de Estudos e Pesquisa em História da Educação, Memória e Sociedade 

(GEPHEMES). E-mail: malousan@uol.com.br 

EIXO TEMÁTICO: 5 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

RESUMO 

Problema e/ou questão da pesquisa: Investigações realizadas junto a 

professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas fases iniciais (1 e 

2), apontam a ausência de disciplinas relacionadas à formação nas grades curriculares 

dos cursos de licenciatura. De acordo os autores estudados afirmam que a ausência da 

EJA no currículo dos cursos de formação de professores cria frequentemente, a 

necessidade de participar de ações formativas, para que também aprendam fazendo e 

refletindo sobre a sua prática, por meio de formação permanente ou continuada.  

É certo que todo educador, ao desenvolver o seu trabalho, aprende com o mesmo 

e, o seu dia a dia, pois sua vida e as relações que proporciona o colocam num processo 

permanente de formação. Mas, tal processo não é suficiente para prepará-lo para atuar 

frente a uma realidade em que as mudanças são frequentes e, que tem exigido sempre a 

utilização de novas práticas quer na vida quer em sala de aula.  

Sendo assim, a partir de uma provocação a respeito do que e como trabalhar com 

a EJA foi apresentada e realizada uma atividade/oficina de formação voltada/destinada 

para um conjunto de professores que atuam ou pretendem atuar junto a EJA, a partir do 

tema: “Trabalhando com histórias de vida na Educação de Jovens e Adultos”, junto a 

professores da Secretaria de Educação Municipal (SEMED) de Dourados-MS, no 

segundo semestre de 2014, cujos passos são aqui apresentados.   

Objetivos: Os objetivos da oficina foram levar os professores a refletir e a 

compreender que trabalhar com histórias de vida na EJA, poderá entre outras questões 

permitir aos alunos: Perceber que a sua trajetória de vida não acontece isoladamente, 

mas esta inserida, de diferentes formas na história de um grupo social, e, portanto, na 

trajetória maior da sociedade em que vive. Utilizarem diferentes recursos como 

oralidade (depoimentos próprios e de familiares), documentos pessoais fotos e objetos 

pessoais, como instrumentos de investigação e análise de sua história e do meio em que 

vive. Dialogar entre si, a exercitarem a escrita a partir das falas dos mesmos valorizando 

a sua cultura e os seus conhecimentos e experiências extraescolares. Comparar gêneros 

textuais diferenciados visando apreender a respeito de semelhanças e diferenças. E a 

desenvolver atividades que lhes despertem a motivação e o interesse fugindo dos 

métodos considerados tradicionais. Discutirem sobre como homens e mulheres 

vivenciavam diferentes situações ligadas à política, a ética, as relações de trabalho, a 

religiosidade, as relações de gênero, aos direitos humanos, ao meio ambiente e a 
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diversidade em diferentes tempos, ou seja, comparando o presente com o passado. E, 

notarem que ao estudar a sua vida, a sua família, a escola, a rua, o bairro, a cidade, e, ir 

ampliando espacialmente, que tudo ao seu redor poderá se constituir em conteúdo a ser 

trabalhado, debatido e compreendido em sala de aula e fora da mesma. 

Referencial Teórico: Os referenciais teóricos que pautaram a elaboração da 

oficina são de autores como Vera Barreto (2006), e Miguel Arroyo (2006) que tratam da 

formação de professores para a atuação na educação de jovens.  

Barretos (2006, p. 95-6), por exemplo, afirma que a formação permanente, trata-

se de uma atividade considerada como fundamental do ponto de vista da formação, 

“quando o educador vai analisando a sua prática com seus colegas, o formador e os 

autores de textos que o ajudam a compreender melhor o que faz e o anima na busca de 

formas mais adequadas e eficazes de fazer”.  

Mesmo, que todo educador, ao desenvolver o seu trabalho, no dia a dia aprenda 

num processo permanente de formação, tal processo não é suficiente para prepará-lo 

para atuar frente a uma realidade em que as mudanças são frequentes e, que tem exigido 

sempre a utilização de novas práticas quer na vida quer em sala de aula. Diante disto, 

“talvez a maior vantagem da formação permanente seja ela acontecer com educadores 

que estão exercendo o seu papel numa sala de aula” (BARRETO, 2006, p. 95-6). 

Miguel Arroyo (2006, p. 17-18) aponta que a EJA no Brasil sempre se destacou 

por tentar se construir “um pouco às margens, ou ‘à margem do rio’”. E que o fato de 

não haver políticas fechadas de formação de educadores para EJA, ocorre devido o fato 

de “não temos parâmetros oficiais que possam delinear o perfil do educador de jovens e 

adultos e de sua formação”, visto que nem mesmo há uma definição “muito clara da 

própria da EJA”. Pois, trata-se de uma “área que permanece em construção, em uma 

constante interrogação. [...] e ela não ter conseguido nunca, ou nem sequer tentado, 

conformar-se no sistema educacional”. Logo isto, também fez com que não tentasse 

“também conformar a formação do educador e da educadora da EJA num marco 

definido”. E deste modo, não se tem um perfil de educadores de jovens e adultos 

definido e muito menos de sua formação. Trata-se de políticas que necessitam ser 

“construídas, e será preciso muita iniciativa e capacidade criativa para o fazermos”.  

Metodologia: Cada um tem uma história e, a mesma deve valorizada. Sendo que 

o estudo da sua própria história desenvolve noções para formar o pensamento histórico, 

localizando fatos significativos e refletindo sobre o tempo de sua vida e de outros 

tempos e contribui para a valorização e a recuperação da autoestima. Assim, a história 

de vida pode constituir um tema privilegiado para a formação de pensamento histórico, 

pois oferece aos alunos a oportunidade de trabalhar com fontes de informações de 

natureza diversificada e disponíveis em diferentes linguagens. 

Ademais apesar de constar no título a palavra “história”, por meio desta 

atividade foi possível trabalhar todas as disciplinas ou componentes curriculares. Bem 

como os conteúdos previstos no “Planejamento de Metodologia a ser utilizada para o 

Programa da EJA” da SEMED, tais como: EJA e a cidadania; EJA e o desenvolvimento 

social e econômico; EJA e o mundo do trabalho; EJA na cultura e suas múltiplas formas 

de apresentação; EJA e a religiosidade; EJA e a Ecologia; EJA e as outras etnias; EJA e 

as Políticas Afirmativas (Dourados, 2014). E, explorar outras questões e/ou subtemas 

que surgiram a partir destes temas maiores, como: a importância da oralidade e da 
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memória; diversidade e gênero na escola e nas famílias; cultura, diversidade e 

alteridade; movimentos migratórios; deslocamento e meios de transportes; 

pavimentação e saneamento básico; saúde publica e planejamento familiar; 

consumismo, economia e mundo do trabalho; oferta e demanda de mercado de trabalho 

(empregos); relações de trabalho e questões salariais; lazer e formas de comemorações e 

festividades; laicidade e religiosidade; poder público e corrupção no Brasil; cidadania e 

direitos humanos; miséria e pobreza; violência e manifestações sociais; o papel do 

cidadão diante da mídia; cotas raciais e sociais; inclusão e diversidade; lixo, esgoto e 

reciclagem, entre outros assuntos, sempre levando em conta o tema gerador que é 

Trabalhando com histórias de vida na Educação de Jovens e Adultos.  

Visando sempre o propósito de levar os alunos de diferentes idades a fazerem 

um exercício comparativo entre o presente e o passado seja ele de “curta ou média 

duração”, ou seja, recente ou mais distante, necessitando da contribuição/participação 

de outros membros da família (pais, tios, avós, etc.).  

A partir da exploração da atividade de preenchimento de um quadro de gerações 

(árvore genealógica) pode-se discutir os temas colocados acima, sempre levando em 

conta o presente e o passado como pontos de partida e comparativo entre os tempos e 

espaços da história. Foi solicitado com antecedência que providenciassem documentos 

pessoais, de filhos ou parentes mais velhos ou fizessem investigações junto aos parentes 

coletando informações relacionadas ao passado dos mesmos e levassem as mesmas para 

a atividade de formação; 

Nos encontros também foram realizadas atividades como: Exposição oral dos 

propósitos do projeto/proposta de oficina; breve fala a respeito da EJA no Brasil e no 

município de Dourados. Distribuição dos quadros de geração para preenchimentos dos 

participantes; exploração do quadro de geração; e exposição sobre as possibilidades de 

trabalho pedagógico a partir da exploração do quadro de gerações. 

Resultados: As avaliações apresentadas ao final das atividades/oficinas 

ressaltaram as dificuldades de expressão, de envolvimento e de síntese na forma escrita 

e/ou oral dos professores/alunos participantes. Por fim ao trabalhar suas identidades e 

tomar como ponto de partida características pessoais, gostos, medos, fatos marcantes, 

experiências ruins e boas e, compartilharem suas histórias de vida em sala de aula com 

os colegas passaram a perceber as diferenças e semelhanças, elementos centrais para a 

compreensão de que fazem parte de um grupo social maior. Uma vez que a história de 

vida pode constituir um tema privilegiado para a formação de pensamento histórico, 

pois oferece a oportunidade de trabalhar com fontes de informações de natureza 

diversificada e disponíveis em diferentes linguagens. 

 

Palavras-chave: Oralidade. Memória. Autoestima.  
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EIXO TEMÁTICO 5: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho intitulado Projeto Político Pedagógico na Educação de 

Jovens e Adultos e seus autores e atores: olhar a escola como espaço formativo, é um 

recorte de minha dissertação em desenvolvimento e traz como problema: Como a 

Educação de Jovens e Adultos está contemplada (ou não) nos Projetos Políticos 

Pedagógicos de algumas escolas da rede municipal de ensino de Barreiras – BA? Tem 

como objetivo compreender como a Educação de Jovens e Adultos tem sido 

contemplada (ou não) no Projeto Político Pedagógico de algumas Escolas Municipais da 

cidade de Barreiras-Ba, uma vez que no decorrer de experiências teóricas e práticas 

foram observadas algumas angústias, necessidades e expectativas relacionadas aos 

fazeres e saberes pedagógicos da EJA. O contexto de ensino-aprendizagem nas salas de 

aula da Educação de Jovens e Adultos (EJA) caracteriza um processo com dificuldades 

e desafios cotidianos para alunos e professores na cidade de Barreiras-BA. 

Compreender as situações específicas deste público significa pensar em construir uma 
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identidade que atenda aos anseios do trabalho pedagógico e que valoriza o ensino 

noturno levando em conta a produção dialética do conhecimento, a formação cidadã do 

aluno jovem-trabalhador que é desafiado a produzir conhecimentos e se adequar a 

realidade escolar. Essa construção, configurada na elaboração do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) suscita as necessidades da EJA, na medida em que define os 

pressupostos, as finalidades educativas e as diretrizes gerais da prática pedagógica da 

instituição que o elabora. Ao construí-lo, as escolas são levadas a repensar e a 

reconstruir a filosofia do seu trabalho educativo, em busca de uma estrutura harmônica e 

consistente com as próprias crenças, desejos e sonhos. Compreende-se assim, que a 

elaboração do projeto pedagógico é uma construção permanentemente inacabada, que 

ao se operacionalizar na prática cotidiana, gera novas visões que o retroalimentam, 

incorporando-lhe novos desafios que, por sua vez, demandarão outras respostas por 

meio de revisões sistemáticas feitas com a participação dos alunos jovens e adultos. 

Desse modo, exatamente por ser um projeto, esse documento não está definitivamente 

pronto, ao contrário, supõe a busca constante de alternativas viáveis à consecução do 

trabalho pedagógico, mostrando o compromisso com a realidade e as exigências de 

novas práticas educacionais. De acordo com Libâneo (2004), o PPP é um documento 

que detalha objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido na 

escola, expressando a síntese das exigências sociais e legais do sistema de ensino e os 

propósitos e expectativas da comunidade escolar. No projeto pedagógico é possível 

conhecer quem são os jovens e os adultos, bem como suas histórias, trajetórias sócio-

étnico-raciais, para subsidiar a produção do seu conhecimento. Nessa análise, Veiga 

(1998) acrescenta que o PPP não é um conjunto de planos e projetos de professores, 

nem somente um documento que trata das diretrizes pedagógicas da instituição 

educativa, mas, “[...] um produto específico que reflete a realidade da escola situada em 

um contexto mais amplo que a influência e que pode ser por ela influenciado" (p. 72). O 

projeto pedagógico na EJA precisa ser entendido como espaço de formação e produção 

de conhecimentos privilegiados para aqueles que não conseguiram estudar na idade 

própria mas, que desejam conquistar um lugar na sociedade que cada vez mais exige o 

domínio da leitura e da escrita como pontos fundamentais para atuação no mercado de 

trabalho e, consequentemente na vida. Assim, entende-se que o PPP vai além de um 

simples agrupamento de planos de ensino e de atividades diversas que possam 

contemplar a aprendizagem na EJA. Ele deve ser construído e vivenciado em todos os 

momentos, por todos os envolvidos no processo educativo da escola. Ademais, o PPP 

busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido explícito, com 

um compromisso definido coletivamente. Nessa lógica é que compreende-se que todo 

projeto pedagógico da escola é, também, o projeto político por estar intimamente 

articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos dos alunos 

da EJA. É político no sentido do compromisso com a formação cidadã dos sujeitos 

envolvidos (FREIRE, 1987). Na dimensão pedagógica reside a possibilidade da 

efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, 

responsável, compromissado, crítico e criativo. Pedagógico, no sentido de definir as 

ações educativas e as características necessárias às escolas de cumprirem seus 

propósitos e sua intencionalidade. Evidentemente, que as definições: político e 

pedagógico têm assim uma significação indissociável. Neste sentido, é que considera-se 
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o PPP como um processo permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola, 

na busca de alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade. Desse modo, é 

possível contemplar o ensino na EJA pautando-se nas ideias Freireanas como princípio 

articulador do saber acadêmico com o conhecimento de mundo que os alunos possuem. 

Discutindo e vivenciando os princípios da educação libertadora de Freire (1990) 

constrói-se cultura e saberes plurais possivelmente identificados no PPP. Nesse 

contexto, a relevância desta pesquisa se firma na possibilidade de contribuir com as 

discussões sobre a intencionalidade da construção do PPP na EJA no sentido de 

fomentar proposições curriculares que primam pelo direito à cultura e a formação 

humana dos alunos, especialmente nesta modalidade de ensino como garantia de uma 

educação pública de qualidade. Em consonância com as análises acima, a   presente 

pesquisa respalda-se na concepção de que o PPP é um documento que norteia todas as 

ações administrativas e pedagógicas da escola e que a EJA deve ser contemplada na 

estrutura desse projeto, com uma proposta curricular especifica para essa modalidade de 

ensino. No atual contexto socioeconômico e principalmente cultural e tecnológico 

vivemos em um ambiente de constantes transformações, uma sociedade globalizada. 

Assim, o processo de desenvolvimento das instituições de ensino entra em pauta, pois é 

através delas que se promovem as mais importantes formulações teóricas sobre 

desenvolvimento cultural e social. A pesquisa educacional ocupa lugar central na busca 

de novas práticas educacionais, transformando também o ensino, modernizando-o. 

Assim, a reformulação pedagógica torna-se fundamental no momento atual priorizando 

uma prática formadora para o desenvolvimento, onde a instituição de ensino deixa de 

ser vista como obrigação e passa a ser entendida como uma fonte de efetivação do 

conhecimento intelectual, motivando o estudante a participar do processo de evolução 

social como idealizador de práticas que favoreçam o processo. Nesse sentido, a escola 

deixará de ser “lecionadora” para ser “gestora do conhecimento.” A educação tornou-se 

estratégica para o desenvolvimento e para que isso se efetive com eficácia é preciso uma 

radical transformação. O professor deve levar em consideração que sua prática 

pedagógica exerce papel importante no crescimento intelectual do aluno, podendo ele 

ser o foco de crescimento ou de introspecção do mesmo. A qualidade do ensino está 

relacionada, muitas vezes, à formação do professor, que deve se capacitar para atuar na 

Educação de Jovens e Adultos. Essa capacitação deve ser reconhecida e valorizada, uma 

vez que esta modalidade de ensino acolhe jovens e adultos que não tiveram 

oportunidade de estudar em idade regular. Esse estudo apresenta uma abordagem 

qualitativa com dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, enfatizando mais o processo do que o produto e se preocupa em 

retratar a pesquisa dos participantes (LUDKE e ANDRÉ, 1986). Desse modo, a 

metodologia de base qualitativa prima pela compreensão das percepções e significados 

que os participantes da pesquisa atribuem às suas vivencias e realidades. Nesse sentido, 

esta pesquisa tem como base de investigação o método de abordagem qualitativa, 

entendido como a tradução do que não pode ser medido, uma vez que tanto a realidade 

quanto o sujeito, leva-se em consideração suas particularidades e seus traços subjetivos. 

Logo, o procedimento metodológico conta com a descrição detalhada das citações 

diretas das falas dos pesquisados através de entrevista semiestruturada aplicada aos 

professores, coordenadores e gestores das escolas pesquisadas. 
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EIXO TEMÁTICO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

RESUMO 

A reflexão sobre as práticas dos professores alfabetizadores que deem conta dos 

diferentes contextos e concepções de educação para jovens e adultos tem sido temática 

constante nos debates sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA), debate que vem 

apontando, no âmbito das instituições de ensino, para a necessidade de os professores 

cada vez mais pensarem de forma reflexiva e adequada as suas práticas. Nesse contexto, 

teve origem o projeto de intervenção elaborado no âmbito do Mestrado Profissional em 

Educação na Universidade Federal do Pampa (Unipampa/Jaguarão), realizado junto a 

um grupo de professoras alfabetizadoras da EJA atuantes em uma escola municipal da 

rede pública de Pelotas/RS, que teve como objetivo construir coletivamente um espaço 

de formação compartilhada com essas profissionais de modo que, nesse espaço, fossem 

socializadas, analisadas e compreendidas as práticas alfabetizadoras na busca de um 

referencial metodológico para ensinar a ler e a escrever todos os alunos. A intervenção 

justificou-se devido aos elevados índices de não aprendizagem, reprovação e evasão nas 

quatro turmas do ensino fundamental (alfabetização) da EJA dessa escola, denominadas 

de E1, E2, E3 e E4. Para encaminhar o atendimento aos objetivos do projeto, foi 

realizado, inicialmente, um diagnóstico do contexto investigado, caracterizando a cidade 

e a escola, por meio de pesquisa documental. Outros instrumentos metodológicos 

empregados foram a observação participante, realizada nas salas de aula, descritas 

detalhadamente e sem inferências, e as entrevistas semiestruturadas com as professoras, 

que foram gravadas e posteriormente transcritas. A coleta desses dados teve por intuito 

identificar as concepções teóricas sobre o ensino, a aprendizagem e a alfabetização que 

estavam embasando a prática alfabetizadora das professoras da escola. As informações 

assim obtidas foram analisadas a partir da técnica de análise de conteúdo proposta por 

Moraes (2003) e complementadas pela técnica de triangulação de Triviños (1987), a 

qual busca amenizar os problemas relativos à credibilidade das pesquisas qualitativas. 

Com a descrição e a análise de conteúdo das observações participantes e das entrevistas 

semiestruturadas ficou evidenciado que a prática das professoras investigadas estava 

embasada em uma concepção empirista de ensino e de aprendizagem, com ênfase em 

atividades que visavam à cópia e à memorização de informações, que não considerava o 

conhecimento prévio dos alunos e não favorecia a interação na sala de aula. Para 

complementar essas informações, foram realizadas entrevistas cognitivas com os alunos 
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baseadas em Ferreiro e Teberosky (1999) a fim de diagnosticar o conhecimento prévio 

desses alunos sobre aspectos relacionados à leitura e à escrita. A partir dessas 

informações e com a participação das professoras, foi elaborado um plano de ação – 

sendo, ainda, parte constitutiva da metodologia do projeto de intervenção –, que 

consistiu em dez encontros direcionados para a construção de um espaço de 

interlocução no qual as professoras tivessem a oportunidade de partilhar saberes, 

dúvidas, reflexão crítica e propostas de alternativas para a melhoria dos processos de 

ensino e de aprendizagem que desenvolvem na escola pesquisada. Como resultados 

desse plano de ação, destaca-se que as participantes revisitaram conceitos, mudaram 

concepções, repensaram “verdades” e articularam a prática alfabetizadora com o 

referencial teórico estudado. Em sendo assim, a constituição do grupo de estudos 

contribuiu para gerar mudanças positivas nas abordagens pedagógicas utilizadas nas 

salas de aula ao darem origem a encaminhamentos sugeridos pela teoria estudada nos 

encontros, a partir dos quais as professoras: passaram a organizar o espaço físico em 

semicírculo, favorecendo a interação do grupo; realizaram leituras deleite diárias; 

desenvolveram estratégias para diagnosticar e acompanhar o conhecimento prévio dos 

alunos acerca dos processos de leitura e escrita; planejaram ações que promovessem a 

produção de pensamento; além de elaborarem atividades permanentes e sistemáticas que 

passassem a fazer parte da “rotina não rotineira” (FREIRE, 1998) do planejamento nos 

semestres seguintes. Ademais, foi possível perceber que o grupo de estudos 

proporcionara uma aproximação maior e melhor orientada entre as professoras 

alfabetizadoras da EJA da escola. Nesse sentido, considera-se que o objetivo geral desse 

projeto de intervenção foi atendido, o espaço de interlocução foi constituído, bem como 

as suas ações tiveram continuidade, uma vez que, nessa escola, continua-se a 

acompanhar as ações propostas no planejamento, analisando as estratégias didáticas 

desenvolvidas e articulando-as com as aprendizagens dos alunos. 

Palavras-chave: Alfabetização; Educação de Jovens e Adultos; Formação 

compartilhada de professores. 
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RESUMO 

As funções reparadora, equalizadora e qualificadora da Educação de Jovens e Adultos, 

destacadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais da EJA (BRASIL, 2000) devem ser 

pressupostos presentes nas diferentes áreas de conhecimento que compõem o currículo 

dessa modalidade de ensino. Em Matemática, no entanto, há uma carência de estudos 

em nível de Pós-Graduação, refletindo acerca da educação matemática de jovens e 

adultos pautada nesses pressupostos12. O presente estudo constitui um recorte de um 

projeto mais amplo que busca analisar o papel do uso de Materiais Manipuláveis na 

Educação Matemática de Jovens e Adultos. Para tal, busca fundamentos teóricos na 

teoria do Construtivismo Social, desenvolvida por Paul Ernest – foco do presente 

trabalho. 

O Construtivismo Social conceitua a Matemática como uma construção social, 

em que a linguagem humana, regras e acordos desempenham um papel importante no 

estabelecimento e justificação das verdades Matemáticas (ERNEST, 1991). Assim, 

consideramos que a linguagem humana, descrita pelo autor, tenha como foco principal o 

diálogo13. Nesse caso, o diálogo aqui mencionado exerce a função de dispositivo 

problematizador na prática pedagógica e deve auxiliar os sujeitos envolvidos no 

desenvolvimento da capacidade de interação em situações sociais estruturadas pela 

Matemática.  

                                                           
12 No banco de teses da CAPES foram encontrados 5 trabalhos que têm como palavras-chave 

“Matemática” e “Educação de Jovens e Adultos”, simultaneamente. (Disponível em 

http://bancodeteses.capes.gov.br/. Acesso em 05 de Outubro de 2015). 
13 Usaremos a concepção de diálogo com base na Pedagogia Crítica de Paulo Freire. Diálogo para Paulo 

Freire é o encontro entre pessoas mediatizadas pelo objeto de conhecimento, no desejo de produzir e 

reconstruir conhecimento. Portanto, uma comunicação solidária entre homens não se fundamenta na 

relação de um sobre o outro, mas na solidariedade de saberes entre ambos, intencionado a transformar o 

mundo. (XAVIER, 2009, p. 01). 

http://bancodeteses.capes.gov.br/
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Na visão de Ernest (1999), a Matemática - construção humana e social - é 

enquadrada em um determinado contexto cultural. Como tal, é falível, corrigível e com 

significado. Nossa escolha por uma teoria que considerasse a dimensão histórico-social 

do conhecimento matemático nos encaminhou para o estudo com vistas à concepção 

social do conhecimento no âmbito da EJA. Isso deve-se ao fato de que a idade e 

vivências social e cultural dos educandos nessa modalidade de ensino são 

frequentemente ignoradas pelos educadores, pautando suas práticas por uma lógica 

infantil dos currículos, destinados às crianças que frequentam a escola regular. 

(OLIVEIRA, 2007, p.88).    

Nesse contexto, Oliveira (2007) argumenta que os conteúdos, aparentemente 

abstratos, devem ser abordados a partir de sua utilidade concreta. Nesse caso, a escola 

poderia contar com maior adesão dos alunos, mediante o reconhecimento de sua 

necessidade de aprendizagem - elemento fundamental para maior eficácia dos processos 

pedagógicos. É nesse sentido que a autora reforça que os conteúdos escolares precisam 

ser compreendidos em seu significado social para que sua aprendizagem seja 

potencializada. Nesse mesmo sentido consideramos extremamente artificial para os 

alunos da EJA uma abordagem de um conteúdo matemático isolado de suas vivências e 

de seu aspecto histórico.  

Para Ernest, o Construtivismo Social enquanto uma filosofia da Matemática 

implica numa perspectiva social e falibilista, ou seja, essa ciência não deve ser 

compreendida como algo infalível, pois segundo a concepção de falibilidade do autor, a 

Matemática é produção intelectual humana. Assim, na perspectiva do Construtivismo 

Social, tanto as teorias matemáticas quanto o valor de verdade são construções sociais 

(JESUS, 2002). 

Na perspectiva da teoria que fundamenta este estudo, o conhecimento 

matemático objetivo é social e não está contido em registos de papel, nem em textos, 

muito menos num determinado mundo ideal. O conhecimento matemático reside 

fundamentalmente nas regras partilhadas pelos membros de uma sociedade (ROSA, 

2015, p.33). 

Devido à constatação de que os alunos das turmas da EJA possuem uma forma 

de lidar com o seu conhecimento matemático, torna-se inevitável considerar o modo 

como essas evidências chegam ao ambiente escolar e a forma “como” o professor pode 

capturar esses conhecimentos decorrentes das trajetórias de vidas desses sujeitos. Aqui, 

consideramos que professor de Matemática deve estabelecer um posicionamento de 

sujeito problematizador na relação pedagógica em busca de aprender-ensinar e ensinar-

aprender. Nesse sentido, entendemos que a visão falibilista aponta para possibilidades 

de reflexão sobre a reversão do quadro tradicional14 estabelecido no contexto da EJA. 

Entendemos que isso torna-se possível a partir de um ensino centrado na ação, no 

diálogo e na problematização de situações, dentre as quais aquelas em que os alunos 

                                                           
14 Nesse caso adotaremos como tradicional as práticas fundamentadas na resolução de exercícios 

estruturados como uma sequência de ordens: resolva, efetue, calcule, etc., onde as atividades são 

descontextualizadas e o material didático é pouco variado. (SKOVSMOSE, 2007, p. 33). 
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fazem uso de Materiais Manipuláveis, com vistas a estabelecer referências da realidade, 

de forma exploratória e manipulativa. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Educação Matemática; Construtivismo 

Social. 
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RESUMO 

Ao abordar as condições cognitivas em que chega à escola o sujeito da Educação de 

Jovens e Adultos, a Proposta Curricular para a EJA destaca que esses indivíduos já 

possuem alguns conhecimentos sobre o mundo letrado, que adquiriram em breves 

passagens pela escola ou na realização de atividades cotidianas (BRASIL, 2001, p. 

40). Esse repertório, para além da leitura e da escrita, contém conhecimentos de caráter 

prático permeando diferentes ciências e, em particular, a Matemática.  Decorrem de 

atividades realizadas a partir de práticas sociais realizadas cotidianamente. Dessa forma, 

educar matematicamente os estudantes da EJA, muito mais que ensinar conteúdos 

matemáticos, consiste em uma mobilização de cultura matemática (Miguel e Vilela, 

2008).  

Nesse sentido, mostra-se urgente a necessidade de propor a criação de ambientes 

inovadores de aprendizagem onde o professor seja um mediador do conhecimento e das 

atividades desenvolvidas e não apenas um detentor do conhecimento, dando aos alunos 

condições de propor, desenvolver, criar, modelar ideias na construção de seus 

conhecimentos, não se comportando como um mero receptor das informações, sem 

participar ativamente do seu processo de aprendizagem. 

Dentro dessa perspectiva, tendências inovadoras e mais dinâmicas de ensino apontam 

algumas metodologias, ditas metodologias ativas, com participação interativa do sujeito 

envolvido no processo de aprendizagem, promovendo, assim, sua autonomia (Berbel, 

2012). 

Dentre as tendências metodológicas para o ensino de Matemática consideradas ativas, 

este estudo, em andamento, busca aprofundar a reflexão sobre a modelagem 

matemática. Na Modelagem Matemática, o processo é compartilhado com o grupo de 

alunos, pois sua motivação advém do interesse pelo assunto (Burak, 2004). Assim, essa 

metodologia de ensino permite que o aluno desperte interesses e amplie seu nível de 

conhecimento, auxiliando na estruturação de seu modo de pensar e agir (Barbosa, 

1999).  

A Modelagem Matemática na Educação de Jovens e Adultos é uma perspectiva, algo 

para ser explorado. Ela Surge da necessidade da compreensão dos fenômenos que 

cercam o homem para que assim possa interferir ou não em seu processo de construção 

e procura aliar um tema escolhido com a realidade do aluno, aproveitando a experiência 
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extraclasse dos alunos aliando com a experiência do professor em sala de aula, 

procurando modelar determinado fenômeno da realidade com o objetivo de 

compreender este fenômeno. 

Quando o professor pensar em utilizar a Modelagem Matemática em suas aulas, deve 

aproximar os conteúdos sistematizados da matemática a realidade dos alunos, 

convertendo e explicando essas situações reais na linguagem matemática. Fazer um 

trabalho voltado para a modelagem não é somente resolver situações problemas do 

cotidiano para facilitar a vida dos alunos em fazer os devidos cálculos, como muitos 

professores fazem achando que estão utilizando a modelagem e sim apenas resolvendo 

problemas como outro qualquer. Para Bassanezi, a modelagem matemática pode ser 

tomada como método científico de pesquisa quanto como uma estratégia de ensino 

aprendizagem de matemática, que tem se mostrado muito eficaz (BASSANEZI, 2002, 

p.16) 

Com todo o crescimento e desenvolvimento dos estudos e das pesquisas sobre a 

utilização da modelagem matemática e suas aplicações tem permitido cada vez mais a 

muitos professores e pesquisadores a mudar sua prática pedagógica, no desejo de tornar 

o ensino de matemática mais útil e significativo para os alunos e gerar reflexões sobre o 

papel da matemática na formação do cidadão. A modelagem matemática está se 

destacando muito como uma tendência no campo da Educação Matemática. 

Sendo assim, este trabalho, sem pretensão de esgotar as discussões sobre a modelagem 

matemática, pretende desenvolver algumas reflexões sobre como fazer um trabalho 

utilizando a modelagem matemática na sala de aula com alunos da Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), com referências; ao espaço e a condução das atividades de modelagem 

matemática no currículo e ou/ nas aulas de matemática com esses alunos; a 

familiarização dos alunos com essas atividades e o que compete ao professor e aos 

alunos ao desenvolver atividades com modelagem matemática; o papel que essas 

atividades podem exercer na formação cidadã dos alunos.  

 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Educação Matemática; Modelagem 

Matemática. 
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EIXO TEMÁTICO 5:  FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

RESUMO 

            O presente artigo é um recorte de uma dissertação que está sendo desenvolvida 

com o intuito de analisar as representações sociais de alunos e professores da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) acerca da inserção da Educação em Direitos Humanos 

(EDH) no currículo. Traz como problemática as seguintes questões: Quais as 

representações de professores e alunos acerca da inserção da Educação em Direitos 

Humanos no currículo da Educação de Jovens e Adultos na cidade de Ubaitaba- Ba? 

Quais as estratégias pedagógicas para trabalhar a violação dos direitos humanos na 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos na cidade de Ubaitaba- Ba? Para tanto, a 

presente pesquisa terá uma abordagem qualitativa cuja preocupação é “a análise 

aprofundada do sujeito ou grupo social” (GOLDENBERG, 1997). Com o intuito de 

elucidar esses questionamentos que estão inseridos nesse contexto, a pesquisa utilizará o 

método do estudo de caso, e as técnicas para coleta de dados serão entrevistas 

semiestruturadas, questionário e grupo focal. Neste artigo, perpetramos o seguinte 

recorte, tomando como referência investigar como a formação dos educadores pode 

contribuir para que se instaure EDH na EJA, uma educação que não unifique as duas 

áreas, mas que promova um diálogo entre elas. Iremos discorrer sobre o papel do 

educador e a formação de professores para que se promova uma EDH na EJA 

legitimado pelo Plano Nacional de EDH Educação em Direitos Humanos (2006, p.32) 

mailto:tataypaixao@hotmail.com
mailto:gracacosta@gmail.com
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“deve ser um dos eixos fundamentais da educação básica e permear o currículo, a 

formação inicial e continuada dos profissionais da educação, (...) os materiais didático-

pedagógicos”. É valido ressaltar que a alfabetização é um direito humano fundamental 

essa é uma afirmação que parece antagônica se considerarmos que o Brasil ainda tem 

14,1 milhões de analfabetos entre a população com mais de 15 anos, segundo Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad-2011) divulgada pelo instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).  Esse total representa 9,7% da população. Desde 2004, 

quando o levantamento começou a ser realizado, a queda foi de 1,8 pontos percentuais. 

Esses números nos permite inferir que apesar de se tratar de um direito fundamental, ele 

ainda não é extensivo a todos, principalmente, se considerarmos os dados do nordeste 

que mostram um índice de 18,7 maior que o percentual de outras regiões brasileiras há 

18 anos. Então, se as práticas educativas devem conduzir para a promoção e a 

observância das violações desses direito, é forçoso admitir que a ação pedagógica do 

educador contribui, sobremaneira, para formar cidadãos. Sendo assim, a sua formação 

também se dá no cotidiano escolar, onde suas ações incorporam a “realidade histórica e 

socialmente situada”. Nesse sentido, Freire (1985) afirma “ninguém se educa sozinho, 

os homens se educam em comunhão”, justamente, essas relações de cotidiano que se 

encontram presentes na educação popular defendida por Freire, que devem ter no 

diálogo seu principal aliado. Ademais, essas relações dialógicas entre educando e 

educador, fazem parte de todo o processo educativo, bem como o caráter político e 

transformador da educação, questionando permanentemente a quais interesses a 

educação está servindo. Nesse sentido, “a escola não é boa nem má em si. Depende a 

que serviço ela está no mundo. Precisa saber a quem ela defende” (Idem, 2004, p.38). 

Portanto, Freire sugere uma nova proposta educacional “destinada às classes populares 

que tivesse como primado da formação uma leitura crítica e engajada da realidade social 

que contribuísse para a organização dos setores oprimidos e apontasse para a 

transformação da realidade de opressão vivida pelos indivíduos” (BATISTA, 2006, 

p.2). A partir do pensamento Freiriano, a educação popular de jovens e adultos assume 

uma perspectiva libertadora, assim, surgem propostas no campo da alfabetização, 

inclusive, no período do Regime Militar os movimentos sociais populares persistiam 

com seus projetos silenciosos de educação liberadora.  De acordo com Streck (2010, 

p.300): “A educação popular tem como uma de suas marcas acompanhar o movimento 

de classes, grupos e setores da sociedade que entendem que o seu lugar na história não 

corresponde aos níveis de dignidade a que teriam direito”. Podemos considerar que essa 

concepção de pedagogia libertadora defendida por Freire, influencia a obra de Henry 

Giroux, quando esse enxerga os professores como “intelectuais transformadores”, uma 

vez que “concede um papel ativo à sua participação,- um papel que contesta  as relações 

de poder através das quais essa voz tem sido em geral, suprimida” (GIROUX, APUD 

SILVA, 2011, p.55). Vale ressaltar, que a formação docente também acontece na prática 

educativa, aliás, o Título VI da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

estabelece os fundamentos da formação dos profissionais da educação, destacando a 

relação entre práticas e teorias, incluindo a capacitação em serviço. Trata-se de 

possibilitar vivenciar a práxis educacional, que é de importância vital para consolidar o 

processo educativo. Para Ferreira (2007) o fato de a lei assinalar a importância do 

binômio teoria / prática pode ser considerado um avanço pedagógico. Além disso, ao 
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possibilitar a capacitação em serviço, ela abre um espaço importante para uma melhor 

qualificação dos professores e, em decorrência disso, para uma melhor qualidade do 

ensino ofertado à população escolar. Quando se propõe uma formação de educadores na 

perspectiva da EDH, falamos também do currículo que permeia essa prática, e deve está 

pautada na ideia defendida por Macedo (2013, p. 429) “curriculantes somos todos”.  

Assim entre esses “todos” o educador possui um papel significativo junto aos 

educandos que segundo Freire (1985) seria descobrir possibilidades de mudanças, com 

o objetivo de colaborar para a formação de um mundo menos homogêneo, mais livre, 

mais democrático, por conseguinte, igualitário em oportunidades, portanto, ainda que 

utopicamente, unido na diversidade. Diante disso surge o seguinte questionamento: A 

formação inicial e continuada está se preocupando em formar educadores para 

promover uma educação de qualidade e que torne possível conscientizar-se da violação 

de direitos? Na tentativa de atender a demanda expressada nessa questão recorremos ao 

Marco de Ação de Belém (2010, p.13-21) que propõe entre outros “melhorar a 

formação, a capacitação, as condições de emprego e a profissionalização dos 

educadores de adultos” sem os quais “a qualidade da oferta de aprendizagem e educação 

de adultos” tendem a tornar- se empobrecidos. Para atender tal propósito, um dos 

desafios apontados por Capucho (2012, p.76) seria romper com a ideia de mais de uma 

educação, mas adotar uma. Para essa autora não se trata de discutir a formação de 

educadores da EJA ou a inserção da EDH nessa modalidade, mas “favorecer a reflexão 

sobre as possibilidades de diálogo entre esses campos de conhecimento”. Trata-se de 

superar a visão de educação como uma oportunidade somente de crescimento 

intelectual, para que também se promova uma reflexão desses sujeitos de direito. Para 

isso, faz-se necessário que esses educadores conheçam esses sujeitos da EJA, pois como 

Capucho (2012, p. 78) aborda essa formação “exige conhecimentos educacionais 

específicos sobre currículo, aprendizagem de jovens e adultos (as), metodologias, 

avaliações, entre outros pontos”. Nessa perspectiva, é imprescindível considerar os 

saberes desses educandos como Freire (1985, p.34) discute, valorizando-a “para ser 

válida toda educação e toda ação educativa devem necessariamente estar precedidas de 

uma reflexão sobre o homem e de uma análise sobre o seu meio de vida concreto”. 

Portanto, é necessário instaurar uma política curricular que promova a inserção da EDH 

na formação inicial e continuada dos professores da EJA.  

                       

Palavras-chave: Educação em Direitos Humanos; Educação de Jovens e Adultos; 

Currículo; Formação.  

 

REFERÊNCIAS 

 

 

 

ARROYO, Miguel. A educação de Jovens e Adultos em tempos de exclusão: 

alfabetização e cidadania. São Paulo: Rede de Apoio à Ação Alfabetizadora do Brasil 

(RAAB), n.11, abril, 2011.  



 
 

 

 
165 

 

BARROS, Rosanna. Genealogia dos conceitos em Educação de Adultos: da educação 

permanente à aprendizagem ao longo da vida. Um estudo sobre os fundamentos 

políticos- pedagógicos da prática educacional. Chiado Editora. Lisboa: 2011.  

 

BATISTA, Maria do Socorro Xavier. Os movimentos sociais cultivando uma 

educação popular do campo. 29ª Reunião Anual da ANPED, Caxambu, 2006.  

 

BENEVIDES, Maria Victoria. Cidadania e Direitos Humanos. In: CARVALHO, Jose 

Sérgio (Org.). Educação, Cidadania e Direitos Humanos. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2004. 

 

BRASIL. LDB- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 5ª ed. Centro de 

Documentos e Informação Edições Câmara Brasília- 2010. 

 

CAPUCHO, Vera. Educação de jovens e adultos e adultos pratica pedagógica e 

fortalecimento da cidadania. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. ED. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1985. 

 

______ . Pedagogia da tolerância. São Paulo: UNESP, 2004. 

 

GADOTTI, Moacir. Educação de adultos como Direito Humano. EJA EM DEBATE, 

Florianópolis, Ano 2, n.2, Jul. 2013. http://periódicos.ifsc.edu.br/index.php/EJA   

 

HADDAD, Sérgio; DI PIERRO, Maria. C. Escolarização de Jovens e Adultos. 

Revista Brasileira de Educação. São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação. Mai-ago, 2000b, nº 14, pp.108-130. Disponível em: 

<http://www.anped.org.br/ rbe14/07-artigo6.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2006. 

 

MACEDO, Roberto Sidnei. ATOS DE CURRÍCULOS: uma incessante atividade 

etnometódica e fonte de análise de práticas curriculares. Currículo sem Fronteiras, 

v.13,n. 3, p. 427-435. Dez. 2013.  

 

OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno. Educação de Jovens, Adultos e idosos:                

aprendizagem  ao longo da vida. Salto para o futuro. p. 15. 

 

PAIVA, Vanilda Pereira. História da Educação Popular no Brasil: educação 

popular e educação de adultos. 6ª edição – São Paulo -Edições Loyola – Brasil – 

2003.   

 

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS. Secretaria 

Especial de Direitos Humanos. Brasília, 2006. 

 



 
 

 

 
166 

SILVA, T. T. O currículo como política cultural: Henry Giroux. In: SILVA, T. T. 

Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 3ª ed. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2011, p. 51-56.  

 

STRECK, Danilo. Entre emancipação e regulação: (des) encontros entre educação 

entre educação popular e movimentos sociais. Revista Brasileira de Educação, vol. 

15, núm. 44, mayo-agosto, 2010, pp. 300-310. Associação Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Educação, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

UNESCO. VI Conferência Internacional de Educação de Adultos. Marco da Ação de 

Belém. Brasília, 2010.  

 

IRELAND, Timthy D. A educação de Jovens e Adultos como direito humano. I 

Encontro Internacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos.  Conferência 

na mesa 2, 21 de outubro, UNEB- BA.  
 

 

   A ANÁLISE DE UMA SALA DE AULA DA EDUCAÇÃO DE PESSOAS 

JOVENS, ADULTAS E IDOSAS: UM ESBOÇO SOBRE OS SABERES DA 

EXPERIÊNCIA 

 

                            Fabiana dos Santos Santana ¹; Bianca Silva Oliveira2 

¹ Pedagoga, Acadêmica de Psicologia, fabiana.cdt@hotmail.com; 2 Acadêmica de direito da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, bolsista de Iniciação científica FAPESB,  

bia.oliveira421@gmail.com 
 

EIXO 5: FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

RESUMO 

Nesse trabalho, buscamos analisar a construção e a vivência de saberes da experiência 

pedagógica de profissionais atuantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na 

Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas. O contexto de desenvolvimento da 

pesquisa é uma sala de aula de uma escola pública da rede municipal de ensino de 

Vitória da Conquista, Bahia, considerando o período de agosto de 2014 a julho de 2015. 

A natureza da pesquisa é qualitativa, desenvolvida por meio de dispositivos de uma 

abordagem colaborativa. Neste Relatório, encontra-se a sistematização de um ano de 

trabalho, desenvolvido, na condição de bolsista, com o apoio financeiro da 

Capes/CNPq. Os estudos realizados permitem compreender a importância de teorização 

dos saberes da experiência pedagógica das docentes envolvidas na pesquisa. Isto 

porque, em geral, as docentes repetem aprendizagens construídas em suas vivências, 
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sejam na escola pela qual passaram, sejam dos processos formativos nos quais estão 

envolvidos (universidade, Secretaria Municipal de Educação, cursos de curta duração). 

A validação pública dos saberes da experiência é, portanto, urgente e necessária no 

campo da formação contínua e dos processos de ensino-aprendizagem.  

Palavras-chave: Saberes da Experiência. Educação de Pessoas Jovens, Adultas e 

Idosas. Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Os saberes da experiência, de acordo com Tardif (2005), não são reconhecidos 

academicamente; são desvalorizados e estão num contexto de inferioridade em relação 

aos outros saberes (da formação profissional, disciplinares e curriculares). Os 

professores, em geral, não participam na definição destes saberes, ficando, quase 

sempre, no campo da execução.  

Em seus estudos, Santos (2010) percebeu uma ênfase nos saberes das experiências 

(de vida e profissional), tanto dos educandos quanto dos educadores, o que, para nós, é 

bastante significativo, embora saibamos que eles precisam ser refletidos e teorizados 

criticamente. A experiência, por si só, não é formativa; ela só passa a fazer e construir 

sentido na medida em que somos capazes de sistematizá-la, de teorizá-la para reelaborar 

saberes necessários à ação alfabetizadora e atuar de forma crítica, contextualizada. 

Tomando como referência o contexto de uma sala de aula na Educação de Pessoas 

Jovens, Adultas e Idosas (EPJAI), nos anos iniciais do ensino fundamental, na cidade de 

Vitória da Conquista, Bahia, o presente trabalho analisa a seguinte questão de pesquisa: 

Como são construídos e vivenciados os saberes da experiência no contexto dos anos 

iniciais do ensino fundamental na EPJAI? O objetivo do trabalho foi analisar a 

construção e a vivência de saberes da experiência de profissionais atuantes nos anos 

iniciais do ensino fundamental na EPJAI.  

METODOLOGIA 

A presente proposta de pesquisa ancora-se numa perspectiva qualitativa, 

justificada, no caso específico do nosso estudo, por: a) ênfase no processo construído; b) 

construção de dados em sua dinâmica cotidiana, em que aparecerá a riqueza das 

descrições realizadas durante as observações; c) compreensão do significado atribuído 

ao objeto de estudo pelas partícipes, considerando os sentidos produzidos em contexto; 

d) contato intenso e direto entre as partícipes no ambiente natural da pesquisa (LUDKE; 

ANDRÉ, 1986).  

 Nos dois semestres de trabalho, realizamos as seguintes etapas:  

a) Levantamento bibliográfico, incluindo dados históricos e estatísticos sobre a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Bahia, bem como literatura na área de 

EJA; 

b) Observações participantes realizadas no período de outubro de 2014 a junho 

de 2015, sistematizadas por meio de memórias de campo. As observações 
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realizadas no contexto da sala de aula tiveram como objetivo identificar 

saberes necessários para a docência na EPJAI durante na cotidiana com 

pessoas jovens, adultas e idosas. Antes de realizar as observações, dialogamos 

com a educadora sobre os objetivos desse procedimento, o que tornou mais 

tranquila nossa entrada no contexto da sala de aula. As observações foram 

realizadas das 19h30min às 21h30min, nos meses de agosto de 2014 a junho 

de 2015. 

c) Desenvolvimento de questionários (questões abertas e fechadas) com 

dezesseis estudantes; 

d) Realização de entrevista com estudante da EJA (Módulo I – primeiro ano do 

ensino fundamental).  

e) Realização de entrevista semiestruturada com a docente da sala de aula 

observada no período da pesquisa. Em fevereiro de 2014, organizamos um 

roteiro de entrevista semiestruturada para orientar o diálogo com a partícipe. 

Na entrevista, buscamos desenvolver processos de ressignificação e reflexão 

sobre o ensinar e o aprender, orientando-nos por duas ideias: a primeira, 

composta de dados gerais sobre a partícipe; a segunda, com informações do 

ponto de vista mais conceitual, envolvendo temas como processo de formação, 

docência e saberes. Gravada em áudio, a entrevista foi, posteriormente, 

transcrita e analisada. 

 

RESULTADOS  

Compreendemos que os saberes profissionais fazem parte de uma realidade 

socioeducacional contraditória; realidade esta situada e datada, devendo, portanto, 

acompanhar a produção histórica do seu tempo. Nesse sentido, concordamos com 

Shulman (1987), pois entendemos que, embora possamos e necessitemos definir uma 

base de conhecimento para o ensino, esta base não é fixa, não é definitiva, nem 

imutável. Identificamos, em Tardif (2005), uma ênfase nos saberes experienciais, 

situando-os como um dos saberes que precisam ser valorizados e legitimados pela 

academia. Observamos, em Gauthier et. al., um chamamento para a realização de mais 

estudos sobre os saberes da ação pedagógica a fim de que possamos avançar no 

processo de profissionalização do ensino. Em Shulman, percebemos uma nítida 

valorização do conhecimento pedagógico do conteúdo, qualificando-o como um dos 

conhecimentos mais relevantes dos profissionais de ensino. 

Os estudos realizados até o momento nos permitem compreender a importância 

de teorização dos saberes da experiência pedagógica das docentes envolvidas na 

pesquisa. Isto porque, em geral, as docentes repetem aprendizagens construídas em suas 

vivências, sejam na escola pela qual passaram, sejam dos processos formativos nos 

quais estão envolvidos (universidade, Secretaria Municipal, cursos de curta duração). A 

validação pública dos saberes da experiência é, portanto, urgente e necessária no campo 

da formação contínua e dos processos de ensino-aprendizagem. 
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EIXO TEMÁTICO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

RESUMO 

O presente trabalho, ainda em andamento, tem como problemática investigativa 

o seguinte questionamento: como o currículo escolar e as práticas educativas dele 

derivado podem emancipar e/ou marginalizar os estudantes com necessidades 

educacionais especiais na EJA? Para viabilizar este questionamento, nossa pesquisa será 

norteada pelos seguintes objetivos: destacar as teorias que versam sobre currículo e suas 

contribuições para a compreensão da dinâmica curricular na Educação de Jovens e 

Adultos; perceber, por meio da análise do currículo formal, em ação e oculto, os 

conteúdos que fortalecem a relação entre currículo e poder; identificar os conteúdos 

negativos e/ou positivos ensinados por meio das práticas pedagógicas na Educação de 

Jovens e Adultos; analisar as práticas/metodologias realizadas na sala de aula 

observando se há professores que resistem à legitimação das desigualdades sociais ou se 

eles apenas reproduzem as desigualdades e a exclusão; identificar como ocorre (ou não) 

o processo de inclusão dos educandos com necessidades de atendimento educacional 

especializado por meio do currículo escolar e, finalmente, conhecer o que dizem as 

teorias do currículo acerca da inclusão ou exclusão dos alunos da EJA.  

Acreditamos ser importante conhecer e compreender as relações de poder que 

estão eivadas no currículo e a quem este poder favorece. Assim, esta pesquisa 

configura-se de fundamental relevância para pedagogos, estudantes de cursos de 

licenciaturas, demais profissionais da educação e a sociedade em geral, já que é também 

por meio da educação que os arranjos sociais são internalizados e reproduzidos assim 

como os preconceitos e as discriminações, daí nota-se a necessidade de produções 

acadêmicas que discutam esta temática.  

Segundo Silva (2005), podemos enumerar três teorias que versam sobre o 

currículo: a teoria tradicional, a teoria crítica e a teoria pós-crítica. Cada uma delas 

apresentam reflexões essenciais para a compreensão de como o currículo se constitui e 

se materializa na escola.  

As teorias tradicionais voltavam-se, sobretudo, para as questões de técnica e de 

organização do currículo, no como fazer o currículo. Para tanto, baseavam-se em 
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especificar objetivos, métodos e padrões de avaliação rigorosamente precisos. O 

conhecimento era dado e tido como legítimo, no sentido que as teorias tradicionais 

simplesmente reproduziam o que lhe era posto como hegemônico sem se preocupar, por 

exemplo, com os interesses dominantes e as relações de poder que estavam por trás da 

estruturação dos currículos escolares. 

 Indo em oposição a essa concepção, surge a partir da década de 60 uma nova 

teorização sobre a educação e sobre o currículo, como pode ser evidenciada em Silva 

(2005, p. 29), 

[...] a década de 60 foi uma década de grandes agitações e 

transformações. Os movimentos de independência das antigas 

colônias europeias; os protestos estudantis na França [...], os 

movimentos de contracultura; o movimento feminista; a 

liberação sexual; as lutas contra a ditadura militar no Brasil: são 

apenas alguns dos importantes movimentos sociais e culturais 

que caracterizaram os anos 60. Não por coincidência foi também 

nessa década que surgiram livros, ensaios, teorizações que 

colocavam em xeque o pensamento e a estrutura educacional 

tradicionais. 

É nesse contexto que as teorias críticas surgem para questionarem a forma 

acrítica e ingênua que as teorias tradicionais viam o currículo e a escola. As teorias 

críticas vêm desconstruir a ideia de neutralidade da escola e do currículo, uma vez que 

para elas existe uma relação direta entre o currículo e o poder. O currículo para estas 

não é neutro e desinteressado, mas repleto de interesses capitalistas e de grupos 

dominantes. Afirmam que a escola, por meio do currículo, reproduz os arranjos sociais 

existentes, ou seja, reproduz as desigualdades sociais e, através de seus mecanismos 

ideológicos, convence as pessoas que estes arranjos são bons. 

Se as teorias críticas focalizaram sua atenção nas questões de classes sociais, as 

teorias pós-críticas vão muito mais além. Partem da concepção de que não podemos 

restringir nossa compreensão das relações de poder presentes no currículo simplesmente 

nas questões de classe, mas que essas relações permeiam a educação em vários outros 

aspectos como, por exemplo, “[...] os processos de dominação centrados na raça, na 

etnia, no gênero e na sexualidade”. (SILVA, 2005, p. 149). Cabe, pois, a todos nós, 

também analisá-los como instrumentos de desigualdades e exclusão social. O currículo 

é algo bem mais complexo do que imaginamos. Muito além de um conjunto de 

disciplinas rigidamente distribuídas, como é por muitos compreendido, o currículo 

escolar está permeado por relações e interesses de grupos antagônicos na sociedade.  

Aqui surge então os questionamentos: que tipo de educação tem sido dada aos 

alunos da EJA? Como estes sujeitos estão sendo contemplados nos currículos formal e 

em ação? O que está oculto no currículo e nas práticas pedagógicas desenvolvidas nos 

espaços e tempos da sala de aula? 

Tais atitudes de inquietude e questionamento se tornam essencialmente 

importantes quando paramos para analisar como, de fato, esses sujeitos jovens, adultos, 

idosos, negros, pobres, deficientes, etc.; são percebidos nos currículos.  Segundo Arroyo 

(2011) estes estão sendo ocultados e até mesmo invisibilizados nas políticas 

curriculares, principalmente, quando afirma: 
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Há coletivos que não são reconhecidos como atores, apenas 

como beneficiados agradecidos ou mal-agradecidos de uma 

história cultural, pedagógica, política, econômica construída e 

conduzida pelos grupos hegemônicos detentores do poder, da 

terra, da riqueza ou do conhecimento e da ciência e da cultura. 

Há uma ausência seletiva de sujeitos sociais, étnico-raciais, de 

gênero, dos campos e das periferias; dos trabalhadores. (2011, p. 

138). 

Percebe-se que o que é tido socialmente como conhecimento legítimo, como 

história e cultura válida e exemplar é aquela que está, inconfundivelmente, relacionada 

aos grupos abastados da nossa sociedade. O que os “outros” produzem não importa, o 

que possuem de saberes, culturas e histórias muito menos uma vez que “[...] os 

currículos selecionam uns coletivos sociais e segregam e ignoram outros”. (ARROYO, 

2011. p. 139). Logo, falar sobre os processos de exclusão e/ou inclusão na educação de 

jovens e adultos é um grande desafio, pois é necessário, antes de tudo, que nos 

debrucemos sobre todo o contexto histórico social que a EJA construiu e que ela própria 

requer para existir, já que falarmos dela é adentrarmos um mundo de exclusões, de 

significados, de lutas e de necessidades de reparações. 

Devido ao problema de pesquisa exigir uma investigação aprofundada, detalhada 

e minuciosa, será desenvolvida uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa. Logo, 

utilizar-se-á os seguintes instrumentos de pesquisa: entrevista semiestruturada, 

observação e análise documental. 

A entrevista será realizada com os gestores, professores e alunos, pois se 

objetiva conhecer as percepções destes sujeitos acerca dos pressupostos que orientam o 

currículo da instituição a ser investigada. O segundo instrumento de pesquisa a ser 

utilizado é a observação, uma vez que também encontraremos respostas para nossas 

indagações ao utilizar o nosso olhar analítico acerca dos fenômenos que vão 

acontecendo no decorrer da investigação e que só podem ser compreendidos no 

contexto do dia-a-dia. O terceiro e último instrumento de pesquisa a ser empregado na 

investigação é a análise documental, uma vez que pretendemos utilizar os planos de aula 

da instituição investigada, além dos referenciais curriculares, como recursos para a 

coleta de dados. A análise dos planos de aula nos possibilitará compreender como o 

currículo formal está organizado e qual é a ligação que este estabelece com o currículo 

em ação na escola. 

A análise dos dados qualitativos coletados durante a investigação será enfocada 

com base na Análise de Conteúdo proposta por Bardin (1977). Desse modo, as 

diferentes fases da análise de conteúdo organizam-se em torno de três polos 

cronológicos: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, 

sendo que este último se subdivide em: inferência e a interpretação. 

 

Palavras-chave: Currículo; Inclusão; Educação de Jovens e Adultos. 
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EIXO TEMÁTICO 5: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

RESUMO 

Este trabalho discute a formação continuada de professores no compito das ações do 

projeto GESTAR na Escola, que se caracteriza como uma proposta pedagógica de 

qualificação docente em serviço, para professores de Língua Portuguesa e de 

Matemática das escolas públicas estaduais da Bahia.  

No bojo da implantação do Programa Todos pela Escola, a Secretaria de Educação da 

Bahia (SEC-BA) tem implementado ações com vistas à melhoria da qualidade da 

aprendizagem escolar no Estado. Uma dessas ações é o projeto GESTAR na Escola cuja 

finalidade é potencializar a ação pedagógica do professor, considerada pelo Governo um 

dos principais caminhos para melhoria do desempenho dos estudantes nas séries finais 

do ensino fundamental (6º ao 9º).  

Voltada para a construção de propostas didáticas com foco na sala de aula e com vistas 

a desenvolver competências e habilidades por meio de um processo de trabalho 

colaborativo e mediação pedagógica, o projeto vem promovendo interfaces com outros 

projetos estruturantes da Rede (FACE, AVE, TAL, FECIBA, PCE, PACTO)15, com a 

meta de potencializar a escola pública para elevar os seus indicadores de qualidade 

apontados pelas políticas atuais de educação. No entanto, inquieta saber se, no bojo suas 

ações, o GESTAR fornece subsídios ao docente que leciona em classes de Educação 

para Jovens e Adultos (EJA)? Para tanto, foi realizada uma pesquisa autobiográfica com 

análise de narrativas de alguns professores-cursitas do projeto que atuam em turmas de 

                                                           
15 FACE – Festival Anual de Canção Estudantil; AVE – Artes Visuais Estudantis; TAL – Tempos de Arte 

Literária; FECIBA – Feira de Ciências Baiana (parceria com a Feira Baiana de Matemática); PCE – 

Programa Ciência na Escola; PACTO – Pacto pelo Ensino Médio. 
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EJA, com o objetivo de analisar as implicações do GESTAR na Escola na prática 

pedagógica docente do professor que leciona em turmas de EJA. Visa ainda identificar 

as especificidades desse projeto no planejamento docente e analisar o trabalho que 

desenvolve na orientação dos professores que lecionam em turmas de EJA. 

Para fundamentar essa investigação foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca da 

formação docente e da formação continuada de professores com base em pesquisadores 

como Delors (1998), Imbernón (2009) e Dantas (2012). 

O projeto GESTAR na Escola, se constitui como uma versão adaptada, na Bahia, do 

Programa de Gestão e da Aprendizagem Escolar (GESTAR II), concebido pelo 

Ministério da Educação para atendimento dos professores das disciplinas Matemática e 

Língua Portuguesa. A versão baiana visa o atendimento da totalidade de estudantes no 

contexto do ensino fundamental, 6º ao 9º ano, da rede estadual, fornecendo caderno de 

apoio à aprendizagem e cadernos de atividades complementares temáticas.  

Os cadernos de apoio à aprendizagem foram constituídos a partir dos módulos de 

atividades de Teorias e Práticas do GESTAR II. Assim o projeto promove uma série de 

ações e atividades, com o intuito de orientar a utilização desses cadernos, capacitar 

educadores de Matemática e Língua Portuguesas, e consolidar na escola uma 

aprendizagem significativa, visando uma formação para a cidadania plena. Dentre essas 

ações, temos: os encontros de formação, que consiste em momentos de troca de 

experiências, de discussões de fundamentos teóricos da Educação Matemática, de 

Língua Portuguesa, e da Educação de um modo geral; as visitas com o 

acompanhamento das escolas, identificando as especificidades da instituição; as 

participações em reuniões de atividade de classe (AC) com orientações sobre 

planejamento e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo cursista; o clube 

educacional, com o desenvolvimento de atividade voltadas para estudantes na 

preparação para realização de avaliações externas como a Prova Brasil. 

Os cadernos complementares foram produzidos, a partir das atividades 

complementares, desenvolvidas por formadores-especialista do projeto, elaboradas 

como instrumento de colaboração para a prática docente, visando a 

averiguação/potencialização de algumas competências e habilidades pertinentes ao 

desenvolvimento do(a) educando(a) em suas etapas de aprendizagem, conforme 

orientação dos documentos institucionais pedagógicos, tais como a Matriz de 

Referência da Secretaria de Educação da Bahia/2012 e a Prova Brasil. Ao todo, foram 

produzidos quatro cadernos com atividades para os quatros bimestres de Matemática e 

Língua Portuguesa do 6º ao 9º. Com o intuito de motivar os professores na produção de 

suas próprias atividades. 

No compito das ações que desenvolve o programa não costuma fazer referências ao 

atendimento dos professores que atuam em turmas de EJA, pois, o programa está 

voltado para as séries regulares do ensino fundamental do 6º ao 9º ano. No entanto, 

alguns professores-cursistas do projeto que atuam em EJA, aplicam as atividades do 

GESTAR nessas turmas, por julgarem apropriadas para esse segmento.  

Por sua vez, o projeto passou a incluir nos encontros de formação uma discussão sobre a 

importância do letramento na formação do sujeito, por causa dos relatos de professores 

com dificuldades no desenvolvimento da proposta do projeto devido às deficiências dos 

alunos, das séries regulares, nos aspectos básicos do conhecimento escolar. Essa 
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discussão vem servindo também de fundamento para os professores que atendem às 

turmas de EJA. 

De acordo com Dantas (2012) as Diretrizes Curriculares para a EJA estabelecem para 

esse segmento de ensino uma função reparadora, resgatando o direito a educação básica 

para os sujeitos que não tiveram acesso na idade adequada. A autora defende que a 

formação dos professores que atuam na EJA precisa considerar a diversidade cultural e 

as peculiaridades que envolvem a experiência de vida, histórias, saberes e características 

específicas dos sujeitos que atende. Não obstante, Dantas (2012) destaca que em virtude 

da escassez de formação específica que atenda a essa parcela de educadores, muitos 

desenvolvem o seu trabalho com base na sua visão pessoal ou em suas experiências 

como docentes, na sua visão de mundo e de sociedade, na troca de experiências com 

outros colegas de profissão, ou ainda com base nos discussões dos encontros de 

educação e dos cursos de capacitação que participam, a exemplo do GESTAR, que vem 

inspirando alguns docentes com a abordagem que vem promovendo sobre letramento. 

Para investigar as implicações do projeto GESTAR na Escola na prática pedagógica 

docente do professor que leciona em turmas de EJA foi realizada uma pesquisa 

qualitativa, com abordagem autobiográfica e análise das narrativas de professores-

cursistas que atuam na EJA. Os sujeitos dessa investigação foram dois professores, um 

de Língua Portuguesa e um de Matemática, de uma escola da rede estadual de ensino de 

Salvador, cursistas do projeto GESTAR, que além de lecionarem no diurno com turmas 

regulares do ensino fundamental, também atuam no turno da noite em classes de EJA e 

costumam aplicar as atividades do projeto com os alunos desse contexto.  

As narrativas desses docentes evidenciam as potencialidades das atividades propostas 

no contexto do projeto, tais como: o subsídio ao trabalho docente com as atividades do 

caderno de apoio à aprendizagem e os cadernos complementares, que facilitam o tempo 

do planejamento; a contextualização com fatos sociais que são de interesse do estudante 

de EJA; a exploração de conceitos básicos que costumam utilizar no dia a dia, 

motivando o processo de aprendizagem e letramento discente. No entanto, em 

contraponto, ao que narram sobre as suas práticas docentes, salientam que é muito 

difícil convencer os demais colegas de área (os seus pares) na aplicação das atividades 

propostas pelo projeto, por julgarem as atividades complexas para o público de EJA e 

distante da proposta de letramento que esses colegas acreditam. E salientam que alguns 

colegas ficam menos resistente à proposta quando um formador do programa visita a 

instituição. O que implica, ao GESTAR, uma ampliação no atendimento docente em seu 

lócus, para fornecer uma assistência melhor às unidades de ensino. No âmbito dessa 

questão, Dantas (2009) alude que a formação de professores como um processo que se 

constrói nas trocas de experiências, para se constituir como profícuo decurso de 

aprendizagem, em permanente transformação, deve considerar o lugar de trabalho 

docente como referência para reflexões críticas sobre a prática do professor.  

Contudo, a formação continuada precisa garantir o espaço de discussão das situações 

problemáticas vividas pelo docente em seu lócus, fomentando uma autonomia docente 

que caminhe para a independência na implementação de uma metodologia motivadora 

do processo de aprendizagem de forma colaborativa. 



 
 

 

 
176 

Palavras-chave: Formação Continuada; Prática Pedagógica; Educação de Jovens e 

Adultos.  

REFERÊNCIAS 

DANTAS, Tania Regina. Professores de adultos: formação, narrativa autobiográfica e 

identidade profissional. Barcelona, Espanha. Universidade Autônoma de Barcelona, 

Dep. de Pedagogia Aplicada, (Tese de Doutorado), 2009. 

 

_____. Formação de professores em EJA: uma experiência pioneira na Bahia. Revista 

da FAAEBA: Educação e Contemporaneidade. 2012, vol.21, n. 37, p. 147-161. 

 

DELORS, Jacques. Os quatro pilares da educação. In: DELORS, Jacques. Educação: 

um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez, 1998.  p. 89-102. 

 

IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional: formar-se para mudança e 

a incerteza. 7. ed. São Paulo: Cortez. 
 

 

ENTRELAÇANDO SABERES PARA FORMAR O PROFESSOR DA EJA 

 

MARIA DE FÁTIMA SUDRÉ DE ANDRADE BASTOS 

Mestranda em Educação de Jovens e Adultos - MPEJA- UNEB, Educação, Formação de 

Professores e Contemporaneidade; fátima.sudre@hotmail.com  

      EIXO 5 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

RESUMO  

Objetivo deste texto  é discutir  os saberes docentes necessários para a formação  do 

professor da Educação de Jovens e Adultos- EJA na perspectiva   dos seguintes autores: 

Tardif (2002), Freire ( 1996) e  Arroyo (2006)  Santos (2014) e outros. 

Arroyo (2006) aponta que um dos desafios na formação de educadores da EJA, está no 

debate sobre a teoria pedagógica, pois a formação do educador sempre foi ocupado por 

didáticas e conteúdos a ensinar, e esta é uma tarefa peculiar da EJA que sempre se 

firmou como educação. O domínio das teorias pedagógicas quanto um saber peculiar à  

formação do profissional educador da EJA passa aqui a ser tomado como um saber 

especifico que caracteriza o profissional educador da EJA, dessa forma reconhece-se a 
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necessidade de discorrer sobre os saberes relacionados com  a docência do profissional 

educador da EJA 

A prática docente não acontece alheia a uma concepção de mundo homem 

aprendizagem  neste sentido os saberes pedagógicos são tomados como doutrinas  

proveniente da reflexão da prática, Tardif (2002) considera que os saberes profissionais 

transmitidos pelas instituições defende a prática docente como uma ação mobilizadora 

de saberes que vão além do saber acadêmico 

Atenta-se para s reflexões  que Tardif (2002)  apresenta sobre a prática 

educativa  seja elas normativas ou racionais estão relacionadas com uma concepção 

docente que materializa-se nas ações e atitudes do educador, nesta perspectiva as 

aproximações no campo dos saberes entre Freire(1996) e Tardif (2002) à medida que 

ambos referenciam que práticas docentes são mobilizadoras de diversos saberes 

pedagógicos. 

Nesta conjecturas de saberes docentes, o educador da EJA para desenvolver uma prática 

docente coerente precisa reconhecer o sentido da interação na sua ação,  raramente o 

docente atua sozinho Tardif (2002).  A atividade docente se desenvolve na interação 

entre as pessoas  e necessariamente recorrerá as saberes pedagógicos construídos na sua 

formação inicial, portanto a necessidade de referenciarmos  estes saberes ao campo da 

EJA e não aos saberes de outras modalidades de ensino. (Tardif, 2002) 

As interações entre os sujeitos da EJA professor e aluno, educador e educando 

são mediadas pelos saberes docentes, os quais de acordo com Tardif (2002) estes 

saberes  revelam o sentido da atividade docente e assim sendo os saberes docentes para 

atuar na EJA  devem primar na sua constituição o contexto, os símbolos, valores, 

sentimentos e atitudes  inerentes aos sujeitos deste campo. 

Freire (1978) com a Pedagogia do Oprimido imprimiu postulados pedagógicos 

que orientaram os  saberes docentes para a EJA  revelando princípios   educacionais 

para a profissionalização docente no campo da EJA. Santos (2010)  ao tratar das 

especificidades dos saberes docentes para a EJA, define que o conjunto de  princípios 

educacionais são necessários para orientarem os saberes  da prática docente  de acordo 

com Santos (2010,p.158) “a  concepção de especificidades (no plural) como um 

conjunto de princípios educacionais que abarca diferentes saberes e competências 

profissionais”, estes princípios regem os saberes da prática profissional docente. Nesta 

perspectiva de pensar os saberes docentes para a EJA vislumbra a consolidação do 

estatuto pedagógico já anunciado em Freire (1978), Moura(2010) Arroyo(2006, 2007)) 

Soares(2008) e outros como resultado do esforço para a construção do perfil do 

educador da EJA. 

Dessa forma, os princípios que orientam os saberes docentes na formação do 

professor da EJA estão relacionados com a aquisição de saberes profissionais alinhados 

com uma pedagogia que prima pelo diálogo entre os saberes escolares e sociais. 

Para Freire (1996) ensinar exige pesquisa, respeito aos saberes dos educandos, 

criticidade, estética e ética, curiosidade, disponibilidade para o diálogo, competência 
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profissional, apreensão da realidade, convicção de que a mudança é possível como 

instrumentos poderosíssimos da efetivação de práticas docentes  exitosas nos contextos 

educativos diversos, pois para Freire (1996) a prática docente   institucional não 

distancia de quem somos  em quanto sujeitos no mundo. 

Diante disto a educação de jovens e adultos reivindica na sua essência um 

educador consciente da história da EJA, das possibilidades de mudança na formação 

pessoal e técnica dos sujeitos da EJA, portanto a práxis docente envolve conhecimentos 

e habilidades pedagógicos específicos e coerentes com a realidade econômica, histórica 

e social, bem como as necessidades de aprendizagens destes sujeitos.  

 

Palavras-chave:  Educação de Jovens e Adultos; Saberes docentes; Profissionalização 

docente; 
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EIXO TEMÁTICO: EIXO 5 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

RESUMO 

Pela necessidade de discutir as dificuldades Educação de Jovens e Adultos em sua 

especificidade, o presente texto busca fomentar uma reflexão sobre as atuais ofertas de 

materiais didáticos próprios para EJA, bem como a ação do professor na organização de 

suas escolhas didáticas. Para isso, e principalmente, é feito um estudo acerca da 

concepção de pensar certo das obras de Paulo Freire, justificado pela prática dialógico-

democrática fruto do pensar crítico, criativo, autônomo e ético.  A metodologia para 

esse estudo tem caráter bibliográfico a partir de leituras das obras do autor que se 

mostram basilares para novas produções acadêmicas, no sentido de que os desafios e 

limites ainda são muitos. 
 

A análise de material didático, importante instrumento de apoio ao processo de ensino e 

aprendizagem, tem despertado o interesse de pesquisadores de várias áreas. Contudo, 

ainda são poucos os estudos direcionados a materiais didáticos para educadores e 

educandos de turmas de Educação de Jovens e Adultos - EJA. 

 Os primeiros estudos em EJA, com tal objeto, foram problematizados pelas pesquisas 

desenvolvidas por Beisiegel (1984; 2004) e Paiva (1983), que revelaram o valor dos 

materiais didáticos como um dos subsídios fundamentais da atuação político-

pedagógica, tanto do poder público, quanto dos movimentos de educação popular entre 

os anos 1940 e 1970.  

As mais recentes pesquisas em materiais didáticos para EJA mostram outras vertentes 

de investigação: análise de materiais didáticos, em que o objeto de estudo passa a ser 

derivado do mercado editorial, deixando de ser apenas originários dos movimentos de 
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Educação Popular. Além disso, as discussões saem dos aspectos que dizem respeito à 

concepção política e método das obras, para apreciação de conteúdo, concepções 

teóricas e metodológicas de produção. 

 Para este projeto, tem-se a intenção de dar continuidade a estudos em torno da oferta de 

materiais didáticos em EJA, tomando como referência as obras e os manuais 

preconizados atualmente pelo Programa Nacional do Livro Didático – PNLD EJA 

/2014. Esperara-se identificar nessas publicações aspectos contributivos na formação do 

professor alfabetizador de EJA, que se relacionem com as atuais demandas da educação 

no que tange à formação cidadã, o entendimento de educação como prática da liberdade 

(FREIRE, 1987), e que cooperem com a idealização de ações que efetivem algumas 

metas do PNE/ 2014, como a meta 9 – (...) erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir 

em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

 

Nesse sentido, a educação libertadora, a partir da formação para o pensar certo, pela 

criticidade, seria a única viabilidade de ajudar os homens a reinventar o mundo. Mas, o 

que podemos entender como ser crítico e autônomo? O que é pensar certo? De acordo 

com Paulo Freire, o pensar certo é um pensamento revolucionário, crítico e autônomo, 

que leva ao agir certo. 

Para isso, esses estudos, numa abordagem qualitativa, buscam analisar, identificar, 

comparar e avaliar as perspectivas e encaminhamentos do trabalho pedagógico com 

alfabetização de jovens e adultos. Uma produção acadêmica que contribua um olhar 

crítico na análise nas escolhas didáticas direcionadas à EJA. 

Se há algo em conformidade uníssona das discussões em Educações de Jovens e 

Adultos é a necessidade de melhoraria da qualidade da educação. Reconhecendo os 

problemas diversos dos sistemas educativos, com sérias dívidas nos processos de 

equidade, alteridade e proporcionalidade. É evidente a preocupação comum em fazer 

com que as turmas de EJA sejam espaços com características próprias de maior impacto 

na aprendizagem de saberes significativos para vida social. Percebemos então que essa 

modalidade de ensino visa preparar os jovens e adultos para uma vida em sociedade que 

permita mais participação e envolvimento nas questões sociais das quais devem tomar 

parte e consequentemente se perceberem integrantes de um contexto social com mais 

cidadania.  

O fazer pedagógico em qualquer sala de aula se revela pelas opções metodológicas e 

escolhas didáticas, que pressupõem determinada visão de pessoa, de mundo e de futuro 

de cada educador. É nesse sentido que se evidencia a importância da formação/ 

concepção ideológica do docente de classes de EJA, para entendimento de propostas 

possíveis e seleções didáticas assertivas dessa modalidade de ensino. 

No estado da Bahia a política para a educação de jovens e adultos, se fortaleceu através 

do documento “Educação de Jovens e Adultos: aprendizagem ao longo da vida”, o 

mesmo foi construído de forma participativa, garantindo o que contempla a LDB. 

Primando por uma “escuta”, dos principais sujeitos que vivenciam e pensam esse tipo 

de modalidade educacional, foram realizadas reuniões, fóruns, seminários e 
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questionários direcionados aos educandos com o propósito de criar um documento 

expressasse as reais demandas dos protagonistas desse tipo de educação: o jovem e o 

adulto. 

Com essa metodologia, buscamos viabilizar a participação de 

todos os segmentos envolvidos no processo de Educação de 

Pessoas Jovens e Adultas, de modo que a proposta expressasse 

as reais demandas e expectativas dos coletivos populares, 

principais destinatários desta modalidade de educação. (BAHIA, 

2009, p. 9) 

Não basta garantir o acesso ao ensino e a aprendizagem, o primordial é a permanência 

desses sujeitos na instituição escolar a fim de cumprir uma etapa educacional que não 

foi possível se estabelecer na idade série própria. Por outro lado, a apropriação desse 

documento normativo, por parte do professor poderá levá-lo a desenvolver uma prática 

que prime pelo social na vida do educando o que o levará a refletir sobre a construção 

do conhecimento que vai auxiliar a vida dos discentes em sociedade. 

Entendemos que o papel do professor não consiste em repetir conhecimentos pré-

estabelecidos e sim educar os sujeitos numa relação dialógica levando em consideração 

seus saberes e suas experiências de vida, fazendo-o interagir no mundo letrado. 

As contribuições trazidas nas obras de Paulo Freire são pertinentes e fundamentais 

frente a formação do educador e na elaboração de estudos em EJA: estão na 

fundamentação teórica, com a colocação de conceitos promotores de prática libertadora; 

na concepção metodológica relacionadas à elaboração de pesquisas empíricas, 

elucidando o entendimento pesquisa participante; também no direcionamento didático, 

quando propõe o uso de palavras geradoras; assim como na provocação da inquietude 

docente ao nos apresentar, de maneira peculiar, os neologismos que resinificam ações 

docentes até os dias atuais. 

Como resultado espera-se contribuir para uma reflexão e produção sobre as ofertas de 

materiais didáticos específicos para as turmas de Educação de Jovens e Adultos.  Outro 

ponto é a escolha didática feita pelo professor dessa modalidade de ensino e as 

consequências reveladas por sua práxis, esse é um dos entraves que pretendemos revelar 

nessa pesquisa. O pensar certo a partir de reflexões que será propiciada através da Obra 

de Paulo Freire deverá proporcionar ao professor um melhor entendimento acerca do 

impacto na aprendizagem dos seus alunos a partir das escolhas feitas por ele. 

Outro ponto a ser exaltado é o protagonismo dos professores, propiciada pela 

solidificação da formação continuada em serviço e a conscientização de que as escolhas 

docentes vão se constituindo e impactam diretamente sua práxis. Se faz necessário 

salientar que a pesquisa ainda está em fase de implementação, por isso os resultados 

aqui apresentados ainda são preliminares.  

Acreditamos que essa pesquisa será de suma importância no fazer pedagógico dos 

professores da Educação de Jovens e Adultos, já que ela lhes proporcionará uma 

reflexão e entendimento sobre os fundamentos que alicerçam as escolhas que fazem em 
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sua práxis, em relação as escolhas do material didático que elegem para trabalhar. Por 

outro lado, construir com o professor um saber através do diálogo proporcionado pelas 

reflexões trazidas pelos estudos de Paulo Freire poderá levar o professor a se perceber 

parte de eximia importância nas escolhas e construção de materiais de relevância no seu 

fazer pedagógico. 

 

Palavras-chave: Concepção Freiriana; EJA; Formação docente. 
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EIXO TEMÁTICO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

RESUMO 

 

A formação e prática docente é um desafio constante para o mundo acadêmico e social.  

Neste trabalho pretendemos refletir sobre a importância de uma formação e prática 

docente para a educação de jovens e adultos (EJA) que permita a apropriação teórico-

metodológica dos conceitos adquiridos no curso de pedagogia que, licenciandos 

desenvolvem a partir do currículo proposto. O estudo apresenta uma análise a respeito 

da percepção sobre a formação e prática docente para atuação na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), a partir de contribuições de licenciandos (formandos) do curso de 

Pedagogia, e professores de Educação Infantil (também licenciandos em pedagogia – 

PARFOR) para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da prática docente de uma 

Universidade Pública Estadual do Município de Campos dos Goytacazes-RJ. 

Pretendemos, ainda, discutir os desafios da formação continuada de professores de EJA 

que vêm sendo enfaticamente sinalizados. A pesquisa justifica-se em função da 

necessidade de se ampliar a discussão sobre a formação docente voltada para contextos 

de diversidade cultural, como no caso da EJA. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 

descritiva, cujo objetivo é analisar na percepção de licenciandos em pedagogia sua 

formação e prática docente, além das suas expectativas sobre a educação de jovens 

adultos.  Também busca identificar a escolha pelo curso de pedagogia e a Instituição. 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca do tema; após o 

levantamento bibliográfico que enfatizou a formação de professores e a prática docente, 

foi realizada uma pesquisa de campo com aplicação de questionário com questões 

fechadas e abertas; o público alvo da pesquisa foram alunos licenciandos do curso de 

Pedagogia de uma Universidade pública estadual, assim como docentes, também 

licenciandos, ambos do município de Campos dos Goytacazes-RJ. Os questionários 

foram destinados à referida população e também envolveu perguntas pertinentes à 

formação inicial do educador, à prática docente e expectativas para atuação na EJA. 
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Como alguns resultados, destacamos que, 85% escolheram o curso de pedagogia por 

identificação com o mesmo; e 90% escolheram a Instituição pelo nível de qualidade dos 

cursos oferecidos. Mesmo estando em uma Instituição considerada pelos pesquisados 

sendo de qualidade, 93% consideram que o curso lhe preparou em parte para o exercício 

da docência. Um resultado significativo apontou para a disciplina de Educação de 

Jovens Adultos que 65% consideram essenciais para sua formação, pois pretendem e 

desejam trabalhar na EJA, mas não se sentem preparados. Sendo assim, acredita-se na 

relevância desse estudo, pois a formação para atuação na Educação de jovens e Adultos 

vai de encontro a busca para uma formação específica e a carência de saberes para lhe 

dar com a diversidade de sujeitos desta modalidade. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; formação docente e prática. 
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EIXO TEMÁTICO: FORMAÇÃO DO EDUCADOR 

 

RESUMO 

O presente artigo: A formação profissional dos educadores que atuam no Programa 

TOPA no município de Irecê e a relação com a prática, apresentou como problemática 

investigativa o estudo da proposta de formação de professores alfabetizadores, para 

compreender de que modo a formação inicial e continuada que foi realizada pela 

Universidade do Estado da Bahia-UNEB, tem contribuído para a melhoria da qualidade 

da prática do professor alfabetizador, em Irecê. Partindo dessa inquietação traçamos o 

seguinte objetivo geral para nortear a pesquisa: refletir sobre a formação inicial do 

educador da EJA e sua contribuição para atuar no Programa Todos pela Alfabetização. 

E como objetivos específicos: analisar a proposta de intervenção formativa que vem 

sendo desenvolvidos na atuação do educador da EJA do Programa Todos pela 

Alfabetização; caracterizar quem são os professores alfabetizadores que atuam no 

Município de Irecê; destacar as qualidades e necessidades formativas dos educadores do 

TOPA. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, desenvolvida através do estudo de caso, 

observando o processo de formação do educador do Programa TOPA para verificar se 

nesse processo há transposição da formação para o contexto da prática desses 

profissionais, para contribuir com o aprimoramento da vivência formativa dos alunos, 

os verdadeiros sujeitos da EJA. Fizemos a leitura de autores importantes como: Freire 

(1996), Gadotti (2005, 2014), Dantas (2005, 2012), Romão (2011), Capucho (2012), 

Pimenta (2012), Soares (2002), Ventura (2007, 2014), dentre outros. Uma pesquisa que 

discorre sobre a formação realizada pela Universidade do Estado da Bahia, seu 

planejamento e sua implementação, apresentamos as atividades desenvolvidas em 

parceria UNEB e Secretaria Estadual de Educação da Bahia, suas ações conjuntas, 

assim como os avanços e lacunas dessa parceria. Identificamos quem é o professor 

alfabetizador que atua no TOPA, sua formação inicial, sua experiência em educação e 

na modalidade da EJA, assim como apresentamos os caminhos percorridos, a seleção, 
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formação e a atuação nas salas de alfabetização de adultos. Um trabalho importante que 

identificou as lacunas da formação, tais como: a formação não atender as necessidades 

formativas do professor alfabetizador, acontecer sempre ao final do programa, ser muito 

teórica e não contemplar a prática, dentre outras. Identificamos ouvindo os atores do 

processo de formação, os professores alfabetizadores. Tivemos como principais 

resultados a identificação dos professores alfabetizadores, sua formação inicial, como 

vem sendo desenvolvido o processo formativo desses sujeitos, suas lacunas e suas 

contribuições. Desta forma, esperamos assim contribuir com a melhoria da qualidade do 

processo de ensino e aprendizagem da EJA, em Irecê/Bahia. 

Palavras-chave: Educação de jovens e adultos; Programa Todos pela Alfabetização; 

Formação do educador; Práxis pedagógica. 
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EIXO TEMÁTICO 6: MÚLTIPLAS LINGUAGENS, TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA 

COMUNICAÇÃO: PERSPECTIVAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

RESUMO 

 

O presente artigo apresenta os resultados de uma pesquisa de campo desenvolvida por 

dois pesquisadores da Educação de Jovens e Adultos (EJA), preocupados com a gestão 

dos recursos tecnológicos em escolas da Rede Pública da Bahia, em duas realidades 

distintas: as cidades, Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia e Lauro de Freitas, Região 

Metropolitana da Capital Salvador. A partir de incursões bibliográficas, elaborou-se um 

questionário online a ser respondido pelo gestor escolar, abordando questões como: 

quantidade, qualidade, acesso e utilização por professores e alunos, de recursos 

tecnológicos computacionais e midiáticos em contexto de ensino/aprendizagem. O 

principal objetivo consistiu em conhecer as ferramentas tecnológicas disponíveis 

naqueles ambientes educacionais e a postura adotada pelo gestor escolar no 

gerenciamento desses recursos, adequação e disponibilização à comunidade escolar. 

Além disso, Discutiu-se o papel do docente e sua atuação pedagógica, os usos e 

(des)usos dos recursos tecnológicos, suas mídias e interfaces em práticas de 

ensino/aprendizagem mediacionais. Com essa pesquisa ensejamos algumas 

possibilidades de gerenciamento das TIC no ambiente escolar e sua utilização em sala 

de aula, uma questão premente. A partir da implementação da LDB – Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação – Nº. 9394/96 tem sido possível repensar o papel da gestão da escola 

e da figura do gestor escolar por um novo viés, o da gestão democrática. A gestão na 

escola pública apresenta inúmeras responsabilidades: gestão de recursos humanos, 

financeiros, administrativos e formativos, da prática pedagógica e comunitária, no 

âmbito escolar. O gestor escolar, a partir desse momento, passou a gerenciar, coordenar, 

acompanhar e executar atribuições que anteriormente não ressoavam com a mesma 

força, antes do advento da referida lei. A gestão escolar, independente da concepção 

pedagógica, administrativa ou política, que se adote, deve possuir uma dimensão e um 

enfoque de atuação que promova a organização, a mobilização e a articulação das 

condições materiais, humanas e tecnológicas, que são necessárias para garantir o avanço 

dos processos educacionais nos estabelecimentos de ensino, orientados para a uma 
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prática pedagógica significativa que promova a efetivação da aprendizagem pelos 

educandos, de modo a torná-los capazes de enfrentar os desafios da sociedade 

globalizante e da economia centrada no conhecimento. Para que isso ocorra, é 

necessário descentralizar a figura do diretor como a única responsável pela plenitude 

das ações administrativas, pedagógicas e interpessoais. Para ser participativa, a gestão 

precisa estar atenta as transformações que vem ocorrendo na sociedade. Uma das 

principais mudanças é o surgimento de inúmeras tecnologias, em tempo de celeridade, 

movida pela globalização da informação fomentada pela internet e as possibilidades da 

WEB 2,0 de forma dissociada. As ferramentas das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) representam um novo momento, tanto para a interação com 

professores e alunos e comunidade, quanto para o acompanhamento e gerenciamento de 

sistemas informativos e operacionais da Secretaria de Educação e do MEC. No certame 

da gestão escolar, diante de tantas intempéries, as quais desembocam em problemas de 

evasão etc., o gestor não pode deixar de perceber as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) como ferramentas imprescindíveis para a formação e mudança de 

perspectiva educacional, visto que boa parte da sociedade vive imbrincada com elas, o 

que influencia no tratamento social, cultural e educativo. Uma vez imbuídos em 

fomentar o uso dos artefatos tecnológicos, optamos por realizar essa pesquisa de campo 

de forma pluridimensional, utilizando uma ferramenta interativa online, para coleta de 

dados, nas unidades gestoras pesquisadas. Assim, usufruímos gratuitamente da 

plataforma SURVIO (http://www.survio.com/br/) que permite a criação de 

questionários online, por categorias de pesquisa, sejam elas quantitativas ou 

qualitativas, utilizando questões em diversos formatos como: escolha única, múltipla 

escolha, ambas com imagem ou não; texto de resposta; classificação de estrelas, 

diferencial semântico; escala de classificação, ordem de preferência, matriz de escolha 

única ou múltipla; matriz de campo de texto; e adição de texto. É possível, ainda, o uso 

de multimídias como: imagem, áudio, vídeo, links, podcasts e outras possibilidades que 

o pesquisador queira explorar. Após a elaboração da pesquisa na plataforma, 

encaminhamos o link gerado para o e-mail dos gestores das escolas selecionadas para a 

pesquisa, a qual pôde ser acessada na internet utilizando-se de computadores, ou 

dispositivos móveis, com o intuito de o questionário ser respondido online. Vale 

ressaltar que entramos em contato, primeiramente, por telefone, para aquisição dos e-

mails e solicitação das respostas. Durante o processo, ou ao final da pesquisa, visitamos 

as escolas para que pudéssemos conhecê-las mais de perto e esclarecer possíveis 

dúvidas. O referencial teórico bibliográfico adotado para compor o arcabouço teórico 

em torno da Gestão Escolar nesta pesquisa, iniciou seu trajeto durante as leituras 

realizadas com sistematização temática na disciplina Gestão Escolar e Educacional em 

EJA ministrada pelo professor Antônio Amorim no Mestrado Profissional em Educação 

de Jovens e Adultos na Universidade Estadual da Bahia – UNEB.  O levantamento 

bibliográfico realizado abrange as áreas da Administração Escolar e da Tecnologia 

Educacional. Obtivemos como resultados um panorama da condição de como estão 

acondicionadas e de novas possibilidades de uso ferramentas tecnológicas na visão dos 

gestores escolares pesquisados. A pesquisa com alguns gestores escolares nas cidades 

de Eunápolis e Lauro de Freitas - Bahia foi uma tarefa gratificante, ainda que o processo 

tenha sido bastante dificultoso em virtude de diversas nuances: escassez de tempo dos 
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gestores para atender um agente externo preocupado em pesquisar a realidade escolar; a 

falta de credibilidade na produção desses trabalhos acadêmicos, o medo de apresentar 

uma realidade muito dura sobre a escola e mesmo de incorrer em contradição entre as 

informações apresentadas e a situação encontrada; dúvidas sobre o posicionamento dos 

entrevistados, entre outros. Em relação à questão da pesquisa, percebemos que as 

escolas, em sua maioria, possuem bons equipamentos para desenvolvimento de 

atividades pedagógicas, porém, os gestores, por medo da ação negativa de professores e 

alunos no uso desses equipamentos, nem sempre permitem que se explore todas as 

possibilidades. Percebemos muitos equipamentos guardados e sem uso, alguns inclusive 

obsoletos, sem que tenham sido manuseados. Em momento algum culpabilizamos os 

gestores, pois acreditamos que a carga de trabalho que esse desenvolve na escola é 

muito extensa e exaustiva, o que faz com que as questões consideradas menos 

significativas fiquem de lado. No entanto, apontamos a divisão do trabalho com os seus 

pares, como uma das formas de dividir responsabilidade para melhoria da qualidade do 

trabalho do próprio gestor. Percebemos que isoladamente, as tecnologias não podem 

gerar mudanças. Sua inserção no cotidiano da escola exige a formação contextualizada 

de todos os profissionais envolvidos, de forma que sejam capazes de identificar os 

problemas e as necessidades institucionais, relacionadas à implantação e usos. A 

transformação da escola acontece com maior frequência em situações nas quais 

diretores e comunidade escolar (funcionários, professores, alunos, pais e comunidade) 

se envolvem diretamente no trabalho realizado em seu interior. Isso ratifica a gestão 

democrática. Para isso, é necessário que haja o comprometimento e envolvimento do 

gestor escolar no processo de formação continuada para o uso das novas tecnologias e 

mídias na educação.  Nessa pesquisa apresentamos o gestor escolar como um dos 

responsáveis para que os novos recursos tecnológicos façam parte do cotidiano da 

escola e ainda, na gestão de equipes, pois a gestão de equipes surge como uma 

tecnologia humana nos ambientes organizacionais, estratégia com crescente adoção 

desde a década de 1980, em que se começou a falar e pensar a escola na perspectiva da 

gestão democrática. O surgimento de inúmeras ferramentas tecnológicas que 

impulsionam a comunicação e o largo acesso à informação tem levado os mais 

entusiastas a classificar a época atual em que vivemos como sociedade do conhecimento 

e da informação, contudo, a escola parece assistir a essas mudanças sem se preocupar 

muito em adequar as situações de ensino/aprendizagem para que aconteça uma 

educação de qualidade. Nesse veio, como vimos, na pesquisa apresentada, as escolas 

têm recursos tecnológicos disponíveis, é claro que umas mais que outras. Dessa forma, 

sugerimos que gestores e professores busquem em suas práxis diárias inserir 

paulatinamente os recursos da sociedade de informação em suas atividades cotidianas e 

colaborem para que os sujeitos educativos amadureçam no uso das TIC. Como se vê, 

essa temática de gestão e tecnologia aparece de forma indissociável, o que implica por 

parte da gestão se capacitar e capacitar seus docentes para que juntos acompanhem as 

mudanças promovidas pelo “Boom” da internet, a qual reverbera em quase toda a 

sociedade. Dentre os aspectos que foram levantados pelos gestores pesquisados, estão 

problemas de ordem social que interferem diretamente no processo educativo e no 

caminhar da escola, e isso implica nas condições oferecidas aos alunos da EJA para 

estarem na escola, onde muitos papéis se desvelam. Apontamos a necessidade de uma 
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maior articulação entre a gestão e o grupo de professores dessas turmas e 

entrelaçamento com os alunos e comunidade. 

 

Palavras-chave: Ação pedagógica. Gestão Escolar. Recursos Tecnológicos.  
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EIXO TEMÁTICO: MÚLTIPLAS LINGUAGENS, TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO: PERSPECTIVAS TEÓRICAS E 

METODOLÓGICAS 

 

RESUMO 

 

Este relato de experiência trata do Projeto Luz do Saber coordenado pela 

Associação Beneficente Casa da União Semente do Bem (ABCUSB) que, em parceira 

com a Secretaria Municipal de Educação de Vitória da Conquista-BA, vem 

desenvolvendo um trabalho de alfabetização e inclusão digital numa turma da Educação 

para Jovens e Adultos (EJA) pertencente à Escola Municipal Antônia Cavalcanti e 

Silva. O projeto tem o objetivo de alfabetizar jovens e adultos pela inclusão digital e 

social e tem em sua composição pedagógica uma professora pertencente ao quadro 

docente da rede municipal de ensino de Vitória da Conquista-BA responsável pela 

turma, uma coordenação pedagógica e seus colaboradores, todos ligados à ABCUSB. 

Trata-se de uma atividade educativa de caráter inovador com um forte cunho teórico-

metodológico embasado na concepção Freireana e nas contribuições de Emília Ferreiro 

e Ana Teberoski. O projeto cumpre as funções educacional e social, à medida que 

alfabetiza e inclui os educandos e educandas no mundo digital e ainda oferece ao 

educador uma nova perspectiva de ensino. O Software Luz do Saber é uma ferramenta 

didático-pedagógica que oferece sugestões de atividades interativas que estimulam o 

desenvolvimento do processo de evolução das aprendizagens em suas diferentes fases e 

ainda oferece ao professor instrumentos para planejamento, desenvolvimento, 

acompanhamento e avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, 

concluímos parcialmente, em Vitória da Conquista, que esse projeto pode se tornar uma 

valiosa proposta pedagógica a ser desenvolvida nas turmas de alfabetização de jovens e 

adultos de uma forma mais ampla, podendo contemplar os diferentes grupos excluídos 

historicamente, pois compreendemos que a alfabetização é a base na qual podemos 

construir aprendizagens mais elevadas, por meio da justiça social. A superação histórica 

das desigualdades social e educacional no país, relacionada principalmente a Educação 

de Jovens e Adultos, requer atualmente um esforço não só dos governos mais de toda a 

sociedade, no desenvolvimento de ações concretas que ampliem as oportunidades de 
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acesso, permanência e sucesso educacional, na perspectiva da educação ao longo da 

vida. Apesar da Educação de Jovens e Adultos apresentar um histórico desde a década 

de 30, momento em que começou a se consolidar um sistema público de ensino 

elementar no país, vê-se que só em 20 de dezembro de 1996 a LDB (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional) estabelece no Art. 37 a EJA como uma modalidade de 

ensino da Educação Básica, responsabilizando também o poder público em viabilizar e 

estimular o acesso e a permanência do trabalhador na escola e destinar recursos 

financeiros para mantê-lo, porém o que verificamos é a destinação de poucos recursos 

para atender a demanda e manter esses educandos na escola em condições favoráveis de 

superação do analfabetismo e elevação da escolaridade de jovens e adultos.Com a 

proposta de contribuir para a efetividade de uma atividade educacional que busca 

mudança no cenário  local é que esta parceria conta com o apoio da coordenadora 

pedagógica da rede municipal, direção e coordenação escolar, e com a participação 

efetiva de uma professora que atua diretamente no Projeto Luz do Saber, a qual 

desenvolve as atividades com os alunos, contando com o suporte da coordenação local e 

regional do Projeto e outros colaboradores voluntários da Casa da União. As primeiras 

impressões deste esforço serão apresentadas no sentido de socializar a experiência com 

o Luz do Saber que segue seus primeiros passos de implementação em Vitória da 

Conquista - BA, mas que já apresenta resultados significativos, principalmente no que 

tange a autoestima e autoafirmação dos diferentes sujeitos que compõem a EJA na 

atualidade. Levando em consideração que a evasão ainda é ponto alto na EJA, 

destacamos que a turma expressivamente iniciou com 15 alunos e hoje somam 28 

alunos frequentes. Os dados educacionais brasileiros revelam, para educadores 

comprometidos, a necessidade de estarem em alerta: o ensino fundamental completo, 

como direito, deixa de fora 40 milhões de pessoas de 15 a 39 anos, assim como o 

contingente de alunos excluídos na escola já se inicia aos 8 anos de idade, aumentando 

gradativamente até atingir a faixa de 14 a 17 anos, potenciais alunos futuros da EJA. Por 

fim, neste cenário, mantém-se, com leve decréscimo, um amplo contingente 

populacional de não-alfabetizados, que pensados em dados absolutos representam a 

negação do direito a 16 milhões de pessoas, afastadas do saber ler e escrever, 

fundamentais em sociedades grafocêntricas (BRASIL, 2007). Acreditamos que o 

trabalho desenvolvido no Luz do Saber vem estimulando o retorno e permanência dos 

alunos à sala de aula, em função da repercussão significativa de tal atividade. Este 

software foi desenvolvido em parceria pela Casa Brasil/Secretaria Estadual de Educação 

do Ceará/ Associação Beneficente Casa da União /União do Vegetal. Sendo 

disponibilizado livremente na internet através do site da Secretaria Estadual de 

Educação do Ceará, para as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, ONGs, 

Associações Comunitárias, Movimentos Populares, Sindicatos e demais instituições que 

oferecem a Educação de Jovens e Adultos. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 

o programa já traz bons resultados com a parceria da Casa da União e a Secretaria de 

Educação estadual que já formou mais de mil alunos desde 2010até o momento. No 

Ceará a Secretaria de Educação utiliza o programa Luz do Saber para adultos e também 

o software Infantil na rede pública de ensino. O Luz do Saber está dividido em sete 

menus interdependentes, que são: (1) começar, (2) ler; (3) escrever; (4) karaokê; (5) 

favoritos; (6) internet; (7) professor. O menu “começar” compreende: cadastro; 
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apresentação do computador; aprendendo a usar o mouse e o teclado, círculos de 

cultura. Neste primeiro momento, os educandos têm o primeiro contato com o 

computador. Conhecem a máquina por meio do aplicativo do Software que descreve 

cada parte do computador que será utilizada durante o processo de alfabetização. O 

manuseio das ferramentas para aqueles educandos que já conhecem o funcionamento do 

computador facilita sua inserção durante as atividades sequenciais. No segundo 

momento começa a inserção de palavras geradoras que fazem parte do universo 

vocabular do público-alvo, tendo como destaque o próprio nome que norteará as demais 

atividades propostas. É importante salientar que, como o software atende 

individualmente cada educando, é possível atender as necessidades apresentadas por 

eles sem comprometer o trabalho coletivo. As atividades realizadas pelo educando no 

computador são feitas também de forma escrita e mediada pela educadora. O Luz do 

Saber em Vitória da Conquista se encontra em processo inicial de implementação, 

sendo assim os resultados obtidos são ainda inconclusos, porém significativos. Na etapa 

atual, observamos algumas conquistas pontuais tais como: o computador como 

ferramenta de aprendizagem trouxe uma motivação aos educandos, esta motivação vem 

fortalecendo o vínculo dos alunos com a escola; os alunos adquiriram mais autonomia 

em função das atividades que são propostas pelo software e o resultado mais expressivo 

até o momento é a frequência em massa e o aumento do número de alunos. Outro 

destaque refere-se à autoestima dos educandos que reconhecem o nível satisfatório de 

seus próprios avanços.  

Palavras-Chave: Alfabetização; Inclusão Digital; Projeto Luz do Saber 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Institui as diretrizes e bases da 

educação nacional. Brasília, DF, 1996. 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do 

Ministério da Educação: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura. Educação de Jovens e Adultos: uma memória contemporânea, 1996-

2004.Organização: Jane Paiva, Maria Margarida Machado e Timothy Ireland. – Brasília, 

2007. 

 

OLIVEIRA, Tiago Chagas; NASCIMENTO, Marcos Dionísio do; CAMPOS, Márcia 

de Oliveira Cavalcante. Manual Pedagógico do Luz do Saber. Fortaleza: Secretaria de 

Educação do Estado do Ceará, 2009. 

 

 

 

  



 
 

 

 
196 

MOSTRA DE CIÊNCIAS POR ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS  (EJA) DO COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE DE 

AMARALINA 

Tarcilo David Lôbo Galvão ¹; Luana Santos Silva2; Maria Eugênia Bandeira dos Santos3 

¹ DSc em Energia e Ambiente, Secretaria de Educação do Estado da Bahia, PIBID-Química, 

tarcilodavid@uol.com.br; 2 Graduanda em Licenciatura em Química - UFBA, PIBID-Química, 

luhsilva2@hotmail.com; 3 Graduanda em Licenciatura em Química - UFBA, PIBID-Química, 

m_bandeiira@hotmail.com. 
EIXO TEMÁTICO - MÚLTIPLAS LINGUAGENS, TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA 
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RESUMO 

Apresenta a experiência vivenciada com a realização da 1ª Mostra de Ciências por 

estudantes de 03 (três) turmas do turno noturno do Eixo VII da Educação de Jovens e 

Adultos do Colégio Estadual Polivalente de Amaralina. Esse evento foi articulado pela 

equipe do PIBID-Química, inserida no curso de Química da EJA, cujas atividades 

desenvolvidas na forma de sequências didáticas (SD’s) culminaram com a apresentação 

na Mostra e compuseram o planejamento desse grupo para o II semestre letivo do ano 

de 2015.  Primeiramente foi apresentada uma peça teatral com conteúdo de Química por 

07 (sete) estudantes e, em seguida, demonstrou-se, em sala de aula, ensaios em 

microescala sobre a extração do óleo do cravo-da-Índia, medição de pH de substâncias 

de uso caseiro e reações de oxirredução com magnésio e ferro. Com exceção da peça 

teatral, que foi desenvolvida especificamente com o grupo de estudantes-atores, os 

temas demonstrados nos ensaios foram objetos de estudos dos seus conteúdos, conceitos 

e métodos nas turmas de Química. As atividades foram apresentadas na Mostra 

exclusivamente por estudantes da EJA, orientados pela equipe do PIBID. Com o evento 

previamente divulgado, houve ampla participação de professores, equipe gestora, 

estudantes da disciplina e de outras turmas da EJA noturno, além de convidados.  A 1ª 

Mostra de Ciências por Estudantes da EJA do Colégio Estadual Polivalente de 

Amaralina foi avaliada positivamente pelos participantes, que consideraram uma ação 

relevante para essa modalidade de ensino. Notamos a sua contribuição para a parceria 

universidade-escola-estudantes, possibilitando que este evento assuma um caráter 

permanente nos anos que seguirão. Assim, espera-se que possa ser aprimorado e 

ampliado com a inserção de conteúdos de outras disciplinas. Também, dentro de uma 

realidade própria, reafirma a potencialidade e a capacidade dos estudantes da Educação 

de Jovens e Adultos quanto motivados, envolvidos e comprometidos com ações que 

surjam como alternativas metodológicas à rotina escolar.  
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INTRODUÇÃO 

Conforme relatado no seu Projeto Político-Pedagógico (PPP)1, o Colégio Estadual 

Polivalente de Amaralina (CEPA) está localizado na Região Nordeste de Amaralina (RNA), 

situado no Beco da Cultura, antiga Rua Bambochê. Essa região é constituída pelos bairros da 

Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, Nordeste de Amaralina e Chapada do Rio Vermelho, local de 

origem da maioria dos seus estudantes.  

Embora esteja próximo de outros bairros, tal como a Pituba, este estabelecimento está 

inserido em uma comunidade em que a realidade reflete que a maioria de seus habitantes passa 

por situações familiares, econômicas e sociais difíceis.  

Verifica-se que o corpo discente desta Unidade Educacional (UE) é formado basicamente 

por negros, pobres e com baixa escolarização. Além disso, a região onde moram tem altos índices 

de violência e presença constante do tráfico das drogas, o que torna os alunos da Educação de 

Jovens e Adultos do turno noturno susceptíveis a essa realidade.  

De forma quase que generalizada, o aluno da EJA passa por uma grande apatia. Tem falta 

de interesse nas atividades escolares, mesmo com todo o empenho do corpo docente. Também, lê 

pouco, passa a maior parte do tempo interagindo nas redes sociais e quando precisa escrever 

algum texto nas avaliações ou atividades escolares reproduz a mesma linguagem da internet, com 

os mesmos vícios da oralidade. O uso do celular é constante, o que se torna um grande desafio 

para o professor, que por mais que queira e busque inovar ainda se vê preso a um sistema 

educacional tradicional e conteudista. 

Vale destacar, no que se refere ao ensino da Química, que essa UE não dispõe de 

laboratório de ciências ou de outros recursos que possam ser utilizados nas aulas, a exceção de 

projetor, áudio e computador.  

A equipe do PIBID-Química, constituída por um coordenador (Professora – UFBA), um 

supervisor (Professor da SEC, docente na UE) e cinco estudantes da Licenciatura em Química 

(IQ-UFBA/Iniciação à Docência - ID), vem desenvolvendo ações com alunos do Eixo VII da EJA 

do CEPA deste o I semestre do ano de 2014, por meio de atividades planejadas. 

No transcorrer desse percurso, com a evolução da programação articulada pelo PIBID-

Química, foi planejada e executada a 1ª Mostra de Ciências por Estudantes da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) do Colégio Estadual Polivalente de Amaralina, realizada em 24 de 

setembro de 2015, no turno noturno. Esse evento proporcionou diversificação na aplicação de 

métodos e práticas na rotina escolar. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

A realização desse evento foi idealizada em função da necessidade de integração dos 

estudantes da EJA e equipe PIBID, por meio da execução de atividades participativas e 

condizentes com o conteúdo da disciplina Química, propiciando mudanças na rotina escolar. 

OBJETIVOS 

O objetivo geral foi possibilitar a atuação dos estudantes como principais atores no 

processo de construção do conhecimento, visando ampliar o interesse pela química por via da 

práxis.  

Para tal fim, buscou-se alcançar os seguintes objetivos específicos: 

i) Otimizar a interação dos estudantes da EJA e equipe PIBID; 
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ii) Aplicar a ludicidade científica; 

iii) Demonstrar experimentos em microescala com materiais e equipamentos simples; 

iv) Desenvolver sequências didáticas. 

METODOLOGIA 

Para cada atividade desenvolvida na Mostra Científica foi desenvolvida metodologia 

específica, conforme descritas a seguir: 

i) Peça teatral “Conversas no Hélio’s Bar”: a direção dessa peça foi feita pela ID’s Maria 

Eugênia Bandeira e Luana Santos Silva, sendo o texto elaborado pela primeira. No período de 

julho a setembro, a partir da reunião inicial para orientações sobre noções básicas para manuseio 

de reagentes/equipamento laboratoriais e explicações sobre o conteúdo teórico abordado em 

cada experimento, foram realizados 12 (doze) ensaios teatrais. 

ii) Os conteúdos referentes aos experimentos apresentados ao público foram previamente 

trabalhados em sala de aula na forma de sequência didática. Inicialmente, foi apresentado o 

conteúdo de forma teórica, oportunidade em que os estudantes da EJA puderam compreender os 

fenômenos químicos envolvidos. Por fim, visando a uma apresentação mais clara, os alunos se 

reuniram informalmente para sanar suas dúvidas, bem como para esclarecer sobre o tipo de 

apresentação. 

Ressalva-se que, além da atuação da equipe do PIBID, houve a participação da 

estagiária Edna Santos na condução do experimento sobre Extração do Óleo do Cravo-da-Índia. 

A seguir, apresentamos o Quadro 1, que mostra resumidamente os aspectos metodológicos da 

ação realizada: 

ATIVIDADE MONITOR METODOLOGIA CONTEÚDOS 

Peça teatral: 

“Conversas no 

Hélio’s Bar” 

Maria Eugênia dos 

Santos Bandeira dos 

Santos e  

Luana Santos Silva 

Reuniões e ensaios; Reação catalítica; 

Coloides; 

Ácidos, bases e 

indicadores de pH; 

Solubilidade. 

Extração do Óleo do 

Cravo-da-Índia  

Edna Santos e 

Joel Augusto Moura 

Porto 

Aulas expositivas; 

Experimentos em 

microescala; 

Projeção de slides; 

Elaboração de 

cartazes. 

Extração de 

substâncias; 

Destilação por arraste a 

vapor; 

Funções orgânicas e 

suas reatividades; 

Importância econômica 

do óleo. 

Medição de pH de 

Substâncias Usadas 

no Cotidiano 

Arlete Conceição de 

Souza 

Aulas expositivas, 

Experimentos em 

microescala; 

Projeção de slides; 

Elaboração de 

cartazes. 

Ácidos e bases; 

Escala de pH e métodos 

de medição. 

Reações de 

Oxirredução 

Iasmin Ribeiro Serrão 

Santana 

Aulas expositivas, 

Experimentos em 

microescala; 

Agente redutor e agente 

oxidante;  

Oxidação; 
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Projeção de slides; 

Elaboração de 

cartazes. 

Redução. 

 

RESULTADOS  

Obteve-se ampla participação por parte dos estudantes da EJA, dos Eixos VI e VII, 

além dos professores, equipe gestora e convidados. 

Relativamente aos conteúdos trabalhados na Mostra Científica, pode-se notar que, 

devido a interação equipe PIBID e estudantes, o conhecimento foi construído de forma coletiva.  

Foi produzida a peça teatral “Conversas no Hélios Bar” (por estudantes da Turma A), 

avaliada como excelente por parte da plateia. Para essa assertiva, toma-se por base a amostra 

das entrevistas realizadas a posteriori com os expectadores. 

Os experimentos apresentados Extração do Óleo do Cravo-da-Índia pelo Método de 

Destilação por Arraste a Vapor (por estudantes da Turma C), Medição de pH de Substâncias 

Usadas no Cotidiano e Reações de Oxirredução do Ferro e Magnésio (por estudantes da Turma 

B), que foram apresentadas nas salas de aula, evidenciaram o domínio dos conteúdos que foram 

desenvolvidos nas sequências didáticas. 

CONCLUSÃO 

A 1ª Mostra de Ciências por Estudantes da EJA do Colégio Estadual Polivalente de 

Amaralina destacou a importância da parceria universidade-escola-estudantes, por intermédio da 

ação do PIBID-Química.  

Também criou a perspectiva em que este evento possa ser reproduzido nos anos 

seguintes, com a expectativa de ser ampliado com a inserção de conteúdos de outras disciplinas.  

Em realidade própria da região do Nordeste de Amaralina, comprovou-se a 

potencialidade e a capacidade dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos quanto 

motivados, envolvidos e comprometidos com ações que surjam para aquisição de novos saberes.  
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COMUNICAÇÃO: PERSPECTIVAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS.  

 

RESUMO 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) faz parte do processo global de formação e de 

capacitação popular. Neste sentido, pensar a EJA é refletir a variedade de saberes que cada 

educando possui em função dos trabalhos que fazem ou fizeram, e que, ao procurar uma 

escola, os jovens e os adultos escolhem o seu desenvolvimento pessoal. Mas, é necessário 

saber que, em qualquer processo educativo, os jovens e adultos devem ter suas iniciativas 

nesse saber sensível, porque é através dele que o aluno abre-se para o conhecimento reflexivo.  

O aluno da EJA requer uma prática de leitura contextualizada com sua realidade, com suas 

necessidades, bem com a sua formação. Assim, a finalidade maior deste estudo foi o de 

contribuir para que o aluno tenha do professor uma prática pedagógica preocupada em formar 

cidadãos conscientes do seu papel de cidadão detentor de direitos, tendo a Leitura, Escrita e 

Novas Tecnologias na EJA como instrumentos de empoderamento. Os professores e alunos 

levantavam uma nova questão em torno das dificuldades dos alunos na leitura e na escrita. 

Naquele momento, os professores se questionavam como esses alunos iriam para ao ensino 

médio, com tantas dificuldades, no ato de ler e de escrever. Os professores entendiam que 

essas habilidades, certamente, não tinham sido ressignificadas, consideradas a partir de 

construção e de experimentação social. Isso permitiria aos alunos não somente se 

alfabetizarem, mas, serem sujeitos imponderados de letramento. Nesse contexto, observamos 

que os alunos expressavam a necessidade de irem mais longe, buscarem outros patamares de 

aprendizagem. Essa nova discussão ajudou a escola a pensar na elaboração do projeto de ação 

intitulado “Oficina de Informática, Articulado com a Leitura e a Escrita”, com o intuito de 

aprimorar o saber trazido pelos alunos com os saberes científicos. Diante dos elementos 

trazidos acima e da necessidade de uma educação ampla, continuada e ao longo da vida, foi 

necessário analisar a utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação, como 
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sendo uma interface pedagógica para as práticas de leitura e da escrita, no Laboratório de 

Informática, no ambiente escolar, possibilitando a efetivação de novos saberes. Saberes 

metodológicos - A partir dos elementos trazidos para reflexão, apresentamos como problema 

de pesquisa a busca de resposta para a seguinte questão: Como utilizar as novas tecnologias 

da informação e da comunicação como interface pedagógica para influenciar a construção de 

novos saberes na leitura e na escrita, dos sujeitos da EJA? Como objetivo geral da pesquisa, 

propomos analisar a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação como interface 

pedagógica na Escola Municipal Miguel Fontes no Município de Araçás/BA. Os objetivos 

específicos foram: investigar a questão dos saberes necessários para aprimorar a leitura e a 

escrita em sala de aula e analisar o uso das tecnologias como sendo uma necessidade para o 

aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem, nas classes da EJA. O espaço 

pesquisado foi à unidade de ensino Miguel Santos Fontes, que foi transformada em 1988 em 

unidade independente. Já no ano de 2001, a escola passou a atender a alunos da Educação 

Básica, no Ensino Fundamental I e II. Nossa escolha foi pela pesquisa qualiquantitativa, pois 

este tipo apresenta também uma possiblidade simultânea de qualidade e de quantidade. 

Acreditamos na perspectiva da pesquisa social, onde todos os sujeitos envolvidos são 

determinantes na construção do conhecimento.  A escolha pelo estudo de caso foi 

determinante, por este ser uma maneira de pesquisar que exige técnicas e instrumentos na 

coleta de informações. Este tipo de abordagem requer delimitação, clareza, singularidade e 

valor. Como resultados do estudo, destacamos a criação de novos saberes com a utilização da 

leitura e da escrita, o estudo da leitura e da escrita no universo das classes da EJA e o uso das 

tecnologias nas classes da EJA, como veremos a seguir. Saberes na EJA articulados com a 

leitura e a escrita - Neste tópico aprofundamos o nosso foco de pesquisa para relatar melhor 

as concepções de EJA, da leitura e da escrita. Pois, é necessário pensar em educação no 

espaço escolar, sendo esta, uma educação instituída, e que sempre será pautada por um 

processo de “transmissão de saber de uma geração (adulta) para outra (pré-adulta, na infância 

e na adolescência)” (BARROS, 2011, p. 23). Já temos aqui o conceito de educação e a 

compreensão do que é educação no espaço escolar, mas, para pensarmos numa concepção de 

Educação de Jovens e Adultos é imprescindível compreendermos a ideia de adulto que Barros 

nos apresenta, onde define que adulto é aquele que após a adolescência, deixa de crescer, 

nessa fase da vida. Leitura e escrita no universo da EJA - Precisamos destacar que, o ato de 

ler e de escrever é uma ação que está para além das compreensões de codificar ou de 

decodificar determinadas ações numéricas ou escritas. Ou seja, não é somente isso. Há que se 

pensar na perspectiva da Educação de Jovens e Adultos. Precisamos entender que ensinar ao 

público a ler e a escrever precisa de significado, de relação com o conhecimento do mundo, 

para além do ensinar técnicas de ler e de escrever, pois essas categorias precisam ajudar aos 

sujeitos a se emanciparem. Quando agimos assim, toda a construção da leitura e da escrita se 

dará sempre, a partir das construções sociais. É por isso que Freire (1994, p. 98) nos diz que: 

“[...] a leitura de mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a 

continuidade da leitura daquele”. Ou seja, é preciso valorizar e reconhecer minha construção 

fora da escola para que minha aprendizagem para o ato de ler e escrever tenha sentido e seja 

uma construção viva.  Observar esse modelo de concepção de leitura é seguir o pensamento 

de Cruz (2007, p. 51), que ajuda a compreender a necessidade de efetivar estratégias para o 

aprimoramento da leitura: “[...] a compreensão transcende a leitura e é realizada graças a 

processos mentais gerais que são estritamente dependentes da leitura [...]”. Isso quer dizer que 
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as conexões, associações e relações que estabelecemos entre o que foi lido, com as nossas 

experiências, ajuda na construção e na compreensão do que se ler. Mais uma vez, 

reafirmamos que a leitura precisa ter significados, e isso só se estabelece, a partir da 

valorização do conhecimento de mundo dos sujeitos. As TIC na escola e na sala de aula - 

Os últimos vinte anos têm sido pautados pelo crescente desenvolvimento das tecnologias, e as 

transformações sociais que temos vivenciado com a consequência desse desenvolvimento, 

impacta diretamente na relação do trabalho, da economia, da cultura e da educação. Logo, a 

escola não pode continuar distante dessa demanda. Tomamos por base o texto de Leite e 

outros (2012), quando analisa de forma superficial, o histórico da introdução das tecnologias 

nas escolas do Brasil, a partir da década de 60. O nosso estudo revelou junto aos sujeitos 

pesquisados que as TIC são ferramentas promissoras e fizeram avançar a educação a e escola, 

nessas últimas décadas. Elas vêm ajudando a quebrar paradigmas sociais e educacionais, 

possibilitado ao longo dos últimos anos, aos professores e aos alunos a revisarem seus papéis, 

suas atitudes em prol de uma melhor educação. Nessa perspectiva, as TIC tanto na escola 

como na sala de aula estimularam não somente mudanças de paradigmas, mas, provocaram a 

escola para repensar os seus currículos e a sua prática pedagógica, introduzindo as TIC nas 

aulas, como também, relacionando as mesmas com o cotidiano de vida dos sujeitos, fora dos 

muros da escola. Resultados Parciais - Diante dos achados, foi possível afirmar, que é 

necessário pensar para além da TIC, em outras tecnologias utilizadas ou trabalhadas no 

espaço escolar, a exemplo de jogos, atividades culturais, experiências com a produção de 

materiais manipuláveis e produtos caseiros. Precisamos entender que o simples fato de 

trabalhar com as tecnologias na sala de aula, não garante qualidade e um ensino promissor, as 

tecnologias precisam ocupar um espaço de inclusão, levando os nossos sujeitos a utilizá-las 

para realizar a criticidade de sua realidade, podendo construir novas formas de se vê e de 

perceber o mundo da informação e da comunicação, que está em permanente reconstrução. 

Portanto, devemos afirmar que a escola não tem outra saída, a não ser, refazer alguns 

caminhos didáticos e metodológicos, sendo que, para que isso possa ocorrer, é preciso discutir 

com os membros da instituição uma nova concepção de escola e de sujeitos, verificando quais 

são as suas demandas, permitindo ressignificar seu currículo, PPP e a formação de seus atores 

curriculantes. Isso permitirá a construção de outras maneiras de ensinar e de aprender. 

Entendemos que tudo isso, foi para ontem, pois os sujeitos que atuam nas classes da EJA, 

assim como todos os educandos das nossas escolas, precisam da construção de saberes que 

promovam a solidariedade, a criatividade e a humanização de cada pessoa.    

 

Palavras-Chave: Escrita; Leitura; Saberes Sociais; Tecnologia da Informação 

Comunicação. 
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RESUMO 

O presente trabalho relata o desenvolvimento e aplicação de uma proposta didática em 

duas turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de uma escola pública situada na 

cidade de Amargosa interior da Bahia. A proposta, desenvolvida com base nos Três 

Momentos Pedagógicos (TMP), buscou apresentar alguns conceitos de hidrostática 

através de um problema presente no cotidiano dos alunos, a distribuição e falta de água 

na cidade em questão, fazendo uso de uma metodologia diferenciada. Ainda hoje, os 

professores de ciências naturais adotam posturas de ensino que valorizam apenas a 

memorização de conteúdos (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2011). Isso representa um 

verdadeiro obstáculo para a aprendizagem. Por outro lado, existe uma crescente 

necessidade de contextualização no ensino dos conteúdos relacionados às Ciências, em 

especial a Física, de modo que a formação dos alunos proporcione o desenvolvimento 

de um pensamento crítico e reflexivo perante a sociedade atual. Essa preocupação 

apresentada por educadores do ensino de ciências vem se expandindo desde a década de 

70, no sentido de modificar o currículo de disciplinas que abordam as implicações 
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científicas na sociedade (SANTOS, 2008). Tentado contribuir com essa formação crítica 

e reflexiva, elaboramos uma proposta didática com potencialidades para cumprir tais 

objetivos. Para a estruturação da proposta, utilizamos como referencial metodológico os 

Três Momentos Pedagógicos (TMP), descritos inicialmente por Delizoicov e Angotti 

(1982). Os TMP dividem-se em Problematização Inicial (PI), Organização do 

Conhecimento (OC) e Aplicação do Conhecimento (AC).  A proposta didática foi 

aplicada em oito aulas com duração de 40 minutos, sendo duas aulas por dia de 

intervenção, totalizando 4 encontros em cada uma das duas turmas da EJA. Além da 

avaliação continua e processual, observamos durante toda a atividade a participação dos 

alunos e aplicamos questionários pré e pós-teste que foram analisados a partir da técnica 

da análise de conteúdo (BARDIN, 2009). O pré-teste, composto de seis questões das 

quais cinco eram objetivas e uma aberta, buscou verificar os conhecimentos dos alunos 

relacionados à distribuição, qualidade e a falta de água, além disso, objetivamos 

verificar se os alunos viam essa possível falta de água como um problema. Após a 

aplicação de pré-teste, deu-se início a proposta didática com a apresentação de um 

vídeo18 curto, com aproximadamente três minutos, produzido pela British Broadcasting 

Corporation (BBC), abordando os problemas ainda presentes com a distribuição de água 

após a transposição do rio São Francisco. Com o termino da exibição do vídeo, 

apresentamos algumas notícias de sites locais destacando alguns períodos com falta de 

distribuição da água na cidade, muitos dos alunos se identificaram com as notícias pelo 

fato das mesmas mostrarem a situação de alguns bairros onde os mesmos moravam ou 

conheciam. Nos dias seguintes retornávamos a PI sempre no início das aulas e 

inseríamos os conceitos conforme as discursões surgiam a partir das concepções 

apresentadas pelos alunos, fizemos uso de um experimento demonstrativo sobre a 

diferença de pressão em um líquido, aulas expositivas dialogadas e a construção de um 

mapa conceitual. No último encontro fez-se uma revisão dos conteúdos apresentados 

seguido da aplicação do pós-teste composto por cinco questões, duas objetivas e três 

abertas, que mesclavam conhecimentos de física com os problemas que foram 

levantados durante as aulas. Quanto à avaliação, dos 45 alunos que participaram da 

proposta didática, 30 obtiveram notas superiores à média escolar (5,0) no pós-teste, 

totalizando 66,6% dos alunos, dentre estes, 31% conseguiram notas maiores que 7,0 e 

um aluno de cada turma obtiveram nota máxima. Temos ciência de que avaliar não se 

resume apenas na aplicação de provas que objetivam somente classificar os alunos 

dentro de uma escala numérica (LIBÂNEO, 1994), dessa forma, a avaliação deve ser 

contínua e processual iniciando-se desde o primeiro contato com a turma. A partir da 

atividade desenvolvida, pudemos perceber que a aplicação de uma proposta didática 

fundamentada nos TMP, mostrou-se efetiva no sentido de favorecer a participação dos 

alunos e contribuir como um estímulo ao interesse e vontade de aprender dos mesmos 

em relação aos conteúdos de ciências naturais. Os resultados sugerem que uma proposta 

fundamentada com essa metodologia, além de facilitar a inserção dos conceitos a serem 

estudados, pode levar os alunos a uma análise crítica do problema apresentado 

utilizando os conceitos físicos para a solução de situações reais do cotidiano. 

                                                           
18 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=aQ0dzVS3onw>. Acesso: 10/10/2015.   
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Resumo: 

As Tecnologias de Informação e da Comunicação (TIC) passam por alterações rápidas 

nos últimos anos, introduzindo novas oportunidades para a área da Educação em suas 

diversas modalidades de ensino. Neste artigo apresento o meu objeto de Estudo no 

programa de Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos (MPEJA) na 
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UNEB apresentando alguns contornos que evidenciam um pouco da história do EJA no 

Brasil com vistas a realçar as possibilidades do uso dos dispositivos móveis na educação 

a partir de sua presença em outras modalidades de ensino. Nesta trajetória reflexiva cito 

alguns destes dispositivos, buscando suscitar uma reflexão da sua importância num 

processo de inclusão do sujeito que está na EJA.   

A Educação de Jovens e Adultos/EJA é a modalidade de ensino nas etapas 

dos ensinos fundamental e médio da rede escolar pública brasileira que recebe os jovens 

e adultos que não completaram os anos da educação básica em idade apropriada. 

Essa modalidade de ensino foi oferecida, ao longo desses anos, amparada pelas 

Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961, 

e n. 5.692, de 11 de agosto de 1971, e demais atos normativos dos sistemas de ensino, 

por meio de diversificados planos e programas, dentre eles a Campanha Nacional de 

Educação Rural; Exames de Madureza; Movimento Brasileiro de Alfabetização – 

Fundação MOBRAL; Programa de Educação Integrada/PEI; Ensino Supletivo, com as 

funções de Suplência, Aprendizagem e Qualificação e a Fundação EDUCAR, extinta 

em 1990, em decorrência da promulgação da Constituição Federal, de 1988, que trouxe 

uma nova concepção para a EJA.  

Essa Lei definiu, em seu artigo 205, que “A educação, direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida [...] visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Assim, a educação de jovens e adultos tornou-se uma modalidade estratégica do esforço 

da nação em prol da igualdade de acesso à educação como bem social. 

A utilização das TICs – Tecnologias da Informação e Comunicação na escola, 

algumas vezes são negligenciadas pelos docentes, uns por desconhecerem essa 

ferramenta como colaboradora para o ensino e outros por considerar desnecessário o uso 

de tecnologias na escola. Outro grupo de docentes e escolas até reconhecem a 

importância das TICs no âmbito escolar, contudo, não possuem acesso a esses 

instrumentos e nem a formação necessária para a sua utilização. No que concerne às 

políticas de Educação de Jovens e Adultos (EJA), coordenadas pela Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade e Inclusão (SECADI), não há 

diretrizes específicas referentes ao uso das TICs nas turmas do EJA.   

É nessa perspectiva que este artigo visa contribuir para levar para o centro do 

processo educativo as discussões acerca do uso dos dispositivos móveis, possibilitando 

uma aprendizagem significativa no contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 

suas possíveis implicações a partir das intervenções das Tecnologias da Informação e 

Comunicação no espaço de uma escola pública, tendo como disciplina a Matemática, 

minha área de formação acadêmica na graduação, levando a uma aprendizagem 

significativa dos conteúdos. 

Lévy (2000) aponta que o espaço cibernético é um terreno onde está 

funcionando a humanidade, hoje. É um novo espaço de interação humana. Assim é 

possível concluir que a comunicação humana está sendo transposta para uma nova 

esfera que se apresenta híbrida no sentido de oferecer a seus usuários uma diversidade 

de formas e possibilidades de comunicar e conhecer. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_fundamental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_m%C3%A9dio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_b%C3%A1sica
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Neste sentido, o uso dos dispositivos móveis possibilita uma liberdade 

geográfica no tempo e espaço tornando ágil a mobilidade das ações já que a conexão é 

por uma rede sem fio (Wi-fi). A mobilidade caracteriza-se pelo uso de dispositivos 

móveis como agentes complementares à mediação pedagógica, que, utilizando–se da 

convergência tecnológica disponibiliza comunicação e informação instantânea via texto, 

imagem, vídeo, além de recursos de gerenciamento, como agenda e notícias, por 

exemplo; Permitem uma total informalidade, devido ao fato da sua utilização ser em 

qualquer lugar, logo não impõem o caráter formal imposto pelas aulas tradicionais. 

É irreversível a trilha entre a sociedade-tecnologia, não há como fugir desta 

realidade. Faz-se necessário que a escola, juntamente com os seus pares reflitam sobre 

este novo viés que a tecnologia trouxe à vida do homem. Sendo importante sobre a 

clareza da utilização desta dentro de um contexto escolar, pois se for utilizada dentro de 

um objetivo pedagógico, pode vir a agregar conhecimentos tanto aos educadores quanto 

aos educandos. 

Por fim torna-se necessário sinalizar alguns pontos que perpassam o uso de tais 

tecnologias na escola e a importância de uma educação que garanta o empoderamento 

do educando de forma significativa no uso dos dispositivos moveis. Entendemos que há 

limitação no uso de tais dispositivos seja referente a formação do professor no manuseio 

destas ferramentas como na formação docente centrada no sujeito e na escola o que 

impacta a construção pedagógica. Contudo, se devem empreender esforços para 

compreender como transformar tais limitações em oportunidades para o 

desenvolvimento de novos dispositivos ou adaptações dos atuais, incluindo, 

definitivamente, as tecnologias moveis no processo de ensino-aprendizagem. 
 

Palavras chaves:  Educação de Jovens e Adultos, Inclusão sóciodigital, Tecnologias móveis 
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EIXO TEMÁTICO: MÚLTIPLAS LINGUAGENS, TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA 

COMUNICAÇÃO: PERSPECTIVAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS  

 

RESUMO 

O ensino de matemática na EJA tem suscitado diversas discussões de ordem pedagógica 

entre professores e pesquisadores da área. Evidencia-se que os discentes da EJA 

possuem uma baixa condição de compreensão dos conteúdos matemáticos, sobretudo 

em classes do Ensino Fundamental. Desta forma o estudante erra em demasia, 

internalizando que matemática é um componente curricular difícil, para o qual ele não 

tem aptidão de aprendizagem. Neste cenário o erro passa a figurar como um elemento 

de culpabilização do estudante para justificar seu fracasso em matemática. O erro surge 

como um vilão da aprendizagem e coloca alunos e professores em uma situação de 

frustração. Isto porque o aluno acredita sempre que não consegue aprender matemática 
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e que essa ciência é difícil demais e tem pouca serventia em sua vida; já os professores 

acreditam que o ensino de matemática torna-se um problema, com o qual eles não 

sabem lidar na EJA, concebendo a ideia de que o erro é um problema de aprendizagem 

na matemática, logo um elemento que justifica as notas baixas de seus alunos, o que não 

deixa de ser angustiante para o professor, pois tem sempre a sensação de que ensina, 

mas o aluno não aprende. No entanto há uma infinidade de recursos tecnológicos de 

aprendizagem de que o professor pode dispor, fato evidenciado pelo surgimento de 

múltiplas linguagens de comunicação que podem se constituir em elementos de 

potencialização do ensino de matemática, promovendo alteração do status de erro na 

escola, vez que não se conceberá o erro só como um problema, mas como estratégia 

metodológica para a promoção da aprendizagem. No caso do estudo em tela, o mapa 

conceitual digital configura-se como um desses recursos tecnológicos de natureza 

didático-pedagógica que faculta a ideia de quanto maior o número de links feitos pelos 

alunos, mais consolidado estará o conhecimento matemático. Disto defende-se a 

concepção de que os mapas conceituais organizam o conteúdo de modo mais 

sistemático, oportunizando condição de produção de conhecimentos matemáticos a 

partir de ideias e conceitos "potencialmente significativos" para o aluno da EJA. Ao 

fixar novos conceitos e organizá-los por meio do mapa conceitual, as já existentes 

estruturas cognitivas do aluno fará com que os velhos conceitos sejam relembrados, 

transformando o conhecimento sistematizado, constituindo ligações deste novo 

conhecimento com os conceitos relevantes que ele já possui. Para que a aprendizagem 

matemática ocorra é preciso entender um processo de modificação do conhecimento, em 

vez de comportamento em um sentido externo e observável, e reconhecer a importância 

que os processos mentais têm nesse desenvolvimento. A parir desta perspectiva, surge a 

seguinte questão: Como utilizar os mapas conceituais digitais de modo a favorecer a 

aprendizagem matemática, considerando o erro como uma estratégia pedagógica para o 

acerto? Nesta seara, o trabalho reflete as contribuições que o mapa conceitual digital 

favorece para o ensino de matemática na EJA. Trata-se de uma nova linguagem que se 

ancora na tecnologia, promovendo o desenvolvimento da competência leitora do 

estudante, em se considerando a complexidade da linguagem matemática. Busca-se a 

partir do mapa conceitual, compreender o lugar do erro em matemática, tornando-o um 

elemento pedagógico de condução ao acerto. Respalda-se a discussão a partir da 

pedagogia construtivista numa perspectiva de se considerar o erro como uma estratégia 

pedagógica de promoção da aprendizagem. A partir da produção de mapas conceituais 

digitais, toma-se o erro como elemento potencializador de análise, por meio do qual a 

reflexão se instaura como forma de se reestruturar o pensamento em busca de uma 

compreensão dos fundamentos do erro, o que permite ao sujeito da aprendizagem 

entender o acerto. Parte-se das reflexões de Esteban (2001) e Berton (2000) que 

fundamentam a lógica de análise do erro como estratégia didática, associando-as com as 

de Alarcão (2006) que define o lugar da reflexão na escola. Para dar conta da ideia da 

aprendizagem significativa no âmbito da matemática, ancorou-se a discussão a partir 

das ideias de Magalhães (2009), Amouloud (2007), Ferreira (2003), Ausubel (1982) 

entre outros, que analisam estratégias de se trabalhar com ferramentas metodológicas 

desencadeadoras de uma aprendizagem significativa. A discussão que se traz à baila 

neste artigo ainda é muito insipiente, tendo em vista que o estudo está em andamento. 
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Neste aspecto, tem-se, ainda, muito mais incertezas do que resultados a serem 

apresentados e discutidos. Nesta lógica, julgou-se pertinente focalizar as razões do 

estudo e como ele se justifica no âmbito da docência em matemática. Aqui, portanto, 

trata-se mais dos objetivos que essa estratégia pretende alcançar e como ela pode 

impactar na sala de aula, garantindo que haja uma nova dimensão de se compreender o 

trabalho de matemática na EJA. Nesta seara, concebo uma relação simétrica entre os 

objetivos do estudo, conforme apresento a seguir: Objetivo Geral: – Mapear as 

estratégias de produção de mapas conceituais e sua relação com a compreensão dos 

conhecimentos matemáticos a partir da ideia de se favorecer o erro como caminho para 

o acerto. Destaca-se também a ideia de se investigar as potencialidades dos mapas 

conceituais na elucidação de saberes cognitivos durante os processos de aprendizagem 

da matemática na EJA e de se apresentar a contribuição do uso dos mapas conceituais 

para promoção de estratégias metodológicas de aprendizagem. Assim reflete-se sobre 

estratégias de ensino de matemática com vistas à produção de leitura como forma de 

contribuir com a evolução do pensamento da própria sociedade. Daí advém a ideia de se 

promover numa pesquisa qualitativa, de base fenomenológica, as razões do como e de 

que forma. São os sentidos das experiências e vivências dos sujeitos que são tomados 

para que se possam compreender as relações que são estabelecidas na sociedade. Essa 

concepção fundamenta a lógica de uma razão que não focaliza o estudo meramente em 

seus aspectos quantitativos, pois visa compreender que o sujeito pesquisador, 

observador é parte integrante do processo de conhecimento, assim interpreta e interage 

com os fenômenos sociais, promovendo significados. A fim de favorecer o estudo em 

questão, a partir da compreensão da realidade social, aqui também entendida como 

realidade educacional, pretendo desenvolver uma perspectiva de pesquisa qualitativa, 

defendida por Minayo (1994), ao dizer que: “A realidade social é o próprio dinamismo 

da vida individual e coletiva com toda riqueza de significados dela transbordante. Essa 

mesma realidade é mais rica que qualquer pensamento e qualquer discurso que 

possamos elaborar sobre ela.” (MINAYO, 1994, p. 15). Também como resultado 

esperado deseja-se verificar se a estratégia de produção de mapas conceituais permite ao 

aluno identificar o erro e como ele surge em seu raciocínio matemático. Até onde se tem 

desenvolvido o presente trabalho, pode-se afirmar que o aluno tem assumido uma 

atitude de ser protagonista no seu processo de ensino e de aprendizagem, na medida em 

que ele se insere num movimento reflexivo que o conduz a pensar na rede de conceitos 

que precisa estabelecer para produzir, analisar e interpretar alguns mapas que permitem 

a ele saber reconhecer o erro e como este pode ser evitado. Nesta seara os estudantes 

dialogam entre si, com o professor e com os textos matrizes dos conteúdos matemáticos 

estudados, com vistas a produzir, cada um a seu modo, uma compreensão dos sentidos 

que viabilizam a forma de cada um pensar e entender o conhecimento matemático em 

tela no estudo por meio da construção do mapa. 

 

Palavras-chave: Mapa Conceitual Digital; Erro; Estratégia Pedagógica; Aprendizagem.  
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RESUMO 

O livro didático, historicamente foi introduzido como recurso para as escolas, se tornando o 

grande norteador das aulas nas diversas disciplinas e segmentos de ensino. Sem dúvidas, é um 

grande instrumento que auxiliou e auxilia os docentes em suas práticas diárias nas escolas, 

porém, é importante ressaltar que os professores devem ter cuidado com as informações 

veiculadas e, sobretudo, a forma de utilização deste importante dispositivo didático. Este 
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artigo é resultado de uma pesquisa bibliográfica e exploratória, faz uma análise da Coleção 

Tempo de Aprender, editora IBEP, tendo como base os conteúdos de Geografia, com ênfase 

nos movimentos sociais, analisando brevemente a forma de abordagem pela editora. A 

coleção tempo de Aprender é destinada ao Ensino fundamental, do 6º a 9º ano, modalidade 

EJA.   Consideramos que, na Educação de Jovens e Adultos – EJA, os sujeitos presentes na escola, 

participando de tal modalidade de ensino, são dotados de conhecimentos prévios, que podem ser 

utilizados nas aulas de Geografia, junto aos demais materiais didáticos, enriquecendo o processo de 

ensino aprendizagem e tornando-os sujeitos ativos na produção do conhecimento e tornando-os 

capazes de realizar leitura, análise e interpretação do espaço geográfico. No caderno MEC, que trata 

da EJA, nos orienta que: ‘Um projeto educativo de Geografia destinado aos alunos de EJA tem que 

comprometer-se com uma reflexão sobre a realidade, com a compreensão dos processos ocorridos 

[...] a nível nacional ou mundial.” (BRASIL, 2002). Assim, ao entender a educação e a escola como 

agentes para a transformação da sociedade e emancipação das pessoas, percebe-se como fator 

primordial, o reconhecimento de si e dos outros. Deste modo, no ensino de geografia para jovens e 

adultos, deve-se levar em consideração, antes de qualquer coisa, os educandos e suas existências 

previamente vividas, em contextos sociais diversos. Antunes, 2012 nos fala que “Não se pretende ao 

aluno de EJA, uma geografia enciclopédica e que sirva apenas para expressar a cultura erudita, mas 

uma geografia explicativa daquilo que observa e sobre o espaço onde atua”. (ANTUNES, 2012, p. 

32). Deste modo, observa-se que não cabe, por exemplo, a aplicação da geografia baseada na 

memorização. É importante destacar que, alguns manuais didáticos, ainda apresentam propostas de 

atividades que seguem esta vertente, por isso, a preocupação em identificar a forma de uso do livro, a 

forma como tais conteúdos e atividades são desenvolvidos em sala. “Não é possível a educadores 

pensar apenas os procedimentos didáticos e os conteúdos a serem ensinados aos grupos populares. 

Os próprios conteúdos não podem ser totalmente estranhos àquela cotidianidade”. (FREIRE, 2011, p. 

21). Um dos aspectos primordiais no trabalho com a Geografia é tornar o mundo mais 

palpável para os alunos, apresentando sua forma e características físicas, mostrando que o 

mundo físico é passível de alterações, seja pela força da natureza, como pela ação do homem, 

através dos movimentos sociais, por exemplo. Assim, o estudo do espaço geográfico (objeto 

de apreciação da referida ciência), pressupõe a análise da sociedade e natureza, não 

isoladamente, mas como parte integrante de um conjunto que se organiza e configura 

diferentes paisagens. Ao discutir sobre as práticas docentes, uso de materiais didáticos, sobre 

o ensino da Geografia, é importante lembrar que os estudantes, sobretudo os jovens e adultos, 

chegam à escola, munidos de experiências e vivências da realidade cotidiana, mas, sua prática 

diária permite-lhes apenas um conhecimento parcial. Devendo, portanto, a escola trabalhar e 

discutir esses noções, ampliando, alterando quando necessário, no sentido de que os alunos 

adquiram uma prática reflexiva e crítica em seu dia a dia.  Essa nova forma de pensar a 

geografia escolar, traz à tona a ideia de que o espaço geográfico é, não apenas o espaço físico, 

mas sim, a relação existente entre o homem e o meio natural, bem como o homem agente e 

construtor de tal espaço. Daí, a ideia de que os movimentos sociais, urbanos ou rurais, 

possuem papel importante na construção do espaço e estão mais presentes do que o que se 

imagina no cotidiano, sendo imprescindível assim, que os alunos estudem e vivenciem tais 

movimentos, apesar do tardio interesse da geografia em se aproximar dessas discussões. 
Primeiramente, os estudos acerca dos movimentos sociais tardaram a chamar a atenção dos geógrafos. 

demonstrando que nossa ciência ainda colhia os primeiros frutos do período de turbulência da gestação 

da geografia crítica. (PEDON, 2013, p. 24). Diante disso, percebe-se que ainda hoje, apesar de 

alguns profissionais da Geografia se proporem a estudar os movimentos sociais, o tema 

muitas vezes tem ficado distante da sala de aula, principalmente pelos professores, que muitas 
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vezes apresentam dificuldades e até mesmo preconceitos para lidar com a temática. Existe 

uma relação clara entre educação, geografia e movimentos sociais, que não pode passar 

despercebida, e que estão ligadas diretamente com o exercício da cidadania e empoderamento 

de sujeitos. Atualmente, vários sindicalistas e trabalhadores reconhecem grandes conquistas 

advindas do movimento, como também outras conquistas populares que são resultados de 

manifestações sociais, conforme no diz PEDON (2013): Entre as razões que levaram ao estudo 

dos movimentos sociais encontra-se, de um lado, a projeção de um expressivo número de movimentos 

sociais (movimento sindical, movimento camponês, associações de moradores, lutas setoriais: como o 

movimento por creches, pelo transporte público etc.) que vinham conquistando espaços políticos 

essenciais para suas reivindicações. (PEDON, 2013, p. 13). Portanto, é importante evidenciar que 

o ensino de Geografia para jovens e adultos, tendo por base o estudo dos movimentos sociais, 

deve oferecer instrumentos que sirvam para a compreensão e intervenção na realidade social. 

Na organização dessa pesquisa percebemos que o ensino de geografia foi trabalhado durante 

muitos anos tendo por base apenas os conteúdos dos livros didáticos. É sabido que de forma 

geral o ensino passou por um processo de reformulações metodológicas mediante aos avanços 

tecnológicos. No entanto, o livro didático ainda se sobressai na escolha como o principal 

instrumento para subsidiar a prática docente, geralmente, descontextualizado, sem significado 

para a cultura em que a prática da docência se efetiva. Diante de tais evidências, dos aspectos 

observados no cotidiano das escolas, da não prioridade para a realidade local e para 

discussões sobre movimentos sociais nos materiais didáticos, o professor de geografia deve 

comprometer-se em levar para as salas de aula subsídios que engrandeçam os alunos como 

seres críticos e atuantes. 

Palavras-chave: Livro didático, Geografia, Movimentos Sociais, Educação de Jovens e 

Adultos. 
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EIXO TEMÁTICO: MÚLTIPLAS LINGUAGENS, TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA 

COMUNICAÇÃO: PERSPECTIVAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

RESUMO 

O presente trabalho objetiva uma reflexão do currículo e ensino de Geografia na 

educação de jovens e adultos sob um viés andragógico, ou seja, levando em 

consideração suas vivências e a realidade sociocultural. O processo de aprendizagem é 

focado no aluno e não mais no conteúdo. A andragogia (do grego: andros - adulto e 

gogos - educar), significa um ensino para adultos, que não são aprendizes sem 

experiência, pelo contrário, possuem conhecimentos adquiridos ao longo da vida. É uma 

prática intencionalmente voltada para adultos.  

É de suma importância apreender quem o sujeito que está inserido na sala de aula, para 

que os conteúdos geográficos que serão trabalhados tenham significado, façam sentido, 

dando condições para uma ação significativa em sua realidade. Desta forma, o ensino de 

Geografia para EJA contribuirá para emancipação social e individual dos sujeitos. 

Mesmo com a Geografia antes sendo pautada como uma disciplina meramente 

“decoreba” em sua concepção tradicional, hoje pauta-se na compreensão de fenômenos 

naturais e sociais através da criticidade e reflexão. Decorar então, não cabe mais a esta 

disciplina.  

Sendo assim, a produção de um currículo escolar visa estabelecer e orientar os 

conhecimentos e conteúdos para a prática e teoria em sala de aula. E a construção do 

currículo se vislumbra a partir de que tipo de aluno pretende-se formar, assim é 

perceptível observar os objetivos, ideais e características da escola. Na perspectiva 

andragógica o currículo é construído em torno dos interesses e necessidades dos alunos, 

levando em consideração as experiências do aprendiz.  

Desse modo, a construção e organização do currículo escolar em Geografia podem ser 

compreendidas como uma elucidação sobre as práticas, os conceitos, os conteúdos, a 

didática e as metodologias utilizadas para o ensino na busca da relação entre a vivência 

do aluno e as questões que permeiam a sociedade sejam ela naturais ou sociais.  

De acordo com Sacristán (2000), o currículo trata-se do modo de organizar a práxis 

através de uma construção cultural em prol das intenções sociais e culturais difundidas e 

definidas pela educação escolar. Zabala (1998) aproxima-se mais da modernidade 

afirmando que o currículo pós-moderno trata-se de uma forma holística, globalizante e 

integrada de ensino, fomentando centros de interesses e projetos a fim de objetivar a 

compreensão e intervenção perante a sociedade.  
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As inúmeras realidades das escolas e das comunidades que as envolve promovem uma 

construção particular do currículo escolar, principalmente no que diz respeito ao 

currículo do ensino de Geografia, pois abordará conteúdos e reflexões que trabalharão a 

realidade do aluno para fazê-lo refletir sobre os problemas sociais, naturais e suas 

características seja em escala local/global ou vice-versa. 

De todo, a aquisição de conhecimentos de Geografia influi para o desempenho da 

cidadania e da ética, a partir do momento que o aluno/individuo compreende o seu papel 

no ambiente que está inserido através de suas características sociais, culturais, políticas, 

econômicas e naturais.  E a obtenção desses conhecimentos possibilita uma maior 

difusão das responsabilidades individuais e coletivas relacionando o homem ao meio. O 

homem ao espaço que está inserido seja local, regional, nacional ou global. (BRASIL, 

1998) 

Assim, a Geografia e seu conteúdo escolar devem ser trabalhados de forma que os 

conteúdos e saberes sejam relacionados com o dia-a-dia do aluno. Nesta perspectiva 

Freire afirma: “estou absolutamente convencido de que a educação, como prática da 

liberdade, é um ato de conhecimento, uma aproximação crítica da realidade” (1980, 

p.25). Sendo possível apenas quando o professor torna-se mediador do conhecimento 

permitindo ao aluno uma troca de saberes objetivando uma discussão pertinente ao 

conteúdo.  

Portanto, “O bom ensino é aquele que adianta o processo de desenvolvimento, 

orientando-se não apenas para as funções intelectuais já maduras, mas principalmente 

para as funções em amadurecimento”. (CAVALCANTI, 2003, p.154) “Cabe à 

Geografia levar a compreender o espaço produzido pela sociedade em que vivemos 

hoje, suas desigualdades e contradições, as relações de produção que nela se 

desenvolvem e a apropriação que essa sociedade faz da natureza”. (OLIVEIRA, 2003. 

p.142). Por sua vez, o professor de Geografia tem que perceber o aluno da EJA como 

um sujeito sociocultural, detento de conhecimentos, pois caso isso não ocorra, destituirá  

assim a sua função reflexiva, crítica e emancipadora.  

O ensino de Geografia em uma sala de EJA, entrelaçado aos princípios da andragogia 

auxiliam o docente na escolha de conteúdos e práticas em sala de aula que possibilitem 

uma aprendizagem significativa. Levando em consideração as vivências e experiências 

de vida, trabalhando saberes que auxiliem o cotidiano desse alunado.  Segundo Alves 

(2003, p. 48), “o corpo aprende para viver. É isso que dá sentido ao conhecimento. O 

que se aprende são ferramentas, possibilidades de poder. O corpo não aprende por 

aprender. Aprender por aprender é estupidez”. É necessário que a linguagem, os 

conteúdos e as propostas curriculares tragam sentido para permanência destes alunos na 

sala de aula, estando imbricado com sua realidade e faça diferença em sua vida. O 

conteúdo de Geografia na Educação de Jovens e adultos deve proporcionar uma 

reflexão da sociedade na qual estão inseridos, podendo ser utilizados poemas, músicas, 

filmes, livros e etc, o importante é que o aluno se sinta estimulado para participar das 

aulas, o papel do professor muda de oráculo para mediador. 

Dessa forma é possível concluir que se faz necessário que os conteúdos de Geografia e 

práticas trabalhadas na EJA possibilitem a ‘formação’ de cidadãos, motivando-os e o 

professor tem como recurso as experiências desse alunado, que podem ser exploradas 

no ensino-aprendizagem. “O facilitador de aprendizagem, segundo o modelo da 
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Andragogia... motiva o aluno da EJA a levar adiante seus projetos, pois aprende a 

projetar seus sonhos transformando assim o fracasso escolar em contínua e eterna busca 

pelo conhecimento”. (MARTINS, 2013, p.152) 

 

Palavras-chave: EJA; Andragogia; Geografia; Ensino. 
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EIXO TEMÁTICO 6: MÚLTIPLAS LINGUAGENS, TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO: PERSPECTIVAS TEÓRICO-

METODOLÓGICAS 

 

Este resumo expandido tem como título Paulo Freire e EJA: breve relato sobre a 

formação cidadã pelas TIC, o qual apresenta como objeto a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA)  a concepção de Paulo Freire sobre as Tecnologias de Educação e 

Informação (TIC) no processo de ensino e aprendizagem. Este trabalho nasceu da 

inquietação em perceber como Paulo Freire, em sua visão democrática e progressista, 

utilizou as TIC no processo de ensino e aprendizagem frente à força da globalização. O 

objetivo principal desta produção foi identificar as concepções de Paulo Freire sobre 

educação e tecnologias frente à abrangência e utilização das TIC na EJA. Diante da 

vasta literatura Paulofreireana, tomamos como parâmetro três obras desse cientista, 

pesquisador e educador, são elas: Educação e Mudança (1979), Pedagogia da 

Autonomia (1996) e Pedagogia da Indignação (2000). Os autores que dialogam nesta 

pesquisa são Peter Mayo (2004), Pierre Lèvy (1999), Marcos Silva (2001), Edméa 

Santos (2009), Lima Júnior (1997) e o próprio Paulo Freire. Sabemos que hoje a 

maioria da sociedade mundial vive imbricada com as TIC, o que caracteriza e compõe a 

sociedade da Informação, sociedade do conhecimento, sociedade informática, era 

digital, e enfim (EDMÉA & SANTOS, 2009). Nesse veio, de que maneira  Paulo Freire 

concebeu a inserção das TIC na EJA nas obras supracitadas? Eis a apresentação do 

nosso problema de pesquisa. O percurso metodológico da pesquisa foi de caráter 

bibliográfico através da leitura explanatória de três obras de Paulo Freire para investigar 

a concepção desse autor sobre o uso das tecnologias na EJA. A escolha das obras se 

justifica pela tematização da tecnologia em educação. Nesse percurso explanatório da 

leitura, inicialmente, identificamos que o autor trazia em diversas passagens dos livros a 

referida temática, nos quais percebemos três perspectivas fundantes. No segundo 

momento, comparamos as diferentes formas de conceber as tecnologias, focando em 

expressões que se referiam à cultura hegemônica/tecnologia; à globalização/fatalismo e 
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à tecnologia/humanismo. No terceiro momento, essas expressões foram 

contextualizadas a partir do referencial teórico escolhido para esse estudo com as suas 

devidas implicações para a EJA. Em Pedagogia da Autonomia, Freire (1996b) afirma 

que divinizar ou diabolizar a tecnologia é uma forma negativa de se pensar errado, por 

isso analisou e espreitou a tecnologia de forma crítica e curiosa. Nesse seu olhar, 

percebeu o potencial de estímulos e desafios à curiosidade que a tecnologia 

proporcionava às crianças mais favorecidas de São Paulo a partir da utilização do 

computador. Isso fez com que ao exercer o cargo de Secretário de Educação do Estado 

de São Paulo introduzisse na rede municipal o computador como potencializador do 

aprendizado (FREIRE, 1996b). Essa ação de Freire configura-se como forma de 

amenizar a situação de oprimido que os sujeitos menos favorecidos apresentavam nas 

escolas. Além disso, de certa maneira, começou a inseri-los no mundo globalizado, mas 

com a perspectiva de potencializar a aprendizagem. Ademais, com a inserção dos 

computadores nas escolas, Freire fomentou uma nova maneira de os sujeitos 

aprendentes produzirem textos, o que, de certa forma, ressignificou o modelo positivista 

da língua como fenômeno social de forma estanque e com pouca possibilidade de 

modificação (RAMAL, 2000). Em Pedagogia da Indignação, apontou a necessidade de 

se ter uma “rigorosa” vigilância ética sobre as tecnologias. Uma ética a serviço das 

gentes, da sua formação ontológica, do ser mais e não da ética estreita, malvada, voltada 

para o lucro e o mercado. Criticou a formação técnica científica, que não deveria ser um 

mero adestramento para o uso de procedimentos tecnológicos.  A educação de adultos e 

a educação de um modo geral, não podem prescindir o exercício de pensar criticamente 

a própria técnica ( FREIRE, 2000d). Podemos perceber que Freire (2000d) era favorável 

ao uso das tecnologias, não de forma mecanicista, mas que se tivessem o cuidado de se 

manter a vigilância ética, porém sem perder de vista a reflexão radical, sobre o ser 

humano, sobre a sua presença no mundo e com o mundo. Diante do exposto, em 

Pedagogia da Indignação, uma das concepções freireana foi valorizar as tecnologias 

com perspectivas emancipatórias do sujeito aprendente e não tê-las com um viés 

mecanicista influenciado pela exigência do mercado de trabalho. Dessa forma, 

vislumbramos, nessa produção, as tecnologias educacionais de forma engajada e com 

potencial de problematizar os conceitos advindos do labor acadêmico. Nesse prisma, o 

sujeito aprendente deve ser capaz de entender as mensagens oriundas das ferramentas 

educacionais das TIC e, a partir delas, cocriar a sua mensagem, não sendo um sujeito 

apenas que ouve e obedece aos comandos, mas sim um sujeito que interage ao produzir 

também a sua mensagem ( SILVA, 2001). Nesse viés, emissor e receptor se confundem, 

quando ambos produzem e recebem mensagem, o que proporciona ao estudante elevar a 

sua autoestima por saber que ele se configura como protagonista da ação educativa. Em 

Educação e Mudança, Freire (1979b) tentou, de certa forma, desmistificar o dilema 

entre o humanismo e a tecnologia, por existir a ideia de que elas eram dissociadas uma 

da outra. No entanto, na própria obra, Freire (1979b) indaga se nessa época seria mesmo 

possível pensar em tecnologia/humanismo na educação sem uma ligação  intrínseca. 

Nesse sentido, existia um pensar ingênuo acerca disso, a ponto de minimizar a 

importância do homem no que concerne às aplicações das tecnologias. Assim, segundo 

Freire (1979b, p. 28), “optar pela técnica, considerando que a perspectiva humanista é 

uma forma de retardar as soluções mais urgentes”. Ainda dialogando com Freire 
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(1979b), o “outro lado da moeda” traz também uma visão estereotipada da tecnologia, a 

qual “vê na tecnologia a razão dos males do homem moderno” (FREIRE, 1979b, p. 28). 

Freire (1979b) vai mais além, deixa claro que a sociedade não enxerga que humanismo 

e tecnologia não se excluem, muito pelo contrário se complementam. Ainda lastreado 

por Freire (1979b, p. 83), “Nenhuma ação educativa pode prescindir de uma reflexão 

sobre o homem e de uma análise sobre suas condições culturais”. Nesse limiar, 

ressaltamos que a inserção das tecnologias na educação, por exemplo, implica em 

mudança cultural do sujeito, o que de certa forma contribui para uma melhor aceitação 

das tecnologias na educação. Em Pedagogia da Autonomia, mesmo a obra se reportando 

às tecnologias como imposição da globalização e do capital global, Freire (1996c) a 

percebeu como potencializadora do processo de ensino e aprendizagem e, de certa 

maneira, contribuiu para a sua intensificação nas Escolas Municipais de São Paulo com 

a implementação de computadores na Educação. Em Pedagogia da Indignação, Freire 

(2000d) concebeu as tecnologias pautadas no viés da ética do ser ontológico. Dessa 

forma, as tecnologias não podem preceder a essência do sujeito aprendente. Assim, 

devem fomentar a educação transformadora, mas não irem de encontro às 

potencialidades do sujeito. Em Educação e Mudança, Freire (1979b), preocupou-se em 

demonstrar as potencialidades das tecnologias suplantando a ideia delas serem somente 

um potencial para fomentar a inteligência técnica do sujeito. Essa perspectiva foi 

possível quando ele apresentou tecnologias e humanismo de forma indissociáveis. No 

contexto apresentado, emergem as palavras de Freire (1984d, p. 01) quando ele diz: 

“Faço questão, enorme de ser um homem de meu tempo e não um homem exilado 

dele”. Freire considerava-se e de fato era um homem do seu tempo, pois, apesar da 

contradição entre a sua forma de pensar, ver o mundo, conseguiu ultrapassar essa 

barreira ideológica, em face de globalização, no que tange a utilização das tecnologias,  

a partir do momento, em que consegue nos levar á reflexão, a usar criticamente e não de 

forma mecânica as tecnologias. Nas três obras de Freire analisadas, percebemos que 

todas trouxeram as tecnologias como importantes para o processo de ensino e 

aprendizagem. Isso porque a inserção das tecnologias no âmbito educacional foi uma 

forma de percepção de mudança cultural proveniente do processo da Globalização e do 

capital global oriundos da cultura hegemônica. No entanto, ficou evidente que as TIC 

não podem prescindir a inteligência humana, mesmo em  momentos da história em que 

a tecnologia tenha ido de encontro à integridade física e moral da vida humana.  

Palavras-chave: Emancipação; Empoderamento;  Protagonismo. 
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EIXO TEMÁTICO 7: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS 

E ADULTOS (EJA) NA PERSPECTIVA DO MUNDO DO TRABALHO 

 

 

RESUMO: Este texto é parte de uma pesquisa em desenvolvimento no Programa de 

Pós-Graduação em Educação, nível de Mestrado, vinculada à Linha de Pesquisa 

Currículos e Práticas Educacionais, inscrevendo-se no contexto das discussões sobre 

currículo prescrito e currículo em ação, no âmbito do Programa Nacional de Integração 

da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos (Proeja), do curso Técnico em Agroecologia, do Centro Territorial de 

Educação Profissional do Médio Sudoeste da Bahia. Neste ensaio, apresentamos uma 

breve análise conceitual de currículo, especificamente para o Proeja, com fins de refletir 

sobre alguns desafios existentes nesta modalidade educativa. Discutir a temática do 

currículo é uma tarefa extremamente desafiadora e complexa, pois sua constituição está 

relacionada a condicionamentos históricos, culturais, sociais, políticos, que envolvem 

seu processo de construção, materialização e avaliação.  Com base nesta perspectiva de 

currículo, buscamos analisar a seguinte questão de pesquisa: Quais os principais 

desafios no processo de materialização do currículo no contexto do Proeja? Para indicar 

possibilidades de pensar a referida pergunta, buscamos respaldo metodológico na 

abordagem qualitativa de fazer pesquisa, por meio de um estudo bibliográfico. Para 

subsidiarmos nossas discussões, dialogamos com autores do campo do currículo, da 

Educação de Pessoas Jovens e Adultas (EPJA) e da Educação Profissional. Para 

Sacristán (2000, p. 17), “[...] analisar currículos concretos significa estudá-los no 

contexto em que se configuram e através do qual se expressam em práticas educativas e 

mailto:romulomeira@ig.com.br
mailto:jackson_uesb@yahoo.com.br


 
 

 

 
223 

em resultados”. Nesse sentido, as investigações sobre currículo precisam levar em 

consideração o cotidiano escolar e as ações pedagógicas que são materializadas, 

implicando compreender as especificidades de cada instituição escolar, a partir das 

relações dialéticas entre os aspectos pedagógico, social, político, ético que perpassam 

sua construção. Partindo-se das reflexões de Goodson (1995) sobre o processo de 

constituição do currículo, entendemos que diferentes currículos produzem diferentes 

pessoas e essas diferenças não são meras diferenças individuais, mas diferenças sociais, 

ligadas à classe, à raça, ao gênero, entre outras. Nessa perspectiva, o currículo não pode 

ser compreendido dissociado de sua totalidade histórica e social, pois o que atribui 

sentido ao currículo é a vivência de situações que se materializam no cotidiano 

educacional, produzidas de acordo com os processos identitários e especificidades de 

cada grupo. Historicamente, permeou-se a ideia da EPJA enquanto uma forma de 

educação compensatória, capaz de promover a inclusão escolar, garantindo aos jovens, 

adultos e idosos a continuidade dos seus estudos. Contudo, na maioria das vezes, esse 

princípio de inclusão não é alcançado de forma satisfatória, uma vez que a escola 

permanece adotando práticas curriculares que não dizem respeito às temporalidades 

humanas dos educandos dessa modalidade, persistindo-se, assim, currículos com 

características inadequadas aos sujeitos envolvidos, priorizando-se, em muitos casos, 

apenas formação técnica. Este aspecto contraditório é evidenciado nos estudos de 

Oliveira (2007, p. 88) ao apontar que “[...] alguns dos problemas que enfrentamos nas 

escolas e classes decorrem exatamente dessa organização curricular que separa a pessoa 

que vive e aprende no mundo daquela que deve aprender e apreender os conteúdos 

escolares”. Concordamos com Ciavatta e Rummert (2010), ao enfatizarem que a escola 

precisa ultrapassar a visão preconceituosa e negativa que possui em relação aos 

conhecimentos e saberes produzidos pela classe trabalhadora, em suas múltiplas 

experiências de vida.  Esta singularidade é evidenciada nos estudos de Thompson 

(2002, p. 13), ao afirmar que “[...] A experiência modifica, às vezes de maneira sutil e 

às vezes mais radicalmente, todo o processo educacional; influencia os métodos de 

ensino, a seleção e o aperfeiçoamento dos mestres e do currículo”. Nessa perspectiva, 

pensar em um currículo que atenda às especificidades da EPJA implica em romper com 

padrões que estereotiparam esta modalidade como algo contraproducente, com práticas 

educativas que negligenciam e desqualificam os saberes e conhecimentos de vida 

trazidos por estes estudantes. Esse aspecto é legitimado nas palavras de Thompson 

(1998, p. 43), ao ratificar que esses adultos “[...] que não conseguem provar a si mesmos 

serem suficientemente iguais para galgar os degraus da oportunidade, têm gravada sobre 

si mesmos [...] uma sensação não de diferença, mas de fracasso humano”. Os sujeitos do 

Proeja são jovens e adultos trabalhadores ou que estão em busca de uma inserção no 

mundo do trabalho, com saberes da vida e das práticas sociais, mas que trazem em seu 

bojo as marcas de uma sociedade excludente e contraditória. Mesmo com tantas 

adversidades, são sujeitos que acreditam em seus sonhos e ainda veem a escola como 

um lócus essencial para a concretização dos seus projetos de vida. Nesse sentido, na 

elaboração do currículo, especificamente do Proeja, não se pode ignorar os 

conhecimentos trazidos-vividos por estes sujeitos, criando um vínculo entre esses 

saberes e os saberes científicos acumulados historicamente, de modo que esta integração 

contribua para a formação de um cidadão autônomo, que saiba posicionar-se 
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criticamente em relação às formas de trabalho que lhes são ofertadas, enfim, um 

currículo integrado, que não se restrinja a formar um sujeito operacional. Nessa 

conjuntura, o trabalho emerge como uma categoria fundamental na constituição do 

currículo no Proeja, compreendendo-o como um princípio educativo, o que implica em 

romper com ideias reducionistas e equivocadas consolidadas ao longo do tempo, que 

desqualificava a Educação Profissional como uma modalidade voltada apenas para 

atender ao imediatismo do mercado de trabalho. Considerar o trabalho como princípio 

educativo necessita reconhecermos sua dimensão ontológica e criativa, que não se 

restringe à atividade laborativa ou ao mercado de trabalho, compreendendo-o como algo 

indissociável da existência humana, isto porque, como afirma Saviani (2007, p. 154), 

“[...] a essência humana é produzida pelos próprios homens. O que o homem é, é-o pelo 

trabalho. A essência do homem é um feito humano”. Paiva (2005) faz uma análise com 

relação à Educação Profissional no âmbito da EPJA, destacando que, apesar da 

legislação admitir horários mais flexíveis, metodologias e currículos diferenciados para 

esta modalidade, não obstante, muitas instituições continuam atendendo apenas seus 

interesses próprios, negligenciando e até mesmo ignorando as reais necessidades dos 

educandos. Este cenário gera repercussões negativas, contribuindo ainda mais para a 

exclusão educacional dos adultos e jovens trabalhadores. Sob essa perspectiva, 

entendemos como fundamental a necessidade de construção de propostas curriculares 

integradas para o Proeja, visando à construção de processos educativos que contribuam 

para a ampliação da autonomia desses sujeitos, desenvolvendo a capacidade de 

posicionar-se diante da realidade e compreendê-la além da explícita aparência.  Diante 

do exposto, compreendemos que a materialização do currículo no contexto de 

experiências do Proeja carrega consigo diversos desafios, além dos já citados 

anteriormente. Este trabalho representa, assim, um convite para aprofundar o debate em 

questão. 

 

Palavras-chave: Currículo; Educação de Pessoas Jovens e Adultas Trabalhadoras; 

Educação e Trabalho. 
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EIXO TEMÁTICO: 7 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS (EJA) NA PERSPECTIVA DO MUNDO DO TRABALHO 

 

A ideia central deste trabalho é um estudo/mapeamento de práticas docentes 

de Ensino de História na EJA e, a partir daí, contribuir  para o debate em torno de novas 

práticas docentes efetivamente comprometidas com uma educação transformadora e 

com a construção de novos parâmetros de escolarização para e pela classe trabalhadora. 

A reflexão que o professor Netto (2000) faz no seu artigo “Relendo a teoria 

marxista da  história”, vale ser lembrado: 

“(...) chamaria atenção para o conjunto de cautelas que devemos ter que 

http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_arquivos/2/TDE-2006-08-11T111132Z-303/Publico/UFF-Educacao-Tese-JanePaiva.pdf
http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_arquivos/2/TDE-2006-08-11T111132Z-303/Publico/UFF-Educacao-Tese-JanePaiva.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782007000100012
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782007000100012
mailto:coutinhopg@ig.com.br
mailto:hmaraujo@ig.com.br


 
 

 

 
226 

o bom mesmo é o resultado da investigação, é o produto dela. Quando 

se tem um produto rico na mão, pouco importa saber de onde ele veio o 

que importa é que abre o nosso olhar para o mundo” (NETTO in 

SAVIANI, 2000, p. 64). 

Entendo ‘o produto rico’ que temos nas mãos, neste momento, seja a 

possibilidade de estudar práticas docentes que superem o insucesso escolar e que, tais 

estudos possam, além de contribuir na reflexão destas práticas, somar conhecimento na 

formação docente. 

É sabido que a regra tem sido o insucesso, mas sabemos também, que esse 

fracasso não é total, muito menos natural e que existem experiências bem-sucedidas que 

devem ser olhados como experiências transformadoras. 

O recorte – práticas docentes em História, EJA e sucesso escolar – foi 

escolhido a partir da minha experiência, de mais de quase vinte anos, em EJA e do 

contato com a obra de Paulo Freire. Esta vivência tem me mostrado que é possível e 

necessário, superar os insucessos.  

Em sua Pedagogia da Autonomia Freire (1997), escreve:  

“É o saber da História como possibilidade e não como determinação. 

O mundo não é. O mundo está sendo. Como objetividade curiosa, 

inteligente, interferidora na objetividade com que dialeticamente me 

relaciono meu papel no mundo não é só de quem constata o que 

ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito das 

ocorrências. Não sou apenas objeto da História, mas seu sujeito 

igualmente”. (FREIRE, 1997. p. 85) 

As palavras de Freire soam como desafio: não basta constatar é preciso 

intervir. 

Este trabalho invoca a necessidade de buscar uma história das práticas 

docentes em EJA – modalidade essencial para a escolarização de parcelas 

historicamente marginalizadas da nossa sociedade – particularmente na disciplina de 

História, para possibilitar uma abordagem popular e crítica facilitando assim, ações 

voltadas para a formulação de metodologias para a formação docente que atenda àquela 

modalidade, e esta disciplina, dentro das suas especificidades pedagógicas e políticas. 

O possível mapeamento destas experiências pode gerar informações e 

saberes precisos no caminho de arrolar metodologias pedagógicas bem-sucedidas. 

 

Contextualização da problemática 

A EJA tem sido apresentada pelas autoridades públicas e tratada pela 

sociedade civil, como concessão do Estado. Coerente com nossa histórica de 

dependência econômica, em geral, as políticas públicas em EJA, em seu viés interno, se 

forjam como política de compensação, no sentido de atender aos interesses do capital e 

dos controladores do Estado.  

No seu viés externo mostra a face mais dura: as políticas para EJA vêm 

atender às exigências da conjuntura externa e das Agências de Financiamentos 

Internacionais, na intenção de, entre outras adequações, adaptar (acomodar) a mão-de-
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obra às novas tecnologias além de conformar parcelas significativas da população à 

realidade como consumidores periféricos. 

De quebra, tais políticas acabam funcionando como o forte argumento para 

explicar e/ou justificar parte da crise estrutural do sistema capitalista: o desemprego (ou 

o fim do emprego). Explicar o fim do emprego (as demissões e a não abertura de novos 

postos de trabalho) sem abordar o conflito capital x trabalho (expresso nos 

investimentos em tecnologia para potencializar o lucro em detrimento dos investimentos 

sociais), os responsáveis pelo funcionamento (micro e macro) do sistema, têm recorrido 

à explicações/estratégias de convencimento ideológico.  

Por esse caminho, ideológico, a crise do emprego, a crise na produção, e o 

achatamento dos salários, deixam de ser mostradas como uma condição intrínseca do 

capitalismo e são apresentadas como ocasional, como uma surpresa inesperada. Tanto 

dentro da crise quanto dentro das explicações, o desemprego tem um responsável: a 

própria classe trabalhadora, não qualificada pela ausência de escolaridade. 

O planejamento estratégico e minucioso, acompanhado de investimentos 

astronômicos, para o desenvolvimento tecnológico, sempre houve, mas o mesmo não se 

pode afirmar em relação à formação e capacitação da classe trabalhadora.  

Diante de tal quadro, as contradições e o abismo social tornam-se 

insuportavelmente gritantes, é quando a sociedade e seus agentes passam a exigir 

medidas governamentais e ações políticas que diminuam a intensidade da crise. Surgem 

assim algumas políticas compensatórias.  

No caso brasileiro, a pressão foi tanto interna, pela sociedade organizada, 

pelas entidades de classe, quanto externa, pelas agências internacionais. 

Enquanto o movimento social pautou sua intervenção pela qualidade, pelo 

resgate da cidadania, pela conquista do direito à educação, as forças externas 

pretendiam adequar e enquadrar o país à onda da mundialização, à lógica do mercado 

internacional e suas necessidades. 

É por isso que, contraditoriamente, enquanto a EJA, via LDB, entra em 

cena, e podemos considerar isso como uma vitória – consolidada com a publicação das 

Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos, através do Parecer CEB 

11/2000 – as três funções da EJA presentes no documento (a reparadora, ligada ao 

princípio de educação como direito; a equalizadora, que pressupõe igualdade de 

oportunidades e universalização acesso e a qualificadora, relacionada à educação 

permanente e à permanência na escola), não garantem concretamente acesso, 

permanência e nem equidade, como aparece nos termos da lei.  

Não entender as permanentes releituras daquelas funções numa perspectiva 

Freireana, é estar insensível às dinâmicas históricas que solapam a sociedade brasileira, 

aos desafios que se impõem à educação e às populações de jovens e adultos presentes 

neste contexto.  

Urbanização permanente e desordenada, crise sistêmica do modelo 

produtivo, desindustrialização e financeirização da economia e novas tecnologias que, 

conjugadas, fecham mais postos de emprego, nos colocam diante de desafios e 

precariedades sociais, escolares e educacionais dramáticos (NEVES, 2005) o que põe 

sob risco a concretização do direito à educação para milhões de jovens e adultos. 
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Em outras palavras, apesar de ser direito garantido legalmente e da sua 

expansão em matrículas nos últimos anos, a EJA não tem assegurado sucesso escolar 

dos Jovens e dos Adultos que ingressam nela.  

A possibilidade de articular efetivamente aquelas funções passa, como 

pretende mostrar esse projeto, pelas práticas e pelas metodologias pedagógicas, e em 

especial pela disciplina História. 

Nessa intermediação, o educador é o agente amalgamador e, por isso, 

precisa saber onde está. Ou seja, precisa ter consciência da modalidade na qual está 

atuando, para respeitar e potencializar as suas especificidades. Identificando nessa 

atuação que o discente de EJA é um jovem e adulto trabalhador e isso requer, da ação 

docente, compromisso, atitude, prática e conhecimentos específicos, sob pena de, ao 

tentar reproduzir com esse aluno trabalhador as práticas da escolarização de crianças e 

adolescentes, fracassar na empreitada. 

Nessa dimensão política e pedagógica, recorremos a Nóvoa (2000),  

“talvez valha a pena mencionar brevemente os três AAA que sustentam 

o processo identitário dos professores: A de Adesão (porque ser 

professor implica sempre a adesão a princípios e a valores), A de Ação 

(porque também aqui, na escolha das melhores maneiras de agir, se 

jogam decisões de foro profissional e pessoal), A de Autoconsciência 

(porque em última análise tudo se decide no processo de reflexão que o 

professor leva a cabo sobre a sua própria ação)”. (NÓVOA, 2000, p. 16) 

Quando Nóvoa refere-se aos três As, toca no centro da questão que vamos 

estudar nesse projeto: a adesão, a ação e a autoconsciência das práticas pedagógicas, em 

História, na EJA, têm estado harmonizadas com os princípios legais e políticos dessa 

modalidade? 

Para responder tal questão, consideramos a relevância de três aspectos do 

debate educacional atual: o estudo de práticas e metodologias pedagógicas alternativas 

associadas à formação docente; a aproximação desta formação à modalidade Jovens e 

Adultos para o fim do insucesso escolar e a disciplina (História) como possibilidade de 

ponte para unir formação, docência e metodologias pedagógicas, para superar o 

insucesso.  

As dimensões (de adesão, de ação e de autoconsciência) do educador no 

atual contexto são da maior importância, como lembra Santos (2001),  

“pois sua transformação de ‘peça da engrenagem’ ideológica 

mantenedora dos interesses antipopulares em intelectuais 

comprometidos com a sociedade democrática é fundamental, pelo fato 

de ser ele um elemento do Estado junto à sociedade. É sua mudança de 

postura que confere o caráter de dialeticidade à relação Estado/escola. 

Até mesmo pelo domínio do saber e pela possibilidade de reconstruir 

este mesmo saber a partir da ótica popular”. (SANTOS, 2001, p. 41) 

É percebendo esta realidade de insucesso escolar e acreditando nesta 

possibilidade, de transformação desta realidade a partir da ação pedagógica, que 
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entendo a pertinência deste projeto. 

Metodologia  

Assim, a conjunção que envolve o resgate dos princípios políticos do 

Parecer 11/2000, a radicalização na ação Freireana e o reconhecimento da atualidade da 

Educação Popular, torna-se o caminho para a (re)leitura dos saberes e das práticas do 

Ensino de História na EJA. 

Recorrendo a conceitos como: leitura do mundo e dialogicidade presentes 

em Paulo Freire; hegemonia e poder presentes nos escritos de A. Gramsci e de 

consciência e pertencimento de classe social presentes na obra de E. P. Thompson, o 

trabalho lança uma leitura de experiências e relatos docentes que lecionam História na 

Modalidade. 

 “Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me 

educo", as palavras de Paulo Freire nos impelem a reconhecer o valor e a necessidade 

de uma intervenção crítica e, ao mesmo tempo, nos leva a perceber que o currículo 

crítico/emancipatório é uma possibilidade substantiva de atuação docente. É uma opção 

política de leitura do mundo e do cotidiano escolar que contem, e está contido, nesta 

dinâmica. “O mundo não é, o mundo está sendo”, nos alertava esperançosamente, o 

educador pernambucano. 

Saber ler, conhecer, reconhecer e entender o cotidiano escolar torna-se 

assim, uma tarefa fundamental, imprescindível. Teorizar esta prática, buscar um 

entendimento e perceber suas potencialidades didáticas é o horizonte deste trabalho. 

Diante do desafio de abordar saberes e práticas do Ensino de História e da 

opção pelo currículo crítico/emancipatório, nos deparamos com experiências instigantes 

que valem a pena serem socializadas. O uso de filmes e do cinema, de músicas, das 

novas tecnologias, de documentação e de relatos dos sujeitos da EJA como recursos 

didáticos e pedagógicos estão nos mostrando como docentes na EJA estão buscando 

alternativas metodológicas para o seu fazer didático/pedagógico. 

Resultados 

Por se tratar de um estudo que está na etapa inicial, o que temos são 

hipóteses, questões em aberto que estão nos provocando e guiando, nos levando às 

indagações e a algumas percepções. 

Percebemos que tais saberes e práticas no Ensino da História na EJA, dentro 

dos marcos da Educação Popular, podem nos jogar para além da leitura do mundo, 

podem nos capacitar tanto para o entendimento, quanto para o enfrentamento das 

conjunturas que nos desafiam cotidianamente. 

Esta dinâmica possibilita consubstanciar a lógica Freireana que anuncia a 

necessidade de ler e entender o mundo, escrever o que entendeu desse mundo, e ser 

capaz de reescrever o sonho de um mundo diferente. 

 

Palavras-chave: EJA; Prática docente; Ensino de História. 
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EIXO TEMÁTICO: 7 – POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS (EJA) NA PERSPECTIVA DO MUNDO DO TRABALHO 

 

 

 

Questão da Pesquisa  

A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, após sua instituição, tem 

contribuído significativamente na formação profissional de Jovens e adultos? 

 

Objetivos: 

 Demonstrar a expansão do atendimento aos Jovens e adultos por meio do 

PROEJA, na Rede federal de Educação Profissional e Tecnológica; 

 Analisar como se deu a efetivação de matrículas do PROEJA no período de 

2007 a 2012. 
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Referencial Teórico 

Na década de 2000 se percebe, no Brasil, processos de mudanças econômicas, 

políticas e sociais cada vez mais aceleradas, em que se observam exigências constantes 

na construção e atualização de conhecimentos. É crescente a demanda por políticas 

públicas estatais que visem à garantia e à busca da inclusão social e que assegurem o 

direito à educação com uma formação integral, de cunho emancipatório. Nesse mesmo 

período um grande número de brasileiros na idade jovem e adulta estava fora dos 

bancos da escola, por isso uma educação que atendesse tal demanda foi se instaurando a 

partir de políticas públicas para a fomentação da Educação de Jovens e Adultos- EJA.  

Na Constituição de 1988 já era assegurada a extensão da obrigatoriedade da 

Educação Básica para os jovens e adultos, afirmando o dever do Estado de garantir 

educação para aqueles que a ela não tiveram acesso nas faixas etárias denominadas 

regulares bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 

9394/96, a EJA que garantiu maior expressividade, nas suas etapas fundamental e 

médio sendo compreendida como modalidade de ensino que deve possibilitar, aos 

jovens e adultos, oportunidades educacionais apropriadas, considerando suas condições 

peculiares, seus interesses, condições de vida e de trabalho. 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2003) 

afirmaram que 68 milhões de Jovens e Adultos trabalhadores brasileiros com 15 anos ou 

mais não finalizaram o ensino fundamental, e destes apenas 8,8% (6 milhões) estão 

matriculados na EJA. Com esse cenário e a necessidade de ações para ampliação das 

vagas no sistema público de ensino ao sujeito jovem e adulto, o Governo Federal cria o 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, por meio da promulgação do 

Decreto 5.478 de 24 de junho de 2005, que foi substituído pelo Decreto 5.840 de 13 de 

junho de 2006, objetivando ajustes nas diretrizes que inseriram alterações no currículo e 

na implantação do programa:  

 
(...) entre elas a ampliação da abrangência, no que concerne ao nível de 

ensino, pela inclusão do ensino fundamental, e, em relação à origem das 

instituições que podem ser proponentes, pela admissão dos sistemas de 

ensino estaduais e municipais e entidades privadas nacionais de serviço 

social, aprendizagem e formação profissional, passando a denominação para 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. (DOCUMENTO 

BASE, 2007, p. 12).  

 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica- Rede 

Federal de Educação- foi instituída pela Lei Federal n.º 11.892 de 29 de dezembro de 

2008. Ressalta-se que o Decreto 5.840 de 13 de julho de 2006, trouxe uma fixação para 

a Rede Federal de um percentual mínimo de 10% (dez por cento) do total das vagas de 

ingresso da instituição a serem destinadas obrigatoriamente ao PROEJA, sendo que esse 

quantitativo de oferta deveria ser ampliado no decorrer dos anos. O PROEJA 

constituído como política pública educacional já existia desde 2005, mas sua 

implementação na Rede Federal trouxe uma nova realidade e novos desafios devido às 
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particularidades do público da EJA. No Gráfico 0119 abaixo verifica-se a oferta de 

matrículas do PROEJA na Rede Federal: 
 

Me

tod

olo

gia 

E

ste 

est

udo 

é 

de 

caráter quali-quanti tendo uma abordagem corroborando com a outra e possibilitando 

aprofundamentos nos objetos estudados. Baseia-se em pesquisa documental e 

bibliográfica, a qual aproveitou dados já existentes e demonstra a importância da 

criação do PROEJA e a relevância da instituição da Rede Federal de Educação em 2008 

e os avanços do PROEJA a partir de então. Há a amostragem do quantitativo de 

matrículas existentes antes e depois da oferta do PROEJA na Rede Federal de 

Educação. Tais dados são demonstrados a partir da coleta de informações no “Relatório 

Educação para Todos no Brasil 2000-2015” do Ministério da Educação e Cultura. 

Outras fontes foram utilizadas, tais como o Censo Escolar (de 2008 a 2013), a Pesquisa 

Nacional por Amostragem de Domicílio – PNAD e documentos próprios do PROEJA 

 

Resultados 

Através da observação do Gráfico 01 é possível perceber que as matrículas 

aumentaram substancialmente após a instituição da Rede Federal de Educação (2008) – 

ano em que também foram criados os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. Ao todo, foram criados 38 Institutos Federais que somam, atualmente, mais 

de 562 Campi, isso possibilitou o aumento nas matrículas, considerando que 

anteriormente, já existia a oferta de PROEJA, entretanto, ela não era obrigatória e era 

ofertada timidamente por algumas instituições federais  

Ao analisar as matrículas de 2006 (4.129) e de 2008 (9.699) nota-se um aumento 

de 134,9%, ao passo que a partir de 2009, após a instituição da Rede Federal, o aumento 

é muito expressivo chegando a 231% de matrículas efetivadas, porém, é instigador o 

fato de haver ainda tantos jovens e adultos sem vagas para estudarem. O Censo Escolar 

de 2013 afirma que o público da EJA apresentou queda de 3,4% entre 2007 e 2012, e, 

mesmo com essa diminuição, o percentual apontado sinaliza que há espaço e 

necessidade de uma maior expansão para o atendimento dessa modalidade de ensino. 

Mesmo assim não se pode negar que a Rede Federal mostrou-se um programa 

pioneiro ao associar a educação profissional à EJA-PROEJA, na perspectiva da 

                                                           
19  Gráfico extraído do Relatório “Educação para Todos no Brasil 2000-2015”. Disponível em 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15774-ept-

relatorio-06062014&Itemid=30192 
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educação integrada, com a obrigatoriedade de oferta nas escolas da Rede Federal. E 

nessa perspectiva fica evidente que o PROEJA tem em seu propósito propiciar 

Educação Básica sólida, de mãos dadas com a formação profissional e integral do 

educando.  

 

Palavras-chave: Políticas Públicas; Programa Nacional de Educação Profissional 

integrada a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos; Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica. 
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RESUMO 
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O artigo apresenta os aspectos políticos históricos e sociais, a especificidade do trabalho 

com jovens e adultos, porém, sabemos que há diferentes abordagens e pressupostos 

teóricos que engendram as discussões nesta área de estudos, optamos por uma análise 

crítica a partir da política educacional instituída pelos amparos legais da LDB nº 

9.394/04 e do Parecer CNE/CEB nº 11/2000. Priorizamos a discussão da Educação de 

Jovens e Adultos como modalidade de ensino que exige um olhar para as pessoas 

jovens e adultas no sentido de garantir seu direito ao conhecimento e a valorização da 

sua cultura. Mas alertamos o leitor sobre os limites do mesmo, tendo em vista que a 

EJA compreende hoje um campo político, denso e complexo. Adotamos uma 

investigação de natureza bibliográfica e qualitativa, tendo com fundamento os 

pressupostos teóricos da análise de conteúdo. Os estudos empreendidos levaram-nos a 

inferir que o campo teórico e prático da Educação de Jovens e Adultos (EJA) é amplo e 

possui interfaces variadas com temas correlatos. A Educação de Jovens e Adultos tem 

uma trajetória histórica de ações descontínuas, marcada por uma diversidade de 

programas, muitas vezes não caracterizada como escolarização. Com a aprovação da 

LDB 9394/96 e das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação de Jovens e Adultos, 

Parecer nº 11/2000, a EJA é caracterizada como modalidade da educação básica 

correspondente ao atendimento de jovens e adultos que não frequentaram ou não 

concluíram a educação básica. Esses documentos trouxeram alterações e ampliações 

conceituais produzidas desde o final da década de 1980, ao usar o termo Educação de 

Jovens e Adultos para assinalar as ações anteriormente conhecidas como Ensino 

Supletivo.  No Parecer do Conselho Nacional de Educação (2000), a EJA expressa 

também a concepção de resgate de uma dívida social de herança colonial negativa, 

quando se preservou tangivelmente uma educação que fortaleceu a desigualdade social. 

A heterogeneidade peculiar a esta modalidade de ensino faz com que o espaço do 

diverso seja repleto de riqueza social e cultural. Há aspectos que fazem desses 

estudantes seres ímpares que, por meio de suas histórias de vida, de suas memórias e 

representações, preenchem o cotidiano da Educação de Jovens e Adultos e, por sua vez, 

precisam ser preenchidos por “escolas” e outros espaços que entendam as suas 

particularidades. O adulto, ao ser considerado como um sujeito em constante 

transformação e, portanto, inacabado (FURTER, 1981; SILVA, 2004; SOUSA, 2007, 

2008; CORDEIRO, 2009), precisa ter assegurado o direito público subjetivo à 

educação, a partir de uma perspectiva que lhe possibilite a educação com uma condição 

que se efetive ao longo de toda a vida. Interessa-nos buscar elementos que contribuam 

para enfrentar os desafios da consolidação da educação de jovens e adultos 

trabalhadores como direito de todos, preceito constitucional, e da educação profissional 

também como espaço de formação humana. Estas duas concepções, com as quais 

coadunamos, encontram-se amplamente discutidas, entre autores no campo da EJA, não 

serão aqui retomadas literalmente, mas cabe ressaltar que contribuíram para a análise 

dos programas e para o tensionamento sobre os sentidos que produzem em seu contexto 

histórico. Observamos que os aportes teóricos consultados, normalmente, enfatizam a 

história da Educação de Jovens e Adultos dos períodos de 1960 e 1990, sobretudo, 

focalizando experiências de alfabetização. Assim, consideramos relevante tratar de dois 

períodos – antes e após a década de 90. Também abordamos a política contemporânea 

de EJA, explicitando aspectos dos novos programas e os dilemas da modalidade. 
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Consideramos que os estudos teóricos relativos a história, a legislação e os sujeitos da 

EJA, abordam concepções, metodologias, práticas e especificidades dessa modalidade 

de Ensino que indicam proximidades e distanciamentos para que o direito à educação 

seja atendido substancialmente. A consolidação histórica da modalidade representou 

avanços que não podem ser perdidos, mas ainda há grande preocupação com a 

reconfiguração da EJA como campo educativo que exige ser reconhecido. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, histórico, modalidade de ensino, 

direito à educação. 
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RESUMO 

O semiárido baiano é uma região rica em diversidade e com muito potencial para o 

desenvolvimento de uma agricultura familiar sustentável, que garanta a convivência 

com este ambiente de modo contextualizado, porém, essa região historicamente sempre 

sofreu por falta de investimento que garantisse para sua população qualidade de vida e 

promoção de políticas públicas eficazes para o enfrentamento à seca e boas condições 

de serviços públicos de atenção ao seu povo. O desenvolvimento das políticas públicas 

nos séculos XIX e XX acentuou a imigração dos povos nordestinos para os grandes 

centros urbanos, principalmente do semiárido que tentavam fugir da seca e da fome, 

pois devido à escassez de alimentos e a falta de investimentos para a convivência dos 

homens e mulheres no semiárido a fuga era a única opção. Hoje, mesmo com os 

investimentos nas regiões agrícolas, incentivos de créditos e políticas para que a 

população que sobrevive em sua maioria da agricultura familiar conviva com a 

realidade árida do clima nessa região, ainda não são suficientes para garantir à 

população condições de vida com qualidade, garantindo que estes/as possam continuar 

residindo no campo, lugar este de muita riqueza a ser explorada e que sofre pela pouca 

presença de ações responsáveis para o seu desenvolvimento. Diante deste quadro temos 

as mulheres, meninas, jovens, adultas e idosas, que lutam para garantir a sobrevivência 

de si e de sua família, que muitas vezes permanecem na roça ou em pequenas 

comunidades, trabalhando e criando os filhos a espera do marido que foi tentar a sorte 

na cidade ou em outras regiões, trabalhando como diaristas para agronegócio. Estas 

mulheres se unem em defesa própria, amigas, comadres, filhas, mães, avós, vizinhas, 

netas, que encontram no apoio recíproco o fortalecimento para sobreviver. 

Indubitavelmente que a educação se torna investimento obrigatório, visto que sem a 

mesma fica impossível à participação popular como empreendedoras que pensam, 

articulam e constroem, assumindo a responsabilidade sobre o seu lugar e dialogando 

com a gestão pública sobre os seus interesses, desta forma, assumindo um 

posicionamento proativo e extinguindo as relações de dependências a partir dos 

assistencialismos e esmolas. Apesar de existir escolas, elas deixam a desejar no 

processo de formação de suas crianças, jovens e adultos, não consideram o contexto 

sociocultural-político do homem e da mulher do campo e também não conseguem 

promover educação a contento para o crescimento intelectual de seus moradores, 

negando a roça, a vez e a voz dos sujeitos nela inseridos na maioria das vezes. O 
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presente trabalho a partir de uma proposta educativa não formal impulsionou- nos 

entender como a mulher sertaneja consegue superar obstáculo e em comunidade 

estruturar ações para o bem comum promovendo conhecimento fora da escola, a partir 

de seus contextos e saberes que cada uma traz consigo, e na relação de troca a partir das 

dificuldades enfrentadas no dia a dia, conseguem sobreviver construindo 

conhecimentos, resolvendo problemas, educando seus filhos e produzindo alimentos. 

Sabendo que, na maioria das vezes, esses processos passam despercebidos pela 

sociedade e pelas academias universitárias. Neste sentido, buscou-se uma investigação 

orientada pela pesquisa social, de abordagem qualitativa e de caráter exploratório, 

estruturada pela etnografia e pela observação participante durante o período de 2013 a 

2015, para compreender a promoção de ações socioculturais no contexto da educação 

não formal de adultos para o desenvolvimento da comunidade de Morros de Higino, 

localizada no município de Jussara no semiárido baiano, acompanhando o Projeto Roda 

de Mulheres da Associação Comunitária Mãe Bazu. A comunidade indignada com o 

abandono pelos governos, principalmente local, se sentindo órfã de representação 

resolveu se unir, e entendeu que a associação seria uma organização de fortalecimento 

político e o modelo este coletivo seria o melhor caminho para garantir que os seus 

direitos fossem ouvidos e também consolidar a relação entre os moradores e moradoras 

do povoado. A linha de pensamento que orienta a Associação é da relação sustentável, 

onde o regaste da relação social entre as pessoas da comunidade possa promover o 

conhecimento para a relação cidadãos e meio ambiente. Mesmo com a formação da 

Associação com homens e mulheres, nos encaminhamentos das ações e diversas 

atividades, as mulheres assumiam as concretizações dos planos praticamente sozinhas, 

lideravam movimentos, desenvolviam atividades com a comunidade e os homens 

detinham cargos de responsabilidades e decisões, mas não realizavam os 

enfrentamentos na comunidade, desta forma as mulheres decidiram eleger suas 

representantes para cargos no grupo gestor e inclusive na diretoria e desta forma tendo 

integração direta em todos os processos, mantendo a participação masculina, mas sem 

se submeter a uma colaboração subserviente e sem autonomia. Apesar das relações 

historicamente construídas entre homens e mulheres, estas assumiram as rédeas da 

associação de modo que mesmo não saindo das condições impostas socialmente, se 

fortalecem na luta contra o machismo buscando a autonomia através da organização 

social, se apoiando mutuamente. A roda de mulheres tem funcionado como momento de 

terapia coletiva e de sonoridade entre as mulheres, que antes entendiam que deveriam 

ser comandadas pelos maridos e por outros homens que julgavam capazes de resolver os 

problemas enfrentados pela associação, agora estão no comando e aos poucos homens 

que participam das ações por elas organizadas, só fazem interferências sobre suas 

orientações. Outra questão relevante que percebemos nas reuniões da roda é que muitas 

mulheres se sentem inseguras de assumir determinadas responsabilidades por não terem 

conhecimentos escolares de leitura e escrita, bem como de resolver contas e cuidar de 

documentações. Deste modo em 2013/2014 foi iniciado um projeto arquitetura e 

paisagismo comunitário que trazia como principal proposta à construção coletiva de 

uma praça comunitária, desde a elaboração da proposta até a construção da praça, sendo 

que algumas etapas se antecipam a construção a exemplo, do viveiro de mudas e do 

grupo de eco- alfabetização que antes chamávamos de viveiro educador e à medida que 
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a proposta evoluiu o viveiro passou a ser tema gerador de ações maiores. Assim em 

2015, iniciamos o grupo de eco alfabetização que ocorre no formato de aula duas vezes 

na semana, e em um encontro em média de oficinas temáticas e nelas gerando temas que 

são retomados em sala de aula, sendo os principais: a roça, o quintal, a caatinga e tudo 

mais que produzimos nessas vivencias. O desafio é preparar as mulheres para 

assumirem papeis qualificados até então atribuídos aos homens, para isso o processo da 

educação é fundamental, garantindo também a geração de renda visto que como 

descreve (Di Giovanni, 2006, p.62) “Vemos que além de ter uma dimensão ideológica e 

cultural a desigualdade entre homens e mulheres também é parte da organização da 

economia”. Por isso mesmo é importante vencer os obstáculos da ignorância e falta de 

informação buscando a melhoria da qualidade de vida e criticidade na luta pelos 

direitos. 

Palavras Chave: Roda de Mulheres.  Educação. Educação não formal. Educação de 

Adultos. 
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RESUMO 

 

Este trabalho é fruto de um recorte de uma pesquisa maior, onde intenta-se uma reflexão 

acerca das reverberações das políticas de assistência estudantil para os alunos do 

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – 

IFNMG, campus Araçuaí. Na consecução da pesquisa, percebeu-se, por um lado, a 

carência de políticas específicas de assistência estudantil os alunos dos cursos do 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e para os alunos dos cursos 

realizados na modalidade EAD. Por outro lado, percebeu-se também uma preocupação 

por parte do corpo diretivo da instituição de se criar e estruturar tais políticas. Assim, 

ficou patente a necessidade de se lançar luz sobre esses grupos específicos, dando-lhes 

atenção especial. Com base metodológica na análise de conteúdo, foram estudados tanto 

o regulamento da assistência estudantil em vigor no IFNMG, como as minutas e atas 

das reuniões dos grupos de trabalho que foram criados com o objetivo de regulamentar 

efetivar tais políticas tanto para a EAD quanto para o PROEJA. No ano de 2012 o 

campus Araçuaí realizou o curso de Agente Comunitário de Saúde na modalidade 

PROEJA, sendo que este foi o último curso dessa modalidade realizado pelo campus. 

Contudo, no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI da instituição aprovado em 

2014, ficou estabelecida a necessidade de se abrir novas turmas de PROEJA entre os 

anos de 2015 e 2018. A Política de Assistência Estudantil do IFNMG foi aprovada 

pelo Conselho Superior da instituição em 25 de fevereiro de 2011. Sua estruturação 

abarca programas que atendem aos discentes de todos os níveis educacionais oferecidos 

na modalidade presencial. Em 2014, esteve presente na matriz orçamentária do 

IFNMG/Campus Araçuaí, uma alocação de recursos na ordem de R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais) para assistência estudantil aos alunos da educação à distância, 

com uma proposta de que também poderiam atender a demandas específicas do 

PROEJA, caso esse viesse a ser reimplantado no campus. Contudo, tais recursos não 

chegaram a ser implementados. Para 2015 estão previstos os mesmos valores para essa 

modalidade de ensino. Essa extensão da assistência estudantil aos educandos EAD tem 

sido apontada pelos dirigentes da instituição, como a principal ação no combate à 

evasão escolar, que chega a passar dos 70 % dos matriculados nessa modalidade de 

ensino no IFNMG.O presente recorte tem como questão fundamental de pesquisa, a 

busca por se conhecer os princípios e objetivos da Política de Assistência Estudantil do 

IFNMG, comparando com as políticas de estruturação e combate ao fracasso escolar do 

PROEJA e da EAD. Intenta-se, assim, identificar os tipos de benefícios oferecidos e as 

regras de concessão para verificar se a condução da ação se mostra favorável ao 

fortalecimento e consolidação da Política de Assistência Estudantil e, ainda, garantir o 

atendimento às especificidades dos alunos do PROEJA e da EAD. Cumpre destacar as 

recentes mudanças no processo de concessão do benefício da Assistência Estudantil aos 

alunos do PROEJA, que até 2010 dependia de solicitação de recursos, por parte da 

instituição de ensino, para a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do 

Ministério da Educação - SETEC/MEC e que passou, a partir de 2011, a ser totalmente 

conduzida pelos Institutos Federais. Paralelo à transferência de responsabilidades pela 
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condução da assistência ao estudante do PROEJA para as instituições federais, estava 

em curso, também, nessas mesmas instituições, a construção de uma Política de 

Assistência Estudantil, induzida pela implantação do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES), em 2010, e pelo aporte de recursos específicos para Assistência 

Estudantil, que conferiu autonomia para que os Institutos Federais assumissem a 

condução da ação não somente para os alunos do PROEJA, mas também para os demais 

estudantes da instituição. A partir da metodologia de análise de conteúdo (BARDIN, 

2011) são apresentados os resultados da análise do regulamento de Assistência 

Estudantil do IFNMG, indicando os princípios, objetivos, beneficiários, tipos de 

benefícios e atendimento específico para EJA/PROEJA e EAD, apontando se o cenário 

encontrado se mostra favorável à implementação, continuidade e aprimoramento da 

assistência estudantil para o aluno dos cursos PROEJA e EAD.O O texto básico para o 

referencial teórico desta parte da pesquisa foi o trabalho de dissertação de Noro (2012) 

que tem como título “Gestão de Processos Pedagógicos no PROEJA: Razão de acesso e 

permanência” e utilizou como campo de pesquisa o campus Sapucaia do Sul do Instituto 

Federal Sul Rio Grandense. Essa pesquisa, privilegiou a metodologia qualitativa, 

lançando mão de Grupo Focal e de reunião com professores do curso PROEJA Técnico 

em Administração. A temática da Assistência Estudantil é mostrada pela pesquisadora 

como um elemento positivo no combate à ao fracasso escolar do grupo pesquisado. 

Cumpre ressaltar que esse foi o único trabalho encontrado no repositório do Periódico 

CAPES que tratou, ainda que indiretamente, da questão da assistência estudantil, 

relacionando-a com a educação profissional e com os Institutos Federais. A pesquisa 

nesse repositório pelo termo “assistência estudantil” retomou 34 referências, sendo 16 

artigos, 16 dissertações de mestrado, 4 teses de doutorado e 2 livros, sendo que todos, à 

exceção do texto de Noro, referentes à assistência estudantil nas graduações das 

universidades. Como resultados obtidos até o momento, percebe-se a inadequação das 

políticas de assistência estudantil vigente para os alunos do PROEJA, principalmente 

devido à exigência de não se poder ter vínculo empregatício para se fazer jus aos 

benefícios financeiros. Contudo, percebe-se também a preocupação institucional em se 

resolver tais contradições.  
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PERSPECTIVA DO MUNDO DO TRABALHO 

RESUMO 

A questão das desigualdades sociais tem sido tema de debates e preocupações no âmbito 

das políticas educacionais e em especial na Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

considerando que, historicamente, a EJA é oferecida para os sujeitos que tiveram seus 

percursos escolares iniciados tardiamente pela condição de trabalhadores, percursos 

esses marcados por diversos processos de desigualdades vividos. O presente trabalho, 

fruto de dissertação de Mestrado já concluído no Programa de Pós-Graduação em 

Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais na FFP/UERJ, teve como 

objeto o PROEJA – Programa de Educação Profissional Integrada à Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - IF Sertão Pernambucano/Petrolina, em 

que um dos nossos objetivos foi analisar as concepções dos professores e estudantes 

sobre desigualdades sociais, considerando seu histórico e seus aspectos atuais. Inserido 

no contexto da região Nordeste do Brasil, pesquisar e compreender como as 

desigualdades sociais são expressadas nas concepções dos professores e estudantes do 

Programa se configura problemática de grande relevância, posto que em recentes 

eventos do campo da EJA, a exemplo do Diálogos com Paulo Freire em Natal-RN, do 

SEJA na PUC RIO e do CONPEJA em Campos dos Goytacazes-RJ o tema e o objeto 
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de pesquisa veiculam uma contribuição para análises que enlaçam desigualdades sociais 

e projetos em disputa pela formação de jovens e adultos trabalhadores. 

Diante do exposto e apoiados nas discussões sociológicas sobre desigualdades em 

Dubet (2001), Castel (1998), Bourdieu (1998/2010) e nos clássicos da Filosofia Hobbes 

(2009), Locke (2000), Rousseau (1999) e Marx (1989), optamos por uma abordagem de 

pesquisa qualitativa, tendo como lócus de investigação, o PROEJA do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Petrolina-PE. A partir de entrevistas, 

apoiadas por um roteiro de questões, junto a professores e estudantes do Programa nos 

cursos de Edificações, Eletrotécnica e Informática e análise documental, tendo como 

referência o Documento Base do Programa institucionalizado pelo MEC no ano de 

2007.  

Deste pressuposto, deflagramos as seguintes questões: há evidências de que o PROEJA 

alcança a meta de reparar a dívida social que o país tem com esses cidadãos 

trabalhadores? Como as desigualdades sociais se apresentam nas concepções dos 

professores e estudantes do programa? Considerando os contextos em que as 

desigualdades sociais vêm sendo produzidas historicamente, como estudantes e 

professores do PROEJA de Petrolina compreendem possibilidades de sua superação? 

Em face às questões suscitadas pelo problema da pesquisa, optamos por uma abordagem 

metodológica ancorada pela compreensão da natureza complementar das abordagens 

qualitativas e quantitativas, optamos por uma essencialmente qualitativa, a partir do 

ponto de vista metodológico do estudo de caso, com entrevistas e análise documental, 

tendo em vista que a mesma possibilita uma imersão mais precisa no ponto a que se 

almejou chegar, ou seja, tocar nas concepções presentes sobre desigualdades sociais 

entre professores e estudantes do PROEJA. Optou-se, nesse ponto, por entrevistas que, 

segundo Bourdieu (apud ALVARENGA, 2010), convoca-nos a pensar que mesmo os 

métodos qualitativos, como entrevistas, se apoiam sobre estruturas sociais de poder, 

demarcando o lugar social de cada interlocutor no contexto das interações e trocas 

verbais engendradas pelas entrevistas. 

Os resultados da pesquisa nos permitem analisar que a questão do trabalho e o direito ao 

trabalho digno é uma das dimensões de enfretamento das desigualdades sociais. Assim, 

tanto para professores quanto para estudantes o imbricamento entre escolarização e 

trabalho ocupa a centralidade das concepções nas vozes trabalho de professores e 

estudantes a respeito das desigualdades.  

Do percurso metodológico aos resultados da pesquisa 

Considerando o contexto da pesquisa e as especificidades dos sujeitos envolvidos, a 

pesquisa de campo foi realizada no IF SERTÃO-PE e, como instrumento de coleta de 

dados, foram utilizadas entrevistas, a partir de um roteiro de questões, a fim de saber 

quais as concepções de professores e estudantes a respeito das desigualdades sociais e 

como se constroem perspectivas de superação. 

Nesse sentido, a abordagem foi realizada seguindo um roteiro com os seguintes 

questionamentos: O que é desigualdade social para você? Você costuma discutir essa 

questão durante suas aulas no Programa? Explique em que contextos. O que você 
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identifica como produção das desigualdades sociais na atualidade? É possível superar as 

desigualdades sociais? De que maneira? 

Nesse pensamento, enquadrou-se o objeto deste trabalho no estudo de caso, entendendo 

ser a abordagem de pesquisa mais adequada para a compreensão das desigualdades 

sociais no universo circunscrito dos entrevistados. 

Reflexões e diálogos sobre desigualdades sociais nas Vozes de estudantes e 

professores do IF/Sertão Pernambucano 

Dialogando com os depoimentos das professoras abordadas, refletimos sobre a 

compreensão que tem a respeito das desigualdades sociais, pois enfatizaram a 

problemática curricular do programa, que não atende ao tratamento dessas 

desigualdades para favorecer a aprendizagem dos estudantes do PROEJA, porque os 

mesmos cursam paralelamente as disciplinas técnicas e propedêuticas, o que impede os 

professores, muitas vezes, pela falta de tempo, de desenvolverem um trabalho mais 

detalhado com as temáticas, bem como um atendimento mais satisfatório na discussão 

das dúvidas apresentadas pelos alunos. Percebeu-se, também, que independente da 

disciplina trabalhada ou seu conteúdo, as desigualdades sociais emergem nas relações 

humanas impulsionadas pelas condições de existência, da fadiga, da labuta no trabalho e 

vivências, muitas vezes, desconsideradas ou despercebidas por parte, até mesmo, da 

professora e dos membros do grupo.  

Os depoimentos dos estudantes entrevistados também possibilitaram identificar 

concepções sobre desigualdades sociais relacionadas às questões de trabalho e 

educação. Ao partir para a análise das concepções entre os estudantes, em entrevistas 

realizadas no período de 30 de outubro a 30 de novembro de 2010 e em fevereiro de 

2012 pôde-se perceber que as mesmas, em torno das desigualdades, se deram 

focalmente em relação ao âmbito do trabalho e da educação, apresentando, portanto, um 

leque de questões mais restritas que aquelas apresentadas pelo corpo docente.  

As contribuições dos autores e as vozes dos sujeitos envolvidos na pesquisa, durante 

essas aproximações com o problema deste estudo, remetem-nos ao entendimento de que 

as concepções do trabalho como modo de produção e sobrevivência dos seres humanos 

estão presentes em vários contextos da atualidade e, na educação, esse aspecto aparece 

como busca constante dos trabalhadores como recurso para aperfeiçoamento de suas 

profissões e práticas profissionais, o que se evidenciou, no ano de 2010, no período das 

primeiras aproximações com as questões das desigualdades sociais junto ao PROEJA do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano em 

Petrolina–PE. 

Por isso, considero este trabalho como contribuição de investidura educacional 

profissional, pois a política em foco se apresenta na realidade nacional com objetivos 

que intencionam minimizar desigualdades sociais do país e, de certa forma, sanar a 

dívida que a nação tem com as classes trabalhadoras, que vem se perpetuando por 

muitas décadas na realidade educacional de jovens e adultos, o que não significa dizer 

que sua implantação e execução alcancem os objetivos pretendidos e, que, realmente, 

contribuam para minimizar essas desigualdades. 



 
 

 

 
245 

Palavras-chave: Desigualdades sociais, PROEJA, EJA, Trabalho e Educação 

REFERÊNCIAS 

ALVARENGA, Marcia Soares de. Sentidos da Cidadania: Políticas de Educação de 

Jovens e Adultos. Rio de Janeiro. EdUERJ, 2010. 

BOURDIEU, Pierre. Contra Fogos. Tática para enfrentar a invasão neoliberal. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 

______, Escritos da Educação. Maria Alice Nogueira& Afrani Catan (organizadores) 

11. ed – Petrópolis, RJ: vozes, 2010. 

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 

PROEJA – Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – Documento Base. Brasília, 

agosto, 2007. 

CASTEL, Robert. As Metamorfoses da Questão Social: uma crônica do salário. 

Petrópolis: Vozes, 1998. 

DUBET, François. As desigualdades multiplicadas. Revista Brasileira de Educação. N. 

17. Mai/jun/jul/ago 2001. 

HOBBES, Thomas. Leviatã, ou Matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e 

civil. Tradução Rosina D Angina; consultor jurídico Thélio de Magalhães – São Paulo: 

Martin Claret, 2009 – (Coleção a obra-prima de cada autor, série ouro, 1) 

LOCKE, John, Ensaio Acerca do Entendimento Humano. São Paulo: Nova Cultural, 

2000. Coleção Os Pensadores. 

MARX, Manuscritos econômico-filosóficos. Lisboa: Ed. 70, 1989. 

ROUSSEAU, Jean Jaques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade 

entre os homens. Em: Rousseau. O contrato social e outros escritos. São Paulo: Cultrix, 

1999. 

 

 

 

 

 
  



 
 

 

 
246 

 

 

 

 

Trabalhos Científicos 

 

 

 

EIXO 8 

 

GESTÃO ESCOLAR E EDUCACIONAL NA EJA  

 

Coordenação 

Prof.  Dr. Antônio Amorim 

Prof. Dr. Edvaldo Machado Boaventura (UFBA) 

Prof.ª Msc. Maria de Fátima Mota Urpia (UNEB) 

  



 
 

 

 
247 

 
 

A GESTÃO ESCOLAR E OS DESAFIOS DA PERMANÊNCIA EM EDUCAÇÃO 

DE JOVENS E ADULTOS  

Cristiane Kuhn de Oliveira ¹; Camila Costa de Carvalho2 

¹ Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação e Diversidade da Universidade do Estado da 

Bahia-UNEB. Membro do Grupo de Pesquisa Diversidade, Formação, Educação Básica e Discurso – 

DIFEBA. Professora e Coordenadora Pedagógica nos municípios de Jussara e Irecê-Ba. E-mail: cristiane-

kuhn@hotmail.com. 
2 Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação e Diversidade da Universidade do Estado da 

Bahia-UNEB. Membro do Grupo de Pesquisa Diversidade, Formação, Educação Básica e Discurso – 

DIFEBA e Grupo de Pesquisa em Educação. Direitos Humanos e Interculturalidade - GREDHI. E-mail: 

cdecarvalho.85@hotmail.com. 

 

EIXO 8 - GESTÃO ESCOLAR E EDUCACIONAL NA EJA  

 

RESUMO 

O presente artigo constitui parte de uma pesquisa de mestrado ainda em andamento e 

busca aqui compartilhar reflexões a cerca da permanência a partir do campo da gestão 

escolar. Esse estudo surgiu como necessidade de discutir sobre a gestão escolar 

enquanto instrumento para alcançar uma educação de qualidade. Assim constitui 

objetivo do estudo discutir sobre os desafios da permanência em Educação de Jovens e 

Adultos, a partir da gestão escolar.  Para tal abordaremos sobre permanência e gestão 

escolar, buscando o fortalecimento da gestão, a atenção as especificidades da 

modalidade, além da participação efetiva da comunidade escolar. A pesquisa 

bibliográfica foi utilizada como fonte de informações para contextualização e 

compreensão do objeto de estudo. Para fundamentar a discussão sobre gestão escolar 

buscou-se os estudos de Lück (2000) e de Libâneo (2001). Este estudo evidenciou a 

necessidade de promover a articulação de ações político-administrativas e pedagógicas, 

num esforço coletivo que vise à permanência dos alunos da EJA na escola e que vincule 

a realidade de vida e o trabalho como princípios educativos. 

 

Introdução 

 

A gestão é fundamental para a organização da escola, constituindo uma 

dimensão importantíssima da educação. A construção do conhecimento não se dá 

apenas na sala de aula, mas na escola como um todo: pela maneira como ela é 

organizada, pelos valores que promove pelo modo como as pessoas se relacionam e 

como a escola se relaciona com a comunidade. Assim, a educação de qualidade é 

resultado de um conjunto das relações externas e internas existentes no espaço escolar, e 

da forma como essas relações estão organizadas.  

O contexto de dificuldades para permanecer na escola é um elemento comum 

na modalidade de EJA, seja, devido à falta de flexibilidade em relação aos horários, ao 
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cansaço do trabalho, as dificuldades resultantes dos anos fora da escola, ou tantos outros 

motivos. Os órgãos governamentais culpabilizam o próprio aluno por muitos destes 

problemas que levam a evasão escolar, atribuindo a eles a responsabilidade pelo 

fracasso escolar.  

As dificuldades e limitações se dão não apenas devido às peculiaridades dessa 

modalidade, a democratização do acesso e da permanência são vias de condução na 

construção da qualidade em educação, aqui tratando especialmente da Educação de 

Jovens e Adultos. 

Buscaremos, neste trabalho, estreitar as discussões pelo viés da permanência, 

ao invés da evasão, num caminho inverso às pesquisas que discutem a evasão escolar, 

no sentido de elucidar sobre as condições que favorecem para que o aluno permaneça na 

escola, uma vez que inúmeros estudos tratam das condições de abandono e evasão 

escolar. Trata-se, assim, de um estudo em uma perspectiva mais positiva da modalidade, 

das idas e vindas, dos sucessos, medos e fracassos destes alunos, dando ênfase ao 

retorno, a perseverança e continuidade, as ladeiras e subidas em detrimento das 

descidas. 

Permanência, neste estudo, agrega os significados de continuidade, persistência 

e perseverança. Onde escola e aluno, juntos, constroem laços de permanência e 

continuidade para além dos espaços físicos, na superação da invisibilidade dos sujeitos e 

na quebra de barreiras socialmente impostas. Desse modo, busca-se discutir os desafios 

da permanência escolar na modalidade de Educação de Jovens e Adultos sob a ótica dos 

processos de gestão escolar. 

 

Metodologia 

 

Este artigo pretende promover uma reflexão sobre a gestão da escola pública, 

discutindo sobre os desafios da permanência escolar na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos a partir de uma pesquisa bibliográfica fundamentada na compreensão 

em torno de categorias essenciais às discussões suscitadas. Com o auxílio de fontes 

bibliográficas que versam sobre a temática foi efetivada a reflexão acerca da temática 

proposta para discussão, proporcionando reflexões significativas que podem assistir 

demais pesquisadores no estudo da mesma. 

A pesquisa bibliográfica foi utilizada como fonte de informações para 

contextualização e compreensão do objeto de estudo. Inicialmente, buscou-se 

aprofundar os conhecimentos sobre os conceitos básicos e referenciais teóricos 

norteadores da pesquisa, de forma a relacioná-los com o objeto da pesquisa.  

Minayo (1999) reforça que o produto final da análise de uma pesquisa, por 

mais brilhante que seja, deve ser sempre encarado de forma provisória e aproximativa. 

Abordar um tema contemporâneo como permanência escolar remete a superação 

constante das afirmações e/ou reafirmação de ideias, priorizando o conhecimento em 

novos olhares numa construção contínua.  

 

Resultados e Discussão 
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A história da educação pública no Brasil está imbricada na luta pela garantia 

dos direitos sociais e humanos. O direito á educação e a obrigatoriedade escolar 

permeiam toda legislação educacional brasileira, num movimento de reivindicações, 

conquistas e superação.   Porém é importante destacar que a democratização da 

educação não está restrita ao acesso a escola. A garantia do acesso é fundamental, assim 

como a garantia de condições de permanência, assegurando que a trajetória escolar se dê 

com qualidade, em que o percurso educacional deve estar pautado nos princípios que 

sustentem o aprendizado significativo, com conhecimentos indispensáveis à vida em 

sociedade e ao exercício da cidadania. 

Para além dos fatores individuais, a identificação e o desvelamento dos 

elementos da gestão escolar que intervêm nos processos de permanência são dimensões 

que não podem ser desconsideradas na análise da modalidade com vistas á qualidade em 

educação. O trabalho da gestão escolar com vistas à permanência, incluindo a 

participação, a inclusão e as condições de oferta é, sem dúvida, decisivo para a 

permanência ou não de estudantes desta modalidade, em especial.  

Libâneo (2001) salienta que pode observar que a escola precisa ter liderança de 

um gestor comprometido com a qualidade da educação e com as transformações sociais 

que possibilite o avanço do aluno nos mais variados aspectos: social, político, 

intelectual e humano. Organizar o trabalho pedagógico requer enfrentar contradições 

oriundas das diversas realidades que se encontram numa escola pública, daí a 

necessidade da escola educar para a democracia, e essa tendência pedagógica deverá ser 

observada ao longo dessa prática.  

Nesse contexto, a democracia não se constrói apenas com discurso, mas 

necessita de ações de práticas que possam corporificá-la. E isso costuma levar tempo 

para aprender. Mas, sem dúvida, só se aprende a fazer, fazendo, experimentando, 

errando e acertando. Então, é preciso criar espaços para a participação de todos na 

escola, para se aprender a exercitar a democracia, a partir de políticas de 

descentralização que favoreçam a construção de uma gestão democrática capaz de 

contribuir para a formação cidadã da comunidade escolar, e assim a gestão escolar 

poderá efetivamente concorrer para a melhoria da educação e da sociedade. 

As políticas públicas educacionais, bem como todos aqueles que estão 

inseridos na educação, precisam dar prioridade ao instrumento de ação contra as 

exclusões, promovendo a inserção e a integração de todos os cidadãos. Nesta 

perspectiva, é crucial promover a articulação de ações político-administrativas e 

pedagógicas, num esforço coletivo que vise à permanência dos alunos da EJA na escola 

e vincule a realidade de vida e o trabalho como princípios educativos, sendo o diálogo 

importante instrumento de intermediação entre gestão escolar e alunos trabalhadores.  

A partir destas reflexões fica claro que as instituições precisam dialogar e 

compartilhar as boas experiências e principais dificuldades entre os diferentes espaços e 

a partir daí promover a articulação de ações de combate às distorções que se 

redesenham ao passar dos anos e descaracterizam a escola na perspectiva da inclusão.  

Neste contexto, cabe à gestão escolar propor adaptações e até mesmo 

alterações nos critérios de acesso do público da EJA a fim de promover o acesso de 

quem realmente tem a necessidade. Essa ação articulada a uma proposta pedagógica que 

considere o trabalho como princípio educativo e à formação continuada dos professores 
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atuantes na EJA vem contribuir para minimizar os casos evasão e melhorar a qualidade 

da educação. 

 

Palavras-chave: EJA. Permanência em EJA. Gestão Escolar.  
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EIXO TEMÁTICO 8: GESTÃO ESCOLAR E EDUCACIONAL NA EJA   

 

RESUMO 

As consequências sócio históricas e culturais, presentes na oferta de 

escolarização de Jovens e Adultos no Brasil, suscitam inúmeros desafios e olhares para 

quem desenvolve pesquisa nesta área. Entendemos ser a EJA uma modalidade de ensino 

complexa que envolve dimensões que transcendem a questão educacional, o que 

acarreta no estudo deste campo, a necessidade de um olhar mais especifico sobre a 

oferta da educação às camadas populares, portanto, acreditamos que a compreensão da 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil perpassa pelo o entendimento de que esta 

acompanha contornos políticos e ideológicos da educação brasileira. Entendemos que 

muitos são os desafios enfrentados no quadro diagnóstico que se apresenta à educação 

de jovens e adultos no Brasil, o que exige compreender aspectos conceituais que 

orientam as políticas curriculares e seus reflexos na prática, a fim de garantir uma 

educação pública equânime para jovens, adultos e idosos. Neste contexto, o presente 



 
 

 

 
251 

artigo tem como propósito apresentar um breve histórico da EJA no intuito de integrar 

reflexões acerca de alguns marcos históricos que constituíram políticas curriculares para 

essa modalidade, para tanto, auxiliarão o nosso diálogo autores como Paiva (1987), 

Freire (1970), dentre outros. 

A trajetória da educação de jovens e adultos no Brasil é marcada por um 

currículo excludente, que acompanha contornos e interesses políticos de dominação. 

Pensar nas ações políticas que marcam historicamente o que denominamos de Educação 

de Jovens e Adultos hoje é refletir sobre quais garantias educacionais eram asseguradas 

na formação da pessoa adulta e o que se constituía em currículo para EJA. Dessa forma 

é possível analisar quais são os reflexos presentes na oferta dessa modalidade 

atualmente. 

Podemos pensar a educação de adultos, nos tempos coloniais, como um projeto 

dos jesuítas em exercer uma ação, instrutiva missionária, de dominação religiosa. No 

período Imperial, poucas ações educativas foram oficialmente realizadas, devido à 

concepção de cidadania e direito à educação existirem, em face das elites econômicas, 

ou seja, o conhecimento formal era monopolizado pelas classes dominantes e é só a 

partir da Constituição Brasileira de 1824 que se formaliza a garantia de uma instrução 

primária e gratuita para todos os cidadãos, contudo, sem muitos avanços. 

A crescente urbanização, e o início do período industrial no país, trouxeram a 

necessidade de formação de uma mão-de-obra local e uma reorganização do processo 

do trabalho, inaugurando uma mudança na postura e interesses da elite, em relação à 

formação do trabalhador. Contudo, conforme Paiva (1987), até a segunda república, o 

problema da educação de adultos no Brasil não se distinguia dentro da problemática 

mais geral da educação das massas, a mesma começa a ter destaque a partir das 

discussões originadas frente ao resultado do Censo de 1940 que indicou a existência de 

55% de analfabetos maiores de 18 anos no país.  

De acordo com a Proposta Curricular Nacional, para o Segundo Segmento da 

Educação de Jovens e Adultos (MEC, 2000), apenas na década de 40 a educação de 

jovens e adultos se firmou como questão de política nacional, por força da Constituição 

de 1934, que instituiu, nacionalmente, a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino 

primário para todos, além dessa época, marcar a grande necessidade política de 

desenvolvimento do país que se julgava estar atrelada à erradicação do número de 

analfabetos existentes naquele período. 

Destacaram-se nesta década, e início da década de 50, em âmbito nacional, 

políticas como a criação do Fundo Nacional de Ensino Primário (1942), que tinha por 

objetivo ampliar a educação primária de modo a incluir o ensino supletivo para 

adolescentes e adultos e o Serviço de Educação de Adultos (SEA, 1947), cuja finalidade 

era orientar e coordenar os planos anuais do ensino supletivo para adolescentes e 

adultos analfabetos. 

O foco na erradicação do analfabetismo acarretou por um longo período, a 

criação de campanhas voltadas a este fim, dentre elas destacam-se a Campanha de 
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Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA, 1947), que teve grande importância como 

fornecedora de infraestrutura aos estados e municípios para atender à educação de 

jovens e adultos; a Campanha Nacional de Educação Rural (1952), que marca uma 

política de desenvolvimento de comunidades do meio rural brasileiro; a Campanha 

Nacional de Erradicação do Analfabetismo (1958), que marcou uma nova etapa nas 

discussões sobre a educação de adultos. Seus organizadores compreendiam que a 

simples ação alfabetizadora era insuficiente, devendo dar prioridade à educação de 

crianças e jovens, aos quais a educação ainda poderia significar alteração em suas 

condições de vida. Em 1963 foi extinta, juntamente com as outras campanhas, até então 

existentes. 

Conforme Strelhow (2015), com a realização do II Congresso Nacional de 

Educação de Adultos no Rio de Janeiro em 1958, começam as discussões em torno de 

um novo método pedagógico para a educação de adultos. Os educadores sentiram a 

necessidade de romper com os preconceitos que envolviam as pessoas analfabetas. É 

nessa época que começamos a conhecer o trabalho do educador Paulo Freire.  

Nesse período, Freire (1970) chamava a atenção para a problemática do 

desenvolvimento educativo. Ele defendia que o processo de alfabetização deveria ser 

contextualizado às necessidades essenciais das pessoas educadas. Este processo deveria 

ser “com” elas e não “para” elas. Nesse sentido, ele defendia que as pessoas analfabetas 

não deveriam ser vistas como imaturas e ignorantes, além disso, o analfabetismo não era 

o único problema, nem o mais grave que a população enfrentava, pois havia a questão 

da condição de miséria em que vivia a maioria da população não-alfabetizada.  

Na década de sessenta, de acordo com Paiva (1987), difundiram-se as ideias de 

educação popular, acompanhando a democratização da escolarização básica. Estudantes 

e intelectuais desenvolviam novas perspectivas de cultura e educação junto a grupos 

populares, por meio de diferentes instituições, e com graus variáveis de ligação com o 

Estado. Destacaram-se: Movimento de Educação de Base (MEB), da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); Movimento de Cultura Popular do Recife, 

iniciado em 1961; Centros Populares de Cultura; a União Nacional dos Estudantes 

(UNE); Campanha De Pé no Chão, também se Aprende a Ler, da Secretaria Municipal 

de Educação de Natal e o Plano Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação e 

Cultura, em 1964, que conforme Capucho (2012) trouxe como marca a compreensão de 

que o processo de alfabetização e educação de jovens e adultos deveria ser estruturado a 

partir de um exame crítico da realidade do (a) estudante, da identificação das origens de 

seus problemas e das possibilidades de superá-los. Os movimentos sociais neste período 

tiveram importante papel na mudança da perspectiva da formação das camadas 

populares, conforme descreve Jenize (2015, p. 5): 

O que unia tais movimentos na década de 60 era a possibilidade de interagir 

com o restante da população desorganizada, isolada e sem condições política 

de levar suas reivindicações ao Estado, de forma que tais movimentos tinham 

o papel de chamar atenção para a situação de exclusão da classe oprimida, 

contra o capital e promover novas formas de organização, uma força-política 

alternativa que viessem a constituir uma nova ordem social. 
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No início, a educação de jovens e adultos, era oferecida apenas em nível 

equivalente ao Ensino Fundamental inicial; a partir de 1960, estende-se ao Ensino 

Fundamental II, anteriormente denominado de curso ginasial. Esta década marca a 

constituição de um novo paradigma teórico e pedagógico criado pelo educador Paulo 

Freire, que teve um papel fundamental no desenvolvimento da EJA no Brasil, ao 

destacar a importância da participação do povo na vida pública nacional e o papel da 

educação para sua conscientização. 

As iniciativas de educação popular defendidas por Freire eram organizadas a 

partir de trabalhos que levavam em conta a realidade dos alunos, implicando a 

renovação de métodos e procedimentos educativos. Nesta perspectiva, o currículo é 

como um campo que prega a liberdade e um espaço cultural e social de lutas. A 

experiência de alfabetização em Angicos, no Rio Grande do Norte, afirmou essa ideia 

quando Freire começou a alfabetizar os trabalhadores com os conhecimentos gerados da 

prática social, utilizando o diálogo como mediação entre estes e o mundo. Essa atitude 

pedagógica mostrou que a alfabetização de adultos precisava ser pensada de forma 

diferente e serviu como um marco para pensar o currículo na especificidade dos sujeitos 

da educação de jovens e adultos. 

Podemos pontuar aqui o surgimento, a partir dessas discussões, do marco da 

concepção Freiriana sobre educação, que se expande pelo mundo, e se insere dentro da 

perspectiva crítica do currículo. 

No contexto histórico da EJA no Brasil, podemos perceber que o currículo 

predominante ao longo da história, é marcado pelo aligeiramento de programas que 

focavam na erradicação do analfabetismo, pressuposto que originou veementemente 

políticas específicas para a formação de adultos, ou seja, a oferta de políticas 

direcionadas à educação de adultos surge da problemática do analfabetismo no país, que 

era julgada como uma das causas da falta de desenvolvimento do mesmo. 

Vê-se, historicamente, que os currículos, voltados à Educação de Jovens e 

Adultos, eram constituídos em torno dessa problemática, expressa nas campanhas após 

década de 40, aqui já citadas, e pelo MOBRAL (Movimento Brasileiro de 

Alfabetização), no período da ditadura militar (1964 a 1985), que marcou um longo 

período de ruptura dos ideais Freiriano sem busca da emancipação dos sujeitos, pois tal 

política caracterizou-se, no grande esforço do governo, na alfabetização em massa, com 

redução do número de analfabetos no país em um espaço curto de tempo, restringindo 

assim, o papel do Estado à mobilização e execução de ações voltadas à alfabetização em 

curto prazo, o que ainda é perceptível em tempos atuais. 

Herdamos, desta história, resquícios de um pensamento de que a EJA restringe-

se à alfabetização, que o jovem e o adulto têm pressa em galgar seus estudos, pois o 

mercado de trabalho exige, contudo o que vivenciamos na prática é outra realidade: os 

jovens, adultos e idosos que se encontram na escola, buscam aprender. O tempo, que 

muitas vezes é evidenciado como uma solução encontra, na realidade, um problema, 
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pois os alunos sentem a necessidade de um período maior na escola, muitos encontram 

dificuldades em seu processo de aprendizagem devido a diversos fatores, refletindo 

assim, um currículo que forja as reais necessidades dos educandos, suas especificidades. 

Todavia, mesmo perspectivada, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 

9394/96, reafirmou o lugar da EJA nas políticas de educação e muitos foram os debates 

e discussões acerca da EJA, enquanto modalidade de ensino de caráter específico, o que 

necessitou de diretrizes próprias que se consubstanciaram através do Parecer CNE/CEB 

nº 11/2000, elaborado pelo conselheiro Carlos Roberto Jamil Cury, tratando das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para EJA. Destaca-se no parecer, a concepção de EJA 

como modalidade da educação básica: 

 

[...] Logo a EJA é uma modalidade da Educação Básica, nas suas etapas 

fundamental e média. O termo modalidade é diminutivo latino de modus 

(modo, maneira) e expressa uma medida dentro de uma forma própria de ser. 

Ela tem, assim, um perfil próprio, uma feição especial diante de um processo 

considerado como medida de referência. Trata se, pois, de um modo de 

existir com característica própria. (Brasil. CNE, 2000a, p. 26). 

 

Outra referência normativa, que define o perfil e funções da EJA, encontra-se 

na Resolução CNE/CEB nº 01/2000, em seu art. 5º diz: 

Parágrafo único. Como modalidade destas etapas da Educação Básica, a 

identidade própria da Educação de Jovens e Adultos considerará as situações, 

os perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos princípios de 

equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e contextualização 

das diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um modelo 

pedagógico próprio, de modo a assegurar: I – quanto à equidade, a 

distribuição específica dos componentes curriculares a fim de propiciar um 

patamar igualitário de formação e restabelecer a igualdade de direitos e de 

oportunidades face ao direito à educação; II – quanto à diferença, a 

identificação e o reconhecimento da alteridade própria e inseparável dos 

jovens e dos adultos em seu processo formativo, da valorização do mérito de 

cada qual e do desenvolvimento de seus conhecimentos e valores; III – 

quanto à proporcionalidade, a disposição e alocação adequadas dos 

componentes curriculares face às necessidades próprias da Educação de 

Jovens e Adultos com espaços e tempos nos quais as práticas pedagógicas 

assegurem aos seus estudantes identidade formativa comum aos demais 

participantes da escolarização básica. (Brasil. CNE, 2000b). 

Nesta compreensão, podemos afirmar que a oferta da Educação de Jovens e 

Adultos não se reduz a questão da alfabetização, mas sim compreende princípios 

específicos para essa modalidade que, para além da escolarização, deve visar à 

formação dos sujeitos plenos em direito e conscientes do seu papel no mundo. De 

acordo com Capucho (2012) as Diretrizes Curriculares para EJA, foi uma conquista que 

estabeleceu funções reparadoras, equalizadoras e qualificadoras para modalidade, 

contudo, tal processo não significou o desenvolvimento de políticas públicas de 
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educação que assegurassem a equalização das disparidades entre a promoção do ensino 

regular e a EJA.  

Contemporaneamente, percebemos avanços legais na construção de uma 

política pública de EJA no contexto brasileiro, isto se dá pelos esforços da sociedade 

civil organizada, com destaque aos movimentos sociais e representação dos Fóruns de 

EJA espalhados pelo país, e tem significado um movimento forte em prol da educação, 

frente ao fomento e qualificação das políticas educacionais para a EJA. Neste sentido, 

pensar em políticas públicas de escolarização destinadas à EJA é imprescindível pensar, 

também, o lugar do currículo, entendendo o mesmo como um “território” em disputa, 

como afirma Arroyo (2013), e que este de refletir ações emancipatórias e não de 

dominação. 

Palavras-chave: Gestão Educacional; Currículo; EJA.  
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RESUMO 

Este trabalho faz parte de uma pesquisa em desenvolvimento no Programa de Pós-

Graduação em Educação (Mestrado em Educação) da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (Uesb), vinculada também ao Grupo de Pesquisa em Educação de 

Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EPJAI). Ele inscreve-se no campo do currículo no 

contexto da Educação de Jovens e Adultos, buscando responder à seguinte questão de 

pesquisa: Como ocorreu o processo de produção curricular no projeto Tempo de 

Aprender II em uma escola pública da rede estadual de ensino da Bahia? Com base na 

referida pergunta, o objetivo deste trabalho é analisar o processo de produção curricular 

do projeto Tempo de Aprender II, tomando como referência o contexto de uma escola 

pública da rede estadual de ensino da Bahia na cidade de Vitória de Conquista. A ideia 

de pesquisar a EJA na Rede Estadual de Educação da Bahia partiu dos interesses em 

aprofundar estudos nessa modalidade de educação face aos poucos ou quase 

inexistentes estudos que se direcionam à EJA no âmbito estadual. Esta conclusão funda-

se nas justificativas da relevância e conclusões de algumas teses e dissertações 

consultadas por nós (SANTOS, 2013). Para tanto, realizaremos uma pesquisa de 

natureza qualitativa, por meio de estudo de caso, adotando como procedimentos para 

produção de dados a entrevista semiestruturada e a análise de documentos oficiais. 

Neste ensaio, fazemos um recorte para discutir uma das temáticas centrais da pesquisa, 
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a saber: currículo na EJA. Para Oliveira (2008), discutir sobre currículo em EJA é uma 

tarefa complexa por causa do caráter multíplice e diferenciado desta modalidade. 

Arroyo (2006), dentre outros pesquisadores, reconhece que esta modalidade é 

atravessada por peculiaridades. Como articular uma discussão sobre currículo com o 

público inserido nesse universo? Os alunos da EJA, consoante Arroyo (2006, p. 22), 

“[...] são jovens e adultos com rosto, com histórias, com cor, com trajetórias sócio-

étnico-raciais, do campo, da periferia”. O currículo precisa levar em conta que esses 

alunos da EJA (os alunos das outras modalidades também) são marcados por 

particularidades, idiossincrasias, saberes e diversidade cultural. As experiências sociais 

e sua diversidade devem enriquecer o currículo. Nesse sentido, Arroyo (2011, p. 44) 

escreve: “Não se trata de negar o direito à produção intelectual, cultural, ética, estética, 

mas de incorporar outras leituras de mundo, outros saberes de si mesmos.” A despeito 

do desafio concernente à articulação entre currículo, conhecimento tido como legítimo e 

as experiências sociais, Oliveira (2008) se propõe a discorrer sobre alguns pontos na 

área de currículo na expectativa de contribuir com as discussões. Na esteira da discussão 

do que eleger na construção de um currículo para a EJA, Oliveira (2008) entende ser 

necessário superar o modo tradicional de se compreender currículo em favor de uma 

visão que perceba as práticas materializadas dos que dão dinamicidade aos conteúdos 

programáticos no cotidiano. Ela também destaca ser de fundamental importância levar 

em conta a singularidade e o movimento dos currículos construídos no âmbito da escola 

(OLIVEIRA, 2005). Na escola, as propostas curriculares formais e organizadas 

amalgamam-se aos currículos criados no cotidiano. Dado que para a autora há um 

movimento cotidiano envolvendo os currículos, pois estes não estão imunes às 

subjetividades daqueles que os implementam, ela reflete sobre a “[...] noção da tessitura 

do conhecimento em rede” como suplantadora do paradigma do processo de 

conhecimento pautado na imagem da “árvore do conhecimento” que pressupõe 

linearidade dos saberes que se deve ter acesso (OLIVEIRA, 2008). “Segundo esta 

noção, o conhecimento se tece em redes que se tecem a partir de todas as experiências 

que vivemos [...]”. A autora está se referindo ao processo de apropriação do 

conhecimento que ocorre quando fios das redes de saberes já apropriados se enredam 

aos fios das novas informações passadas. Dessa tessitura de fios, surge um 

conhecimento com sentidos que necessariamente não precisam ser o pretendido pelo 

agente transmissor. Sem conectividade entre a nova informação e interesses prévios do 

informado, a aprendizagem e os conhecimentos são mínimos. Criação e transmissão de 

conhecimentos ocorrem em redes. Assim, não há, “[...] portanto, nenhuma 

previsibilidade de caminho” (OLIVEIRA, 2008, p. 15). Desse modo, estabelece-se uma 

distinção clara entre o modo tradicional de se conceber a aprendizagem individual e 

coletiva – “cumulativos e adquiridos”– e a perspectiva da “tessitura do conhecimento”. 

Nesse processo de tessitura do conhecimento via redes, é conditio sine qua non apontar 

que “[...] todos os aspectos da realidade vivenciada, dos hábitos familiares aos 

programas de televisão assistidos, passando por experiências mais amplas, bem como a 

vida afetiva e familiar, contribuem para a tessitura das redes de subjetividades” 
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(OLIVEIRA, 2008, p. 17). Tomando como paradigma essa concepção, uma proposta 

curricular formal, pautada no pensamento científico moderno se mostra empobrecida, 

pois a mesma engessa “a riqueza dos processos reais da vida social, e, portanto, escolar” 

(OLIVEIRA, 2005, p. 236). Engessa porque reduz à menor importância os 

conhecimentos cotidianos em favor do conhecimento científico que prioriza os aspectos 

quantitativos do cotidiano. A proposta curricular segundo o modelo formalista tende, 

por sua própria natureza, separar “[...] a pessoa que vive e aprende no mundo daquela 

que deve aprender e apreender os conteúdos escolares” (OLIVEIRA, 2008, p. 17). No 

tocante à EJA, isso se soma a um agravante que é a dinâmica sociocultural das etapas da 

vida dos jovens e adultos que é ignorada e dá um caráter infantilizado ao fazer 

pedagógico junto a esses alunos. Conteúdos curriculares devem ser contextualizados, 

levar em conta identidades pessoais, faixas etárias e diversidades coletivas (BRASIL, 

CEB, 11/2000), suprimindo assim qualquer caracterização infantilizada do trabalho 

pedagógico. As pessoas que se dirigem à EJA são: “[...] adolescentes, jovens e adultos, 

com suas múltiplas experiências de trabalho, de vida e de situação social, aí 

compreendidos as práticas culturais e valores já constituídos” (BRASIL, p. 61). De 

modo geral, este é o perfil dos alunos jovens e adultos que deve ser considerado no ato 

de assegurar gratuitamente o acesso a esta modalidade conforme propugna o Legislador 

(BRASIL, 2014). Até então, alguns resultados dos nossos estudos são: existência de 

poucos estudos direcionados à EJA no âmbito estadual (SANTOS, 2013); currículo é 

uma construção social (GOODSON, 2010); discutir sobre currículo em EJA é uma 

tarefa complexa por causa do caráter multíplice e diferenciado desta modalidade e boa 

parte das propostas curriculares tem sido incapaz de incorporar as múltiplas 

experiências dos estudantes da EJA (OLIVEIRA, 2008); qualquer texto político 

educacional e proposta curricular, sempre estarão imbricados com inter-relações no 

campo das correlações de forças políticas (BALL apud MAINARDES; MARCONDES, 

2009). 

Palavras-chave: Currículo; Educação de Jovens e Adultos; Projeto Tempo de Aprender 

II. 
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RESUMO 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa originada face à necessidade de se estabelecer 

uma maior compreensão sobre as práticas da gestão na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) do Programa de Elevação de Escolaridade do Serviço Social da Indústria (SESI) 

no estado da Bahia. Desta forma buscou-se investigar e perceber, a partir dos olhares 

dos sujeitos envolvidos, e não apenas dos gestores, como se dá o processo de gestão 

nesse contexto. A partir da aplicação de questionários estruturados, este estudo de 

natureza qualiquantitativa permitiu uma visão contextualizada sobre a gestão na EJA no 

SESI Bahia, desvelando variáveis importantes para o processo incessante de busca por 

uma gestão participativa e democrática. 

Criado em 1946, através do Decreto-Lei nº 9.403, o SESI objetiva o bem estar social 

como base para o desenvolvimento econômico, apoiando a indústria e o trabalhador, 

tendo como um dos seus grandes desafios a área educacional, cuja formação continuada 

visa atender a indústria brasileira no que diz respeito à preparação dos trabalhadores 

para o mundo do trabalho. É sabido que uma população sem acesso a um ensino de 

qualidade acarreta, numa proporção direta, em baixos níveis de desenvolvimento 

industrial e econômico, e nesse sentido o estudo elaborado em CNI (2011) aponta para 

uma realidade em que mais de dois terços da indústria nacional carece de trabalhadores 

qualificados. Salienta-se aqui que ao tratar de trabalhadores qualificados não 

consideramos apenas a educação profissional, tão necessária à formação da mão de obra 

para a indústria, mas consideramos sim todas as formas de educação, formais, informais 

e não-formais, pois como afirma Castro (2012, p.10) “a educação profissional é apenas 

uma  parte da educação para o mundo do trabalho”. 

Assim, dentre as suas mais variadas atividades, o SESI promove programas na área de 

Educação ofertando ensino fundamental com a duração de nove anos, educação em 

período integral, ensino médio em continuidade ao ensino fundamental, ensino médio 

articulado com a educação profissional desenvolvida pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) e a educação de jovens e adultos. 

O processo de gestão na educação de jovens e adultos representa um grande desafio, 

pois além de todas as variáveis a serem observadas na gestão educacional, aqui se tem 

uma modalidade de educação com um universo particular carregado de características 

próprias que necessitam de um olhar crítico diferenciado por parte da gestão. A gestão 

na educação de jovens e adultos do SESI Bahia não foge a esse cenário. Acreditamos 

que desenvolver um trabalho de gestão considerando a carência, ou ausência, de 

políticas públicas, a diversidade dos alunos, a distância da família do processo 

educacional, as competências para o mundo do trabalho e as necessidades dos 

profissionais da educação não é tarefa das mais fáceis, mesmo quando executada em 

uma entidade paraestatal, pessoa jurídica de direito privado.  

Desta forma este trabalho objetivou investigar e perceber, a partir dos olhares dos 

sujeitos envolvidos, e não apenas dos gestores, como se dá o processo de gestão no 

contexto da educação de jovens e adultos do SESI Bahia. Orientamos para a realização 
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de uma pesquisa qualiquantitativa utilizando-se de questionários estruturados. A opção 

pela pesquisa qualiquantitativa fez-se por entender que a utilização de um questionário 

estruturado fechado não seria suficiente para compreender os sujeitos e as práticas 

instituídas, assim como não permitiria entender a singularidade dos processos 

vivenciados e muito menos dar voz aos sujeitos da EJA do SESI Bahia implicados no 

fazer pedagógico. 

O público alvo escolhido foi composto por gestores, coordenadores pedagógicos, 

docentes, técnicos pedagógicos e assessores de educação. Não foi nossa intenção ouvir 

apenas os gestores, pois acreditamos que não apenas estes fazem com que a gestão 

aconteça no chão da escola. Conforme cita Libânio (2000), todas as pessoas que 

trabalham na escola realizam ações educativas, embora não tenham as mesmas 

responsabilidades nem atuem de forma igual. 

Realizada entre os meses de agosto e setembro do ano de dois mil e quinze, a amostra 

obtida reuniu informações de dezenove profissionais de educação, sendo nove docentes, 

seis coordenadoras pedagógicas, dois gestores educacionais, uma técnica pedagógica e 

uma assessora de educação continuada. Em termos geográficos, essa amostra contempla 

vozes de seis regiões do estado da Bahia, uma vez que os sujeitos entrevistados 

originam-se de várias cidades que possuem unidades do SESI com oferta da EJA, a 

exemplo de Vitória da Conquista, Ilhéus, Feira de Santana, Salvador, Luís Eduardo, 

Barreiras e Juazeiro. Este, inclusive, foi um fator decisivo na escolha por 

disponibilização online do questionário. 

Dois grandes grupos de questões nortearam de maneira global a pesquisa. O primeiro 

grupo foi composto por quatro perguntas que objetivaram trazer informações sobre os 

sujeitos pesquisados, enquanto que o segundo grupo de questões, composto por vinte e 

oito perguntas, buscou desvelar os olhares dos sujeitos sobre as práticas de gestão da 

EJA instituídas no SESI Bahia.  

Por fim, a pesquisa permitiu conhecer, no que tange a gestão na EJA do SESI Bahia, as 

vozes dos sujeitos atuantes e responsáveis pelo processo de elevação de escolaridade do 

SESI Bahia, assim como possibilitou uma reflexão sobre variáveis como a compreensão 

da gestão escolar em EJA, o sentimento sobre gestão democrática em EJA, a eficácia da 

gestão em EJA, a escolha de profissionais para o exercício de cargos de gestão, as 

interferências no processo de gestão da EJA, os aspectos positivos inerentes à gestão em 

EJA, os aspectos negativos inerentes à gestão em EJA, os fatores imprescindíveis em 

um processo de gestão escolar, a relação da gestão com a comunidade e a EJA, a 

autonomia da gestão na educação de jovens e adultos, os segmentos a participar das 

deliberações, a importância do PPP no processo de gestão para a EJA, a percepção de 

prioridades no processo de gestão da EJA, a gestão e qualidade de ensino na EJA e 

procedimentos considerados importantes a serem utilizados na gestão de uma escola de 

EJA. 
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RESUMO 

 Decorrente da intensificação do processo de globalização, concomitante a 

recomposição da hegemonia burguesa para a reestruturação do capital em escala 

ampliada - após a crise de acumulação das décadas 1960-70 do século passado -, o 

Estado atravessa continuamente um conjunto de reformas em sua gestão, abarcando os 

princípios administrativos do gerencialismo. Reformas estas de caráter superestrutural, 

derivadas das transformações estruturais do regime de acumulação flexível (Harvey, 

1993), que demandam mutações significativas em todas as esferas da superestrutura 

concomitantemente. 

 Dentre os setores afetados diretamente pelo gerencialismo, a gestão público-

estatal da educação terá em sua teleologia a recomposição conjuntural e estrutural do 

regime de acumulação capitalista. Desta maneira, o método em questão produzirá 

impactos significativos para a manutenção da hegemonia do capital que, sob a 

materialização do discurso - e da ideologia - neoliberal produzirá incisivamente sua 

crise, ampliando o processo de “des-re-funcionalização” estratégica do aparelho estatal, 

diante do cenário competitivo da economia de mercado - que orientará a função do 

Estado para que a economia nacional torne-se mundialmente competitiva. 
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 Sua consonância advém da defesa ilusória do Estado Mínimo, logrando para a 

sua funcionalidade e capilaridade a atuação da sociedade civil, sob a perspectiva da 

democracia participativa, acordados às perspectivas teóricas da Terceira Via (NEVES, 

2010). Combina-se a este movimento a continuidade das políticas públicas de caráter 

não-estatal, através de parcerias com o setor privado para a medicação dos conflitos de 

classe, permeados pela redução dos gastos diretos em políticas sociais. Dilui-se neste 

sentido o papel do Estado, como ratificado no discurso sobre sua crise.   

 Em sua essência, o gerencialismo impacta diretamente a gestão do Estado pela 

importação do modelo privado empresarial, logrando para a Educação Pública os 

mesmos sentidos estruturantes e discursivos do mercado. E, em decorrência disto, 

implanta consecutivamente mecanismos de controle, responsabilização (accoutability), 

competição administrada, e por fim, na administração dos resultados com finalidade 

meritocrática (BRESSER-PEREIRA, 1996; 1997).  

 No que tange ao discurso em voga, o consenso se estabelece por meio da 

formação que evoca como singularidade a articulação com o mercado de trabalho, 

principalmente para a escola destinada à classe trabalhadora. E, para a contemplação 

dos anseios economicistas neoliberais, o caráter formativo da/na educação pública 

intensifica os desdobramentos pedagógicos para as demandas hegemônicas, que pode 

ser verificado em dois sentidos. No primeiro momento, como o discurso da formação 

para o mercado de trabalho que, tomando a empregabilidade como categoria, ratifica 

estrategicamente a harmonização do conflito de classes nos dias atuais, diante da 

ampliação da certificação vazia (KUENZER, 2005). Consecutivamente, como a mesma 

estratégia amplia a produção do consentimento ativo por meio da reestruturação do 

conhecimento escolar. 

 Em relação à Educação de Jovens e Adultos (EJA) a dinâmica da política 

educacional não varia quando comparado a Educação Regular para a classe 

trabalhadora, atribuindo para a modalidade à mesma estrutura. Além disso, o 

movimento contra-reformista verticaliza suas ações desconsiderando as especificidades 

da EJA, mantendo o mesmo discurso economicista, sustentado pela Teoria do Capital 

Humano (FRIGOTTO, 2010). Dessa forma, no caso específico aqui analisado, o 

problema concentra-se nos impactos do gerencialismo na gestão do Programa Nova 

EJA, estruturado pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-

RJ), e de que forma a sua oferta no formato Lato Senso (SOUZA, 2004) promove 

“inserção” dos estudantes do mercado de trabalho? E ao mesmo tempo, como a 

finalidade formativa contempla a qualificação do trabalhador necessário? 

 Paralelamente, o problema desdobra-se para a institucionalização do discurso e 

das práticas pedagógicas, de acordo com a análise do Manual do Programa (RIO DE 

JANEIRO, 2013). Logo, o mesmo articula-se a totalidade escolar e as mutações 

conjunturais provocadas pela reforma gerencial. E, neste sentido, questionamos como o 

gerencialismo impacta diretamente o corpo escolar no programa em voga? A presente 

questão faz sentido quando analisamos o conjunto de elementos que dão sentido e 
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movimento ao processo de ensino-aprendizagem, podendo estabelecer primordialmente 

as condições estruturais e pedagógicas como ente indissociável. 

 Dessa forma, como o currículo corporificado em habilidades e competências 

visa à formação do trabalhador contemporâneo? De que maneira a formação aligeirada 

(HADDAD; DI PIERRO, 2000) potencializa a inserção do trabalhador formado na EJA 

no mercado? Como os procedimentos avaliativos externos, que reproduzem o sentido da 

Educação Regular, impactam a formação da EJA para a composição meritocrática do 

trabalho docente?  

 Diante disto, o objetivo principal é analisar os impactos do gerencialismo na 

oferta da EJA pela SEEDUC-RJ. O desdobramento do mesmo suscita a verificação dos 

impactos para o corpo escolar em sua totalidade, articulados ao discurso hegemônico 
diante da formação do trabalhador necessário para o capital em tempos de crise 

estrutural (MÉSZÁROS, 2011). E, consecutivamente, o exame dos impactos na 

formação dual e dualista da classe trabalhadora, identificando articuladamente os 

mecanismos para a conformidade ética na relação ensino-aprendizagem.  

 O presente trabalho científico é parte do projeto de doutoramento desenvolvido 

pelo autor, que tem como tema o Impacto da Reforma Gerencial na Gestão da Educação 

de Jovens e Adultos no Brasil, que utiliza metodologicamente o levantamento e análise 

dos documentos primários que regulam e institucionalizam o programa em questão, 

assim como os referenciais teóricos da área. Posterior a isto, recorremos aos dados 

estatísticos referentes à escolarização e a empregabilidade dos jovens e adultos, 

confrontando-os ao discurso em que o Programa Nova EJA se materializa.  

 Os resultados obtidos até o presente momento referem-se especificamente ao 

primeiro movimento da pesquisa, que se dedicou especificamente a análise do discurso 

sobre a categoria trabalho no manual didático utilizado pelos professores do programa 

em discussão. Desta etapa originaram-se dois artigos; um publicado na Revista Tamoios 

– do Departamento de Geografia da UERJ-FFP –, e outro ainda não publicado (no 

prelo) pela revista linkscienceplace, além de um trabalho apresentado e publicado no I 

CONPEJA, que posteriormente será publicado na forma de capítulo de livro, de acordo 

com a comissão organizadora do evento.  
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EIXO TEMÁTICO: GESTÃO ESCOLAR E EDUCACIONAL NA EJA 

 

RESUMO 

Este artigo busca inserir no campo das discussões sobre Educação de Jovens e Adultos, 

algumas considerações referente a análise do Projeto Político Pedagógico – PPP da EJA 

da Rede Municipal de Ensino da cidade do Salvador. O presente estudo tem por 

objetivo investigar o Projeto Político Pedagógico, apresentando elementos que o 

constituem e sua importância para a escola, em especial, o processo de elaboração e 

conceituação do PPP, sobretudo no que tange o fazer pedagógico e a gestão escolar e 

educacional nas escolas da Regional do Cabula. A pesquisa, em desenvolvimento no 

Programa de Pós Graduação em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação – 

GESTEC, vem permitindo observar as relações que são estabelecidas entre gestão 

escolar, educadores e educandos, com seus sucessos e insucessos. Neste entremeio de 

relações, o Projeto Político Pedagógico vem cumprir um papel decisivo na definição do 

arco de valores e fundamentos para as atividades de gestão, de ensino e de 

aprendizagem. Sendo derivado de uma perspectiva de governo, que se vale de 

determinadas escolhas teóricas e metodológicas e, também, ideológicas, o PPP, por si 
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só, logo se faz manifesto político. A sua assunção enquanto instância ou construto 

essencialmente político abre caminho para uma reflexão mais ampla do seu significado, 

permitindo que seja superada a perspectiva que, normalmente, acompanha propostas de 

análise que o abordam, prioritariamente, na perspectiva da avaliação pedagógica. Este 

tipo de abordagem tem sido frequente e recai, via de regra, no instrumentalismo, ou 

seja, na descrição do modo como, em sala de aula, pode o educador viabilizar e efetivar 

as orientações e expectativas que constam no projeto. Por outro lado, há ainda outra 

sorte de trabalhos que buscam tão somente analisar o PPP sob a perspectiva estritamente 

política. Desse modo, aviva-se o caráter ideológico e opressor de tais Projetos, 

sublinhando, aqui e ali, o que ver-se-ia velada ou explicitada uma busca pela 

manutenção de certo estados de coisas, a saber, do establishment1. Nesse horizonte, os 

Projetos Pedagógicos far-se-iam a ponta da lança de uma ideologia, pois cativaria – no 

frio sentido de quem conduz ao cativeiro – os sujeitos em formação, retirando-lhes a 

possibilidade de emancipação mediante o desenvolvimento de uma consciência crítica 

do meio em que vivem e do modo como são conduzidos a um suposto esclarecimento. 

Entre estas duas abordagens extremadas, localizamos perspectivas que, ao modo da 

Pedagogia Freireana, tratam das dimensões - pedagógica e política - como aspectos 

fundamentalmente indissociáveis que constituem, afinal, lados diferentes, porém 

imbricados na educação formal. Entretanto, tal compreensão dos trabalhos de Paulo 

Freire não nos parece tão óbvia na medida em que seu pensamento segue, muitas vezes, 

reconhecido e reduzido ao seu método de alfabetização (BEISIEGEL, 1992). Com 

efeito, mais que um método para alfabetizar, a Pedagogia Freireana constitui, a nosso 

ver, um amplo sistema epistemológico que busca senão refletir e descrever o modo 

como ocorrem às relações entre os indivíduos sociais (SCHAFF, 1995) sob a égide de 

uma teoria da ação erguida no âmbito da comunicação. Sob tal perspectiva, Paulo 

Freire nos apresenta seu método de alfabetização como uma práxis fundada em uma 

pedagogia militante, que se afirma contrária a uma educação antidialógica que se faça 

armada sobre relações de ensino criadas e estabelecidas aos moldes da mecânica 

bancária (FREIRE, 1997). Publicado em 2012, o Projeto Político Pedagógico para a 

Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino de Salvador, que assumiria 

a pedagogia Freiriana como sua fonte de inspiração primordial, destacando a 

autonomia, a criticidade e a dialogicidade como valores fundamentais para efetivação de 

um ensino de EJA de qualidade. Apesar de um estrito afinamento entre suas 

expectativas e orientações com aspectos relevantes da pedagogia Freiriana, notamos, 

sobretudo, na ocasião da aplicação de suas diretrizes no cotidiano escolar, o surgimento 

de problemas de ordem metodológica que, derivam de escolhas curriculares que ao cabo 

revelam um aproveitamento trivial, ou “inocente”, das ideias de Paulo Freire. Em outras 

palavras, o PPP deixaria de assumir a pedagogia Freiriana como uma sistemática que 

solicita, sobretudo, uma determinada postura política do professor que, claramente, 

colidiria com boa parte dos interesses da gestão de governo. O PPP para a Educação de 

Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino de Salvador estabelece um conjunto de 

orientações teórico-metodológicas que buscam “contribuir como subsídio fundamental 

para o redimensionamento das práticas desenvolvidas nas salas de aula do SEJA - 

Salvador”. (Nascimento e Costa, 2012, p. 21). O SEJA é o segmento de ensino 

fundamental de Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Educação do 
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município de Salvador-BA. Assim, longe de ser reconhecida apenas como a adoção de 

um mero receituário de boas intenções e regras de conduta para a sala de aula, concordo 

com Gadotti (2007, p. 44) para quem, “não se pode ‘ser freireano’ apenas cultivando 

suas ideias”. Em outras palavras, a pedagogia Freiriana exige uma atitude docente de 

grande comprometimento pessoal e de difícil adesão, sobretudo se consideramos as 

dificuldades enfrentadas no dia-dia do exercício da docência no âmbito da educação 

pública. Segundo Veiga (1998, p.13) “O Projeto Político-Pedagógico tem a ver com a 

organização do trabalho pedagógico em dois níveis: como organização da escola como 

um todo e como organização da sala de aula, incluindo sua relação com o contexto 

social imediato, procurando preservar a visão de totalidade. Nesta caminhada será 

importante ressaltar que o projeto político-pedagógico busca a organização do trabalho 

pedagógico da escola na sua globalidade”. Diante do exposto é pertinente questionar 

como foi elaborado e implantado o PPP da EJA na rede municipal de ensino, em 

Salvador, considerando que cada escola deve elaborar o seu Projeto Pedagógico? Na 

revisão da literatura, autores como Vasconcellos (2000) e Veiga (1998) explicitam a 

importância da participação coletiva levando em conta dimensões técnicas, políticas e 

sociais. Assim, esse Documento assumido pela rede municipal de ensino de Salvador 

como o PPP pode ser considerado mais como diretriz ou orientações norteadoras para 

que cada escola construa o seu Projeto, atendendo a todos os níveis de ensino, e tendo 

em vista cumprir sua função social ressaltando a visão de ser humano que se pretende 

formar. Nessa perspectiva, o PPP tem como princípios: a participação coletiva, a gestão 

democrática, o campo das possibilidades e o sentimento de pertença, pois deve ser 

elaborado com todos os atores que estão envolvidos no processo de aprendizagem da 

escola. Construído coletivamente, reflete as finalidades de uma instituição educacional, 

estabelece princípios, diretrizes, propostas de organização, sistematização e avaliação 

das atividades desenvolvidas por um estabelecimento educacional como um todo. Nesse 

sentido, este artigo constitui-se também como fonte para promover um debate teórico 

entre as escolas sobre Educação de Jovens e Adultos, Projeto Político Pedagógico, os 

entraves que impedem sua efetivação como instrumento de gestão escolar e suas 

contribuições para o cumprimento da função social da escola. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Projeto Político Pedagógico; Política 

Pública. 
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EIXO TEMÁTICO: GESTÃO ESCOLAR E EDUCACIONAL NA EJA 

 

RESUMO 

 

Em decorrência de seu caráter político, a Educação exige profissionais autônomos e 

competentes, haja vista que um dos papéis da educação consiste em dotar a humanidade 

da capacidade de dominar o seu desenvolvimento e contribuir para o progresso da 

sociedade. Essa mesma sociedade exige profissionais qualificados e que, sobretudo 

compreendam as diferentes realidades e trabalhem de acordo com as mesmas. Por essa 

razão as práticas dos gestores devem estar fundamentadas em estudos, num constante 

movimento de pesquisa e reflexão, numa ação-reflexão-ação, posto que cada indivíduo 

e espaço traz saberes peculiares e que requerem reflexão e sensibilidade do mesmo. 

Se observarmos a realidade do município, veremos que os gestores que atuam em 

escolas que tem a modalidade da Educação de Jovens e Adultos caracterizam seus 

educadores e educandos em imagens muito próximas. São sujeitos educadores (as), 

trabalhadores (as), mães, estudantes muitas vezes de cursos de licenciatura oferecidos 
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uma vez por semana e muitos em situações precárias, mas que estão ali porque 

acreditam em seus sonhos e talvez, por sua profissão e pelo turno que lecionam são 

excluídos pela sociedade, quando não o são por seus próprios colegas. Acreditamos que 

ao pensar dessa forma, marginalizam a EJA e acreditam que tanto os educadores quanto 

os educandos são pessoas que não tem perspectiva de vida e não tem sonhos.  

Os programas para a Educação dos Jovens e Adultos têm apresentado resultados 

negativos, os quais se expressam na evasão escolar, tornando-se desafiador para o gestor 

a permanência do aluno na escola. A escola enquanto instituição social tem diante de si 

um dos seus maiores desafios, que é atender as necessidades de jovens e adultos 

inseridos na sociedade, na maioria das vezes de forma passiva, excluídos e considerados 

analfabetos totais ou funcionais. Diante de tantas dificuldades apresentadas é que 

percebemos a urgência de aprofundar a pesquisa no que se refere à Gestão escolar e as 

práticas de combate a evasão na EJA. Para tanto, proponho uma investigação sobre A 

prática da gestão na Educação de jovens e Adultos nas escolas municipais de Irará-Ba.  

Ao longo dos anos tem-se observado que variáveis educacionais, como a cultura da 

repetência somada a variáveis não educacionais, tais como exclusão econômica e 

cultural além de desajustes familiares, são, entre outros, os responsáveis pela incidência 

das elevadas taxas de distorção idade/série no município de Irará- Ba. Como alternativa 

para a correção dessa distorção, vários jovens matriculam-se na Educação de Jovens e 

Adultos – EJA, mas não permanecem, abandonando os estudos 

Nessa perpectiva, a oferta de Educação para Jovens e Adultos não poderia jamais perder 

de vista que a maioria dos que procuram a escola para darem continuidade ao que foi 

interrompido no passado pelos mais variados motivos, é oriunda das classes populares, 

trabalhadores empregados ou não, que ao longo de sua tragetória de vida foram 

construindo saberes com os quais chegam novamente à escola. Quase sempre voltam à 

escola por acreditarem  que ela é capaz de permitir a ascensão social ou sócio-

econômica que almejam, reforçando e contribuindo assim, intensamente para o 

desenvolvimento integral dos Jovens, e Adultos tornando-os capazes de exercer a 

cidadania e posicionar-se na sociedade de forma reflexiva.   

Diante do exposto, o presente estudo será realizado por meio de uma pesquisa aplicada 

estruturada em três etapas: A primeira etapa será realizada por instrumentos 

exploratórios mais coesos, por meio da pesquisa e revisão das fontes: Freire (1996) 

Arroyo (2001); Gadotti (2006), onde conceituaremos e sustentaremos as concepções de 

Gestão, Aprendizagens, Práticas e Permanência em EJA,  a segunda etapa entrevistas e 

observação com recolha de dados e a última etapa será o trabalho com análise das 

relações entre os conhecimentos que foram buscados na pesquisa juntos aos 

participantes, com o objetivo de investigar em que medida a prática dos gestores que 

atuam na educação de jovens e adultos combatem a evasão nas escolas no município de 

Irará/Ba . Com este trabalho, pretende-se alcançar resultados de uma maior 

compreensão sobre a prática do gestor na EJA e como ela interfere na permanência dos 

alunos, no conhecimento na atuação dos mesmos na Educação de Jovens e Adultos. 

Elegemos como objetivos específicos, analisar a gestão escolar como fator importante 

para o sucesso escolar; identificar a concepção de gestão predominante na prática dos 

gestores que atuam nas escolas de jovens e adultos; descobrir as causas da evasão 

escolar a partir do olhar dos sujeitos da EJA (gestores, professores e alunos) e por 
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ultimo apontar práticas de gestão escolar que contribuam para a permanência e sucesso 

escolar dos educandos da EJA.  

Aprofundar os estudos, num Mestrado em Educação de Jovens e Adultos é ter também, 

mais uma vez a oportunidade de vivenciar de perto todas as particularidades que este 

campo da educação nos reserva, pois na visão de Freire (1996) o professor precisa 

encarar o novo, não ter medo de correr riscos e enfrentar preconceitos, uma vez que ele 

se mostra como um exemplo vivo de ser social que pensa, cria e transforma. 

O trabalho com estudantes jovens e adultos exige do gestor educacional, um olhar 

sensível para perceber suas especificidades de vida e de trabalho e isso requer uma 

investigação seguida de uma prática reflexiva, na qual o gestor deverá estar 

constantemente num processo de escuta, principalmente quando se trata de uma escola 

que atende pessoas jovens e adultas, buscando perceber as diferenças educacionais, no 

sentido de compreender a relação escola-vida na tentativa de facilitar a construção dos 

saberes necessários para a vida em sociedade. Freire (1993) preconiza uma prática 

pedagógica que se caracteriza por ser reflexiva e transformadora, nesse modelo a 

educação tem como função contribuir para o processo de transformação social. 

Ao aprofundarmos os estudos sobre concepção de educação desses gestores, 

compreenderemos como se dar o processo da prática pedagógica e suas ações, para que 

possibilite investigar sobre as causa da evasão escolar nessa modalidade. Segundo 

Gadotti (2014 )” uma estratégia é ressignificar o conceito de evasão em EJA, buscando 

incidir sobre suas causas e criando uma dinâmica metodológica que atinja o interesse 

dos educandos.” 

Sendo assim, pelos diferentes olhares e diferentes concepções que a EJA apresenta, a 

intenção é contribuir para que o município repense o seu modelo de gestão na EJA, 

promovendo e viabilizando a formação específica, pois atendendo a Lei 9394/96 no 

Título VI dos Profissionais da Educação, temos o art. 61 a 66 destinado á formação dos 

profissionais da Educação. Assim, justifica-se essa pesquisa pensando a partir da 

investigação sobre a atuação dos gestores e sua prática na EJA, da forma como 

organizam as escolas municipais que ofertam a educação de jovens e adultos para a 

partir desses elementos construir novos conhecimentos acerca de como deve ser a 

pratica dos gestores para atuarem neste seguimento, tendo em vista a permanência e o 

sucesso escolar.  

Portanto, cada educando tem a sua realidade e a escola deve oportunizar uma interação 

sujeito e escola, buscando compreender os motivos que levam os mesmos a evadirem. 
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RESUMO 

O presente trabalho analisa as trajetórias de vida e de trabalho dos educandos da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) I nas escolas municipais da GRE Pirajá no 

Município de Salvador, através das histórias de vida, bem como o currículo 

desenvolvido destes. Pretende-se evidenciar em que medida o currículo trabalhado 

influencia na vida laboral dos discentes.  Dessa forma, propõe-se com essa pesquisa 

aplicada, destacar o currículo e as necessidades do mundo do trabalho, a metodologia e 

as estratégias das práxis pedagógicas com o objetivo de atender as necessidades deste 

segmento. Os instrumentos utilizados foram pesquisas qualitativas, baseadas em 

entrevistas, estudo de caso e histórias de vida.  

Face a importância da educação para a sociedade, organizações e indivíduos, a 

Educação de Jovens e Adultos se insere na realidade social brasileira como uma das 

últimas alternativas para inclusão social de cidadão que, pelas mais variadas razões não 

tiveram acesso à educação formal e por conseguinte, se constituem importante parcela 

da população economicamente ativa, com limitada possibilidade de inserção no mundo 

do trabalho formal, restando a alternativa de sobrevivência baseada na prestação de 

serviços, única garantia de sustento próprio e de suas famílias, sujeitando-se assim, seu 
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trabalho a qualquer preço e também abrindo mão dos seus direitos trabalhistas já 

garantidos em muitas lutas. 

Sabemos que a prestação de serviços está presente de forma cada vez mais significativa 

na vida econômica e social das pessoas, proporcionando ocupação para uma grande 

parcela da população, porém os mesmos, diante desta nova realidade acabam perdendo 

direitos adquiridos ao longo da história. 

Segundo dados do censo do IBGE de 2010, o município de Salvador possui entre os 

seus residentes com 15 anos ou mais, um percentual de 4% de pessoas que não sabem 

ler e escrever e 84.204 analfabetos. Isso demonstra a necessidade da adequação do 

currículo da Educação de Jovens e Adultos às reais necessidades deste público alvo. 

A Educação de Jovens e Adultos representa a garantia do direito aos cidadãos à 

Educação Básica e para garantir a qualidade dessa educação, é necessário pensarmos no 

tipo de currículo que queremos e devemos trabalhar. 

Deve-se considerar que os alunos da EJA, possuem tempos de afastamento dos estudos 

mais ou menos longos o que implica a possibilidade de terem sido submetidos a 

propostas educacionais de diferentes períodos da história da educação do Brasil, 

resultando em uma heterogeneidade não só em relação à faixa etária, mas também em 

relação ao conhecimento, isso implica num fazer pedagógico diferenciado. Para tal, é 

necessário se pensar num currículo diferenciado, atendendo assim as necessidades da 

EJA.  

Para construção do currículo para EJA, é necessário levar em conta que os sujeitos da 

EJA são ativos, vivenciam diferentes realidades e, na maioria das vezes, duras e 

desafiantes, estão a todo tempo produzindo saberes e cultura. Portanto, é necessária a 

participação desses sujeitos na elaboração do seu próprio currículo, trazendo assim seu 

projeto de vida. 

Daí somos remetidos aos escritos de Christine Josso (2007) sobre a transformação a 

partir da narração das histórias de vida, pois revelam formas e sentidos múltiplos de 

existencialidade singular-plural, criativa e inventiva do pensar, do agir e do viver junto. 

A construção da proposta curricular com a participação dos sujeitos, envolvidos no 

processo educativo favorece maior aproximação entre esses diferentes sujeitos e entre 

eles e o objeto de conhecimento, rompendo com a ideia de reducionismo aos conteúdos 

escolares e aos saberes discentes. 

O currículo deveria embasar-se em uma educação libertadora, heterogênea, que trata os 

sujeitos com equidade, respeitando sua cultura. 

São muitas as inquietações e indagações com relação a EJA, acumuladas ao longo 

desses 10 anos que atuo como gestora de escola do município de Salvador e 

Coordenadora Pedagógica da Gerencia Regional de Ensino – GRE Pirajá também do 

município de Salvador. 

Nessa trajetória foi possível observar que a maior parte dos jovens e adultos que 

estudam na EJA são prestadores de serviços, sujeitos estes que se distanciaram da 
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formação educacional e profissional por necessidade de sobrevivência. O que seria 

provisório, acaba perdurando por muito tempo, quase a vida toda. Isso sugere que esses 

jovens e adultos estariam condenados a subempregos, que se constitui em 

vulnerabilidade nas formas de viver, ou seja, vivendo do incerto, na insegurança e por 

serem considerados “desqualificados” pela sociedade acabam aceitando qualquer 

possibilidade de trabalho. 

Tais condições acabam sendo a mola propulsora para o sujeito retornar à escola, pois o 

mesmo acredita que a educação é a esperança de um futuro melhor, de melhoria de vida.  

Supomos que com o tempo esse educando acaba percebendo que a escola não oferece a 

oportunidade de profissionalização e nem a possibilidade de continuidade de estudos. 

Por outro lado, a maioria das escolas defende em seu Projeto Político Pedagógico a 

formação de um cidadão crítico, consciente e que exerça sua plena cidadania, missão 

essa muitas vezes não garantida para os alunos do ensino regular e muito menos da 

EJA, pois muitos são conservados por muitos anos, outros acabam evadindo, daí 

supormos que não encontram na escola o que desejavam. 

Diante dessa perversa realidade, colocam-se as seguintes questões: 

Como o currículo da EJA pode se articular com o projeto de vida dos trabalhadores 

prestadores de serviços na cidade do Salvador? 

Quais saberes sobre trabalho podem ser produzidos na EJA? 

Que concepção de trabalho a proposta curricular da EJA enfatiza? 

Como garantir a formação integral desses sujeitos, bem como solidificar atitudes sociais 

e críticas buscando assim o exercício da cidadania? 

Através dos fatos e questionamentos expostos, percebe-se a importância de pesquisar, 

analisar e lançar mão de estratégias, melhorias e inovações na EJA, buscando preparar 

os educandos para o mundo do trabalho, pois essa política pública considerada de 

“reparação” para esse aluno que na idade regular foi privado de seus estudos, não pode 

continuar sendo uma política de exclusão. 

Por meio de projeto de pesquisa com abordagem qualitativa, através da história de vida 

dos educandos, busca-se analisar a Educação de Jovens e Adultos da EJA no Município 

de Salvador, as trajetórias de vida dos educandos e o currículo das escolas onde os 

mesmos estão inseridos, com o objetivo de evidenciar em que medida o currículo 

trabalhado influencia na vida laboral dos discentes.  Dessa forma, propõe-se com essa 

pesquisa qualitativa, destacar o currículo, o projeto de vida dos educandos bem como as 

necessidades destes. 

Buscamos compreender como o currículo da Educação de Jovens e Adultos pode se 

articular com o projeto de vida dos trabalhadores prestadores de serviços na cidade de 

Salvador, além da identificação de quem é o sujeito educando da EJA e quais as 

necessidades desses educandos, qual a relação da aprendizagem desenvolvida na escola 

e a vida do (a) aluno (a), sobretudo com o seu trabalho. É importante também ressaltar a 

visão de mundo do trabalho presentes na Proposta Política Pedagógica e currículo da 
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EJA e identificar os sujeitos que demandam a EJA, suas marcas, seus modos e trajetória 

de vida, de sobrevivência e de trabalho, através da história de vida destes.  

A presente pesquisa se dá na Escola Municipal Dona Arlete Magalhães, com os alunos 

da EJA da turma do Tempo de Aprendizagem III (TAP III), do noturno, através de 

pesquisa com abordagem qualitativa, tipo Estudo de caso, História de Vida – tendo 

como instrumento história de vida do aprendiz – memorial. 

Observou-se que na proposta curricular da EJA de Salvador, além da base nacional 

comum estão presentes projetos e atividades interdisciplinares que devem abordar os 

eixos: Mundo do Trabalho, Economia Solidária, Desenvolvimento Sustentável, 

Informática e as Questões Étnico Raciais, todos os eixos a critério da Unidade Escolar. 

Podemos perceber também, que a história da EJA é caracterizada como uma história de 

luta de pessoas que, por motivos diversos, deixaram os estudos e devido a demanda do 

mercado de trabalho, resolveram retornar à escola e dar continuidade aos estudos. 

Foram utilizados como instrumentos de pesquisa: entrevistas semiestruturadas, 

conversas informais, análise de documentos da EJA e documentos oficiais do município 

de Salvador. Iniciou-se com um levantamento dos dados pessoais, vida pessoal, seguido 

das vivências familiares e memórias do período escolar na infância, também abordamos 

a atuação profissional até chegarmos ao Projeto de vida de cada um. 

Em razão da análise das entrevistas, percebeu-se a complexidade, pois o grupo 

apresenta semelhanças, mas também muitas diferenças em suas vivências e 

experiências. 

Foram dez alunos participantes da pesquisa, com idades entre 16 e 60 anos, todos 

frequentando a mesma turma. Com relação ao gênero, dos que estão na escola, podemos 

observar que 70% são do gênero feminino e 30% masculino.  

Tais dados nos confirmam a luta da mulher para conquistar seu espaço no mundo do 

trabalho, a melhoria de vida, ajudar os filhos, o que também indiretamente estará 

elevando a auto estima. 

Com relação à vida profissional dos entrevistados, foi perguntado se trabalhavam e 

como era o contrato de trabalho, se havia vínculo empregatício formalizado ou se eram 

prestadores de serviços. Ficou evidente que a maioria é prestador de serviço. 

Confirmando que devido à falta de estudos, os educandos só conseguem subempregos. 

90% trabalham, sendo que somente 3 desses possuem carteira assinada, os demais são 

prestadores de serviço. 

Oportunizou-se para os educandos trazerem suas memórias e experiências, ouvindo suas 

histórias de vida. Percebeu-se que muitas são carregadas de marcas, de violência, ou 

necessidades diversas. 

De acordo com o projeto de vida dos entrevistados, percebeu-se que alguns sonham em 

continuar os estudos e chegarem a cursar o nível superior, outros tornarem-se 

empreendedores. 

Consequentemente, em razão do estudo realizado, o analisar os levantamentos 

bibliográficos sobre o contexto histórico do currículo e EJA, o contexto social e político 

em que o país se encontra, além dos levantamentos em documentos da EJA e da 



 
 

 

 
275 

EJA/Salvador, concluiu-se a existência de um distanciamento entre a proposta de ensino 

oferecida pela escola e as necessidades para o educando realizar seu projeto de vida. 
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EIXO 1: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA PERSPECTIVA DOS 

DIREITOS HUMANOS 

 

A presente reflexão surge motivada pela necessidade de trazer algumas ideias 

acerca da ação educativa desenvolvida em uma escola pública da Educação de Jovens e 

Adultos, da rede estadual de ensino, da cidade de Marília (SP), como prática pedagógica 

dialógica na perspectiva da educação como direito humano fundamental, em acordo 

com a VI Conferência Internacional de Educação de Jovens e Adultos (CONFINTEA). 

 Segundo Mészáros (2008), “a superação positiva da alienação é tarefa 

educacional que exige uma revolução cultural radical para ser colocada em prática”. 

Portanto, apresentaremos a escola CEEJA de Marília como horizonte de aprendizagem 

com base em ações e reflexões em torno de dinâmicas de tratamento igualitário e de não 

discriminação, bem como alternativa positiva em direção a uma aprendizagem 

necessária e acessível a homens e mulheres que agora tem novamente o direito de 

estudar ao longo da vida. 

 O CEEJA, Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, referência 

estadual paulista em educação de ensino de presença flexível e atendimento 

individualizado, é regido especialmente pela Resolução SE 77, de 06 de dezembro de 

2011, que dispõe sobre a organização e o funcionamento dos cursos de Educação de 

Jovens e Adultos, nos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos – CEEJAs. 

Tomando como base alguns princípios do Círculo de Bakhtin, buscaremos refletir à luz 

dos conceitos de dialogismo e sua relação com os direitos humanos, diante do aluno até 

mailto:joaopaulo.unesp@gmail.com
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então excluído do espaço escolar e que, no CEEJA, tem uma nova oportunidade de 

estudo. 

 Não pretendemos, neste momento, apresentar profunda e sistematicamente toda 

a reflexão,20 mas só o recorte de algumas observações já realizadas na unidade escolar 

citada, apresentando características distintas de relações dialógicas existentes na esfera 

da proximidade professor-aluno e sua relação com a educação como direito público 

subjetivo. Vale ainda ressaltar que esta reflexão pode se tornar mais representativa uma 

vez que também a fazemos na condição não só de pesquisador, mas de Professor 

Coordenador Pedagógico desta escola, ou seja como observador participante, o que 

possibilita uma referência mais ampla dentro de todo o processo de interação dos 

sujeitos sociais em análise. 

Com o desenvolvimento de ações educativas como as apresentadas o CEEJA 

pode ser considerado um espaço privilegiado para a construção e consolidação da 

cultura de direitos humanos, justamente por seus objetivos e práticas serem coerentes 

com os valores e princípios da educação em direitos humanos. O desenvolvimento de 

atividades de práticas de leitura e produções textuais em todas as disciplinas 

ultrapassaram os limites da escola, trazendo à tona seu caráter coletivo, democrático e 

participativo, em espaços marcados pela responsabilidade. 

 Nesta escola, observamos que o acesso ao ensino para a cidadania e 

oportunidade da convivência com a diversidade cultural e ambiental foram incorporadas 

ao currículo escolar no contexto da interação social, cultural e ambiental alicerçada em 

várias áreas do conhecimento, de modo que o projeto político-pedagógico da escola, os 

materiais didático-pedagógicos, o modelo de gestão e as avaliações vão ao encontro da 

educação em direitos humanos. 

 Assim, desenvolver a consciência do mundo vivido, propiciando aos sujeitos a 

autonomia na aprendizagem e a contínua transformação, inclusive nas relações pessoais 

e sociais tornam-se como instrumentos valiosos para se alcançar fins solidários, 

conciliando direitos individuais com responsabilidades interpessoais e coletivas, numa 

educação pautada em sólidos valores altruístas, no intuito de construir a igualdade.  

 Isso também pode ser observado pelo acesso a exposições culturais diversas em 

diferentes situações comunicativas, onde houve o desenvolvimento da sensibilidade, 

valorizando a cidadania da comunidade escolar através, inclusive, da realização de um 

sarau na escola, onde se reuniu em um só evento todos os resultados alcançados. 

 Dessa forma, o respeito ao ritmo de estudo desse aluno, como aparece na 

Resolução SE 77/2011, permite o desenvolvimento da autonomia de estudos e ao 

mesmo tempo uma relação dialógica rica entre professor e aluno. Acreditamos que a 

possibilidade de interação diferenciada entre os sujeitos do aprender constitui 

importante fator de sucesso na aprendizagem do aluno trabalhador. 

                                                           
20Tal aprofundamento está sendo realizado em nossa pesquisa em nível de doutorado. 
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 O professor - como agente de transformação e inclusão social, e o aluno - aquele 

que busca não apenas a certificação, mas o reconhecimento como sujeito do 

conhecimento e da aprendizagem,  são atores de um contexto de experiência pessoal 

imediato, que ao invés de dificultar a relação discursiva, como temos visto no ensino 

regular tradicional, facilita as estratégias de ensino e contribui para superar o controle da 

atividade discursiva de aprendizagem. 

 O confronto de culturas e singularidades se dá em nível discursivo, que como 

aqui observamos, exige do professor o domínio do discurso diante da constante 

alteridade encontrada nos diferentes agentes da aprendizagem na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). Neste universo de interações dialógicas as diferentes realizações 

discursivas, em especial a orientação ou atendimento individualizado, encontra 

representação única a cada ideia discutida e posicionamento do aluno diante da 

aprendizagem e sua verificação imediata. 

 Também observamos, por intermédio da pesquisa-ação, que a forma de 

comunicação interativa do CEEJA favorece o avanço da aprendizagem e encontra 

resposta nos questionamentos e necessidades do aluno trabalhador. A cada orientação, o 

professor se reporta às suas experiências e conhecimento de causa para reverter o 

quadro de pluralidade de culturas instauradas no universo escolar. 

 O aluno do CEEJA, por sua vez, no bojo dos diálogos, a cada presença na 

escola, pode rever posicionamentos na sua vida pública, filosófica, artística, entre 

outras. A passagem do gênero discursivo primário (que acontece no primeiro momento 

da orientação didática) para o gênero discursivo secundário (no momento em que o 

aluno passa a escrever, pesquisar e resolver os questionamentos levantados pelo 

professor e o currículo estudado) efetiva a qualidade do diálogo interativo. Assim, a 

vida cotidiana desse aluno passa a ganhar potência na esfera dos estudos mais 

acadêmicos. 

 As infinitas possibilidades discursivas criam elos afetivos na relação professor-

aluno, trazendo à tona elementos culturais que são absorvidos e muitas vezes 

assimilados, transformando a cada encontro professor e aluno. Na mesma direção, o 

discurso constitui unidade aberta em que a cultura alheia se completa, podendo refletir 

ou refratar, mas que sempre traz experiências culturalmente ricas. 

 Nesse sentido, o conhecimento construído a partir do encontro individualizado - 

e não individual, é importante ressaltar - bem como a partir de referências constituídas 

nas interações e trocas simbólicas entre professor e aluno permitem o desenvolvimento 

do currículo e traz sempre novos significados dos sujeitos e do mundo, que a todo 

momento se constrói, destrói e reconstrói, como aponta Valdemir Miotello (2006): “Se 

poderá então dizer – o mundo sempre novo, que se dá na ressurreição plena de todos os 

sentidos”. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Direitos Humanos; CEEJA; Relações 

dialógicas. 
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS 

HUMANOS  

 

RESUMO 

Esse trabalho apresenta um relato das vivências pedagógicas dos professoras-

pesquisadoras  na Educação de Jovens e Adultos Surdos das etapas I,II,III e IV  em  

escola de surdos no município de Pelotas no Rio Grande do Sul. O escopo do projeto 

emergiu a partir do trabalho realizado na docência compartilhada  na Educação de  
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Jovens e Adultos Surdos, da atual política: Política Educacional Bilíngue para Surdos e  

Alfabetização e Letramento na Perspectiva dos Direitos Humanos . O objetivo geral do  

trabalho realizado compreender  a importância do ensino e aprendizagem da Língua 

Brasileira de Sinais  para  os alunos da Educação de Jovens e Adultos Surdos, sendo 

capazes de escrever  e ler em Língua Portuguesa. Essas premissas, contribuem na 

organização de um ambiente bilíngue para alfabetização de estudantes surdos  da 

Educação de Jovens e Adultos em uma escola  pública, especificamente com o ensino 

do Português como segunda língua. Tratou-se de uma ação com intuito de buscar 

mostrar as vivências no espaço da sala de aula, os atravessamentos próprios da docência 

e a parceria entre os cinco educadores, como profissionais da educação que transitam 

por contextos diferenciados, que envolvem cultura, língua, enfim, outras formas de 

comunicação. Em face a essa realidade, foi verificado, nos resultados, a possibilidade de 

promoção de ações na educação bilíngue para surdos que busquem contemplar os 

direitos e  as necessidades dos alunos surdos e dar suporte aos demais sujeitos atuantes 

nesse contexto de ensino.    

 

Palavras-chave:  Educação bilíngue,  Direitos Humanos, Alfabetização e Letramento 

de surdos  

 

INTRODUÇÃO 
O tema do relato inspirou-se nos estudantes surdos da Educação de Jovens e 

Adultos das etapas I,II,III e IV, sendo considerado suas histórias de vida e experiências 

diárias na família, escola e profissão. Nossas análises apontam, dentre outras questões, 

para a necessidade de estratégias didáticas para a formação de alunos e professores da 

EJA para Surdos, uma vez que o grupo de alunos encontram-se em turmas específica 

para surdos adultos, assim, caracterizando outra configuração do ambiente educacional 

bilíngue na educação de  surdos – formato que vem sendo bastante discutido no Brasil.  

Nesse bojo, situam-se, por exemplo, os estudos de Quadros (1997), Skliar (1998, 

2003), Goldfeld (2000), Lacerda (2000), Padilha (2010), Fernandes (2005), Stumpf 

(2009), estudos que salientam aspectos e conceitos da educação bilíngue para estudantes 

surdos e que contribuem para organização desse ambiente educacional. Quando falamos 

em bilinguismo no campo da educação de surdos, usamos como base as reflexões de 

Quadros (2005), Fernandes (2005), Goldfeld (2000), Lacerda e Lodi (2007), Perlin 

(2014), entre outros autores que falam sobre a existência de duas línguas no ambiente 

do surdo: a língua natural (L1, a língua brasileira de sinais) e a  língua oficial do país 

(L2, a língua portuguesa). Assim sendo, crianças surdas na escola bilíngue  ou inclusiva 

dependem de seu desenvolvimento cognitivo em Língua de sinais para avançar  no 

aprendizado de Língua Portuguesa. No caso dos surdos adultos não é diferente, porém o 

tempo de aprendizado e a realidade  dos surdos adultos é bem diferente. Ao entrar em 

uma sala de aula de adultos surdos a realidade é a mesma de uma sala de aula  de 

estudantes estrangeiros em um país de cultura semelhante, porém língua totalmente  

diferente. O ensino de línguas estrangeiras em geral, assemelha-se a nossa prática de 

ensino de Língua Portuguesa para os Surdos,  visto que tem-se que explicar muitas 

vezes partes da cultura ouvinte para que haja entendimento do que é dito em português 

nas expressões idiomáticas, humor  e em tantas outras falas da cultura ouvinte. Na sala 
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de aula de jovens e adultos a presença da primeira língua, a Libras, é primordial para o 

desenvolvimento de todas as atividades. Ao invés de contar histórias tenta-se saber ao 

máximo o quanto o adulto surdo conhece ou desconhece dessas histórias a fim de não 

ignorar a experiência de vida de cada um. O ambiente deve ser de troca e de 

possibilidades de expressão para que, enfim, ocorra a comunicação tão almejada. Para 

que a comunicação e expressão ocorram de maneira bilíngue o professor deve ser um 

mediador dos temas abordados em língua de sinais e um facilitador do acesso ao 

português escrito. Somente em um ambiente  interessante e descontraído, ou seja, 

significativo o adulto surdo poderá expor-se e interessar-se pela parte escrita do 

conhecimento que acessa em sala de aula. Portanto, ao  colocarmos  temas geradores 

para discussão através do diálogo com nossos alunos, os estudos de Paulo Freire 

embasam  nossos estudos  referentes à  alfabetização na EJA. 

 Inseridos nesse contexto, nosso relato do projeto tem  por objetivo geral 

compreender  a importância do ensino e aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais  

para  os alunos da Educação de Jovens e Adultos Surdos, sendo capazes de escrever  e 

ler em Língua Portuguesa.  

Por ser a Libras uma língua visual-gestual as atividades desenvolvidas priorizam 

o uso da imagem. Ao relacionar a imagem apresentada com o sinal respectivo, o aluno 

amplia seu conhecimento e por este caminho pode despertar a curiosidade sobre novos 

conceitos, somente a partir deste momento e ao seu tempo, o professor introduzirá a 

palavra escrita.  

Diante do exposto, uma das atividades vividas pelos alunos das totalidades 

I,II,III e IV da EJA na escola, que foi uma das nossas ações  interdisciplinares e 

compartilhada entre professores e alunos da nossa escola. O projeto que tinha como 

proposta,  reconhecimento das frutas do cotidiano dos alunos e típicas de cada região do 

Brasil.  Assim, foi possível trabalhar as áreas do conhecimento através de  discussões  

do cotidiano dos mesmos; linguagem visual , tátil e olfativa ;   variação linguística da 

Língua Brasileira de Sinais nos estados Brasileiros, escrita em Português e  

regionalizamos referente a origem e imagem de produtos extraídos da fruta. Após a 

explicação dos professores os alunos executavam o sinal em Libras, recortavam a 

imagem da fruta de um folder de supermercado e escreviam o nome da fruta em 

Português. Ao final da aula, um momento de partilha  com a salada de fruta. Contudo, 

na aula seguinte os alunos discutiram as informações e foi possível introduzir novos 

conhecimentos das diferentes áreas. Os alunos participaram com  interesse, notou-se 

que conseguiram trocar conhecimentos e se posicionar de forma crítica  em relação aos 

diferentes custos dos produtos, frente a  situação econômica. 
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EIXO TEMÁTICO: Eixo 3 – Alfabetização e letramento na Educação de Jovens e Adultos 

 

RESUMO 

Nesse artigo pretende-se contribuir para o campo da Educação de Jovens, 

Adultos e Idosos acerca da evasão escolar, especificamente investigar quais os motivos 

que produzem a evasão em um programa de alfabetização de jovens, adultos e idosos no 

município de Belém.  

A partir da experiência do estágio da disciplina Educação em Instituições Não 

Escolares e Ambientes Populares do Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do 

Pará, tendo como lócus uma escola pública do município de Belém, situada no bairro da 

Cremação, onde foram desenvolvidas atividades em uma turma do Movimento de 

Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA-Belém).  

Durante as vivências no primeiro semestre de 2014, presenciou-se uma redução 

considerável de educandos no programa, a partir dessa problemática realizou-se a 

pesquisa. Diante disso, objetivo deste artigo é identificar e compreender quais são os 

motivos que levam os alfabetizandos a abandonarem o MOVA – Belém. 

Nossa investigação tem o caráter qualitativo, pois trabalhou-se com o universo 

de “significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos[...] ” 

(MINAYO, 1994, p.22). Utilizou-se observação participante, isto é, a coleta de dados 

deu-se na relação educador-educando, no ambiente em que os fenômenos atuam e 

através do diálogo e de entrevistas com alfabetizandos (MINAYO, 1994; GIL, 2008). 

Utilizou-se como fundamentação teórica do presente estudo realizado os 

trabalhos dos seguintes autores:  HADDAD e DI PIERRO, (2000); POJO (2006); 

BRASIL (2014); PAULO FREIRE (2002, 1977, 1978, 1983); DI PIERRO E RIBEIRO 

(2001) e OLIVEIRA (2011). 

A partir das entrevistas e dos referenciais teóricos construiu-se um mapa sobre o 

problema da evasão no MOVA- Belém do Bairro da Cremação.  

Considerando o breve debate sobre a evasão no MOVA-Belém, percebeu-se, ao 

longo desta experiência de estágio, o quanto esta expulsão ou evasão faz-se presente na 

realidade da educação de jovens e adultos.  

Em virtude disso, devem ser elaboradas propostas de alfabetização de jovens e 

adultos mais adequadas à realidade destes educandos. A análise desta experiência de 
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estágio indica que durante o processo de alfabetização uma abordagem que integra o 

contexto social desses educandos ao processo de alfabetização mais significativa torna-

se o processo de aprendizagem.  

Portanto, as motivações para a alfabetização de jovens e adultos devem partir da 

elaboração de programas e propostas educativas que contribuam para a redução da 

evasão dentro deste contexto de alfabetização, considerando-se os saberes dos 

educandos (as), tratando-se em sala de aula das dificuldades como trabalhar e estudar; o 

machismo. Repensando-se então a práxis docente e reivindicando-se uma política de 

educação de jovens e adultos que atenda às necessidades reais da população brasileira.  
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PERSPECTIVAS DA PESQUISA EM EJA EM DIFERENTES ESTADOS E NO PAÍS 

  

 

 

RESUMO 

Este artigo é resultado de um projeto de pesquisa/intervenção, desenvolvido no curso de 

especialização intitulado como “Educação de Jovens e Adultos e Educação na Diversidade”, da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O trabalho realizado foi interdisciplinar, com 

saída de campo para Bienal do Mercosul em Porto Alegre RS, afim de articular a arte 

contemporânea como concepção de educação no ensino da arte para Jovens e Adultos. O artista 

utilizado para mediar a proposta de ensino foi Eugenio Dittborn, que trabalhava com a 

linguagem de arte postal. A partir da pergunta: Preferimos Calar? Nós demos início a uma 

proposição de articulação da arte feita pelos correios. A proposta era refletir sobre a pergunta e 

responder no cartaz. Poderia ser recorte e colagem, desenho, pintura e outros. Do papel, 

chegamos ao vídeo arte. Os educandos quiseram gravar um vídeo afirmando: Não quero calar! 

A continuidade do projeto ocorreu no envio do mesmo para outras instituições de EJA e 

Instituto de Arte para que professores propusessem aos seus estudantes responderem a pergunta: 

preferimos calar? O Instituto de Arte Contemporânea de INHOTIM,/MG recebeu o projeto para 

desenvolver com seus estudantes. O retorno se encontra no seguinte link: https://www. 

youtube.com/watch?v=us6uDzkef44. 

Palavras-chave: 1; Interdisciplinaridade 2; Arte contemporânea 3; Bienal do 

MERCOSUL 4; EJA. 

Este relato é resultado de um projeto de pesquisa/intervenção, desenvolvido no 

curso de especialização intitulado como “Educação de Jovens e Adultos e Educação na 

Diversidade”, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) O referido projeto foi 
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intitulado como "Interdisciplinaridade na Educação de Jovens e Adultos: novas 

propostas pedagógicas para o ensino e aprendizagem. 

Viajamos para Bienal do MERCOSUL (obteve o título Geopoética)21. Para além 

da importância de intervenções na relação de vida dos estudantes com a arte 

contemporânea na Bienal, estão às relações que eles fizeram com o conhecimento da 

vida cotidiana e Poder ver a obra de arte pessoalmente se proporciona uma experiência 

estética22.  

Em visita à Bienal. Escreveu-se um bilhete com a seguinte pergunta: 

“Preferimos Calar?” Essa mesma pergunta encontrava-se em um vídeo do artista 

Eugenio Dittborn como uma afirmação. Este vídeo mostrava um relato feito por uma 

atriz, que narrava à história de um desastre de avião, que rapidamente foi esquecido pela 

imprensa e pela comunidade onde ocorreu a tragédia. No final do vídeo a atriz afirma: 

“preferimos Calar”. Porém, alterou-se a pergunta para uma indagação, solicitando para a 

mediadora do Santander Cultural23 presente na Bienal que enviasse nossa pergunta aos 

estudantes pelo correio. Passados alguns dias, eles receberam a encomenda e logo 

iniciaram as reflexões. Os alunos ficaram entusiasmados e ocuparam-se em fazer um 

bom trabalho. Primeiramente, cada estudante levou para sua casa o papel “craft” onde a 

pergunta estava feita. No próprio papel, que era um enorme cartaz medindo em torno de 

2 metros de comprimento e dobrado em várias partes, suficiente para caber em um 

envelope de Sedex, os estudantes responderam à pergunta “Preferimos calar?” em forma 

de desenho, colagem e desenho com letras. Preferimos arriscar e manter este projeto 

ativo. A continuidade ocorreu no envio do mesmo para outras instituições de EJA e 

Museus de arte para que professores propusessem aos seus estudantes responderem a 

pergunta: “Preferimos calar?” O Instituto de Arte Contemporânea de INHOTIM, 

situado na cidade de Brumadinho/MG para desenvolver com seus estudantes, 

retornando os resultados dos trabalhos com vídeo-arte “Programa Laboratório 2013”. 

Desta forma, este projeto de intervenção criou um espaço de expressão através da arte 

postal. Perceber nossos estudantes a partir da arte é respeitá-los como sujeitos. 
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EIXO TEMÁTICO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

RESUMO 

Este texto é parte dos resultados de uma pesquisa em andamento que tem como objetivo 

geral compreender as interconexões entre a formação continuada dos professores da 

Educação de Jovens e Adultos do município de Cabaceiras do Paraguaçu - BA com os 

pressupostos teóricos do Movimento de Alfabetização de Adultos -MOVA-Brasil. Para 

esta produção, nosso objetivo geral é apresentar o Projeto de Movimento de 

Alfabetização- MOVA-Brasil, refletindo a formação dos educadores do Projeto em 

diálogo com o Polo Bahia. Deste modo, este escrito, apresenta três momentos, o 

primeiro intitulado “O Projeto MOVA Brasil” aqui são feitas algumas ponderações a 

respeito do Projeto que surgiu da inspiração no Movimento de Educação de Jovens e 

Adultos da Cidade de São Paulo (MOVA-SP), criado pelo educador Paulo Freire, em 

1989, que na oportunidade era Secretário de Educação do Município de São Paulo, 

movido pela ideia de viver num Brasil alfabetizado. A partir da experiência exitosa do 

MOVA-SP, surge o Projeto MOVA - Brasil em 2004, uma iniciativa do Instituto Paulo 

Freire (IPF), Federação Única dos Petroleiros (FUP) e a Petrobrás; esta parceria 

possibilitou o início do Projeto com a Metodologia MOVA no contexto do Programa 

Fome Zero Petrobrás. Os principais momentos da concepção metodológica de Freire, a 

“Metodologia MOVA” sintetiza o caminho de Freire no campo da alfabetização de 

adultos, na qual congregou não só o letramento, mas o conscientizar para o libertar. Sua 

pedagogia constituída nos princípios de liberdade, da compreensão da realidade e da 

participação, favorecia a conscientização das pessoas sobre as estruturas sociais e os 

modelos de denominação. Na proposta Freireana podemos considerar a investigação 

temática, como o momento da averiguação do contexto social do educando, as suas 

fragilidades e fortalezas do lugar onde este sujeito se insere. A partir da investigação 

temática, que é a verificação do universo vocabular e estudo da realidade e o 

levantamento das situações significativas, ou seja, transformar o observado em temas. 

Dessa forma surgem os temas geradores, o tema gerador, irá permitir ao educando o 

aprofundamento de sua realidade, para assim poder intervir nela criticamente. Para 

tanto, a problematização da realidade, nos possibilitará a superação da visão ingênua por 

uma visão crítica, capaz de modificar a conjuntura vivida. Consideramos a ação-

reflexão-ação, como o diálogo com a realidade, ações sobre a realidade, que devem ser 

tomadas, executadas ou encaminhadas, ou seja, compromisso do educador e do 
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educando com o seu meio. Desta forma, a libertação surge desde o início do processo 

pedagógico (investigação temática) realizado pelos participantes dos grupos de 

discussões “educandos” e pelos coordenadores de debates “professores”,  na perspectiva 

de quem forma, aprende ao formar e, quem aprende forma ao aprender, possibilitando 

assim, a superação da visão ingênua, para uma visão crítica capaz de modificar o 

contexto vivido. Assim após a leitura do mundo como instrumento de análise crítica da 

realidade, sucederá a libertação.   Neste sentido, o projeto fundamenta-se nos 

princípios filosófico-político-pedagógicos de Paulo Freire. A ação pedagógica se 

desenvolve com base na leitura do mundo do (a) educando (a), a partir da qual se 

identificam as situações significativas da realidade na qual ele está inserido. Nesse 

prisma, o Projeto MOVA-Brasil, estabelece os seguintes objetivos: Contribuir para a 

redução do analfabetismo no Brasil, o fortalecimento da cidadania e a construção de 

políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA); Estabelecer parcerias 

com outros projetos do Programa de Responsabilidade Social da Petrobrás e com 

organizações, sindicatos, movimentos sociais e populares e governos; Organizar turmas 

de Alfabetização de Jovens e Adultos em regiões prioritárias para os parceiros 

envolvidos no processo; Formar Coordenadores de Polo, Assistentes Pedagógicos, 

Coordenadores Locais e Monitores.  No segundo momento, discutimos sobre “O Projeto 

MOVA Brasil Polo Bahia”, onde pontuamos que MOVA-Brasil no Polo Bahia deu 

início em 2003, com o oferecimento da Formação Inicial, sendo que em janeiro de 

2004, foi efetivada a 1ª fase do Projeto. Identificamos que o Projeto até á 7ª etapa 

(2015) teve um quantitativo de 1810 turmas, considerando que desta, a maioria se 

encontram no campo, como pontua Gadotti (2013, p. 198) “O Polo Bahia tem uma 

característica muito marcante, a presença da maioria das turmas localizadas na zona 

rural”. Sobre os municípios de abrangência do Projeto no Estado da Bahia Gadotti 

(2013, p.198), menciona: “Estes municípios constituem a realidade empírica a ser 

investigada pela Leitura do Mundo como procedimento metodológico para se trabalhar 

o processo de leitura e escrita dos educandos do Projeto”. Podemos considerar que a 

associação feita por Gadotti, evidencia que os municípios baianos envolvidos com o 

Projeto MOVA- Brasil possuem uma característica rural ainda marcante. No terceiro 

momento, tratamos das “formações dos educadores do MOVA- Brasil”, tratamos neste 

momento que as ações de formação dos monitores são organizadas em dois níveis 

(formações inicial e continuada) e em três escalas (nacional estadual e local). As 

formações iniciais têm carga horária de 40 horas para cada colaborador. Os temas e 

conteúdos programáticos das formações estão fortemente relacionados com a vida 

prática em sala de aula da EJA. A carga horária da Formação Continuada é de acordo 

com cada função: 112 horas (coordenador de Polo), 136 horas (coordenador local) e 208 

horas (monitor). A Formação Continuada ocorre presencialmente e a distância, com 

diferentes sujeitos do projeto: monitores (professores), coordenadores locais, auxiliares 

administrativos, assistentes pedagógicos, coordenadores de Polo e coordenadores 

pedagógicos nacionais. Podemos identificar que o processo formativo do Projeto 

MOVA-Brasil, tem uma função essencial na relação dos atos construídos pelos distintos 

sujeitos que fazem parte do projeto: educandos, monitores, coordenadores locais, 

coordenadores de polo, assistentes administrativos e pedagógicos. A formação 

continuada do MOVA-Brasil, se dá por reflexões sobre as intervenções dos monitores 
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junto aos educandos, e que estas têm como base a experiência vivida e a reflexão sobre 

a prática, refletindo sobre a prática e avaliando as ações realizadas, num movimento 

constante de ação-reflexão-ação. Entender o Projeto MOVA-Brasil como um 

instrumento de intervenção real para transformá-lo na direção de uma sociedade mais 

democrática, humana, justa e solidária, remonta à ideia de participação. Esta ideia de 

participação traz à baila uma experiência pessoal com este trabalho, vivenciada junto ao 

Projeto MOVA - Brasil em alguns municípios no Estado da Bahia (Feira de Santana, 

Terra Nova, Teodoro Sampaio, Cruz das Almas, Muritiba, Governador Mangabeira, 

Cabaceiras do Paraguaçu, Sapeaçu, Castro Alves e Santo Antonio de Jesus) na função 

de Coordenador Local e também exercendo em alguns momentos o papel de formador 

no âmbito da formação inicial e continuada dos monitores. Remetendo assim a análise 

das interfaces entre as bases teóricas da proposta de formação de educadores da EJA do 

município de Cabaceiras do Paraguaçu com os pressupostos teóricos do Projeto MOVA 

- Brasil. 

 

Palavras-chave: MOVA-Brasil; Polo Bahia; Formação de Educadores 
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EIXO TEMÁTICO 5: FORMAÇÃO DE PROFESSORES  
 

 

RESUMO 

O presente trabalho apresenta um relato de experiência de formação continuada 

de professores alfabetizadores, tomando como ponto de partida as experiências de 

formação iniciadas após o movimento de reformulação curricular ocorrido em 2012 no 

município. Que compõem parte dos dados preliminares obtidos na dissertação de 

mestrado em andamento, que tem como principal objetivo compreender os sentidos da 

formação continuada de professores alfabetizadores na educação de jovens, adultos e 

idosos trabalhadores, após a implantação do novo Referencial Curricular na rede 

municipal de Itaboraí. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), no censo realizado em 2010, a cidade de Itaboraí possui cerca de 218.000 

habitantes. Na mesma pesquisa, constatou-se um dado bem peculiar: aproximadamente 

79.000 pessoas acima dos quinze anos não concluíram o ensino fundamental. De acordo 

com o levantamento realizado pelo (DATASUS), que também utiliza a base de dados de 

censos demográficos do IBGE, a taxa de analfabetismo, considerando a população 

acima de quinze anos de idade, variou em torno de 6,41% no ano de 2010. Conforme 

dados fornecidos pelo setor de matrícula da SEMEC, existem hoje cerca de 3.000 

alunos regularmente matriculados na EJA em Itaboraí, em um total de dezoito escolas. 

Esses dados revelam o expressivo número da população acima de quinze anos de idade 

que não teve acesso à escolarização ou não concluiu o ensino fundamental. Apesar das 

taxas de analfabetismo demonstrar um avanço decrescente no município, ainda é 

alarmante saber que cerca de 11.000 pessoas são analfabetas. Desta forma, torna-se um 

desafio universalizar a alfabetização em Itaboraí, garantindo a escolarização para todos 

como preconizado em lei. Tal situação torna-se ainda mais preocupante visto o atual 

contexto do município de Itabora, que tem passado por diversas transformações 

socioeconômicas decorrentes da implantação do Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro (COMPERJ), um grande empreendimento econômico que veio trazer a 

esperança de emprego para a população da região. O COMPERJ já passou por diversas 

modificações desde seu projeto inicial apresentado à população em 2006, hoje, está em 

andamento a construção de uma refinaria que tem previsão de operação em agosto de 
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2016. A implantação deste empreendimento está impactando a rede municipal de 

educação de jovens e adultos, e muitas pessoas da população retornaram aos espaços 

escolares em busca de certificação e inserção no mercado de trabalho. As estatísticas 

revelam, entretanto, que boa parte desta população que ingressa na rede pública de 

ensino não conclui ou muitas vezes desiste ao logo ou ao final do primeiro semestre. 

Sabemos que são inúmeras questões que permeiam as discussões sobre a evasão escolar, 

principalmente na educação de jovens e adultos, mas me questiono de que forma as 

práticas pedagógicas em sala de aula tornam-se também parte desses processos de 

exclusão vivenciados pelos sujeitos da classe trabalhadora. Aponto como parte deste 

emaranhado de fatores, no qual baseio, como a justificativa da pesquisa, a carência de 

formação inicial e continuada especifica para professores que atuam na modalidade, 

especialmente, o professor alfabetizador. Na grande maioria dos cursos de graduação 

em pedagogia e nos próprios cursos de nível médio de formação de professores, os 

estudos de alfabetização são voltados à criança, poucos são os estudos sobre os 

processos de alfabetização dos jovens, adultos e idosos. Este trabalho visa a contribuir 

para pensar as práticas pedagógicas de alfabetização, buscando construir uma educação 

jovens, adultos e idosos em Itaboraí de qualidade socialmente referenciada e também 

colaborar para a construção de políticas públicas de formação de professores que 

venham suprir as lacunas dessa modalidade. Ressalto que alfabetizar jovens, adultos e 

idosos trabalhadores não é um processo fácil e aleatório, mas uma tarefa complexa que 

exige uma análise político-critica da realidade. É imprescindível trabalhar com eles a 

leitura e a escrita, mas sobretudo instrumentaliza-los para o desvelamento da realidade. 

Nessa perspectiva, destaco como medida fundamental os investimentos em formação 

continuada e permanente para os profissionais. No âmbito teórico-metodológico 

tecemos algumas reflexões baseadas nas contribuições perspectiva dialógica da 

linguagem em Paulo Freire e Mikhail Bakhtin. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens, Adultos (EJA); Formação de Alfabetizadores; 

Município de Itaboraí.  
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EIXO TEMÁTICO 5: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

RESUMO 

O trabalho apresenta elementos provenientes dos estudos realizados durante o mestrado 

em educação da Universidade Federal de Santa Catarina, na linha de Ensino e Formação 

de Educadores. Por meio dessa linha, os debates acerca da formação docente 

dimensionaram olhares diversos, conduzindo nossos estudos e pesquisas para a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). A EJA ocorre em diferentes espaços e trabalha 

com sujeitos, em sua maioria originária das classes populares e desse modo, a formação 

dos professores e das professoras tem um diferencial metodológico que merece atenção 

e conhecimentos específicos. Miguel Arroyo (2006) salienta que são poucas as 

instituições que se debruçam em formar docentes para a EJA, sendo que, no contexto 

das atividades educativas junto aos alunos e alunas da EJA emergem questões 

importantes que vão além dos conteúdos, transpondo diferentes dimensões 

intergeracionais, socioeconômicas, étnico-raciais, questões de gênero, mundo do 
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trabalho e violências. Trata-se de fato, de uma formação específica. Mas como dar conta 

de demandas como essas, se há “ausências” nas formações iniciais? De que forma fazer 

com que as instituições repensem seus currículos e vejam que a EJA precisa de 

profissionais habilitados? Na tentativa de minimizar essas “faltas”, o Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem Urbano (PJU), desenvolveu estratégias para 

a formação de seus professores e professoras.  Esse processo formativo dos 

profissionais da educação que atuaram no ProJovem Urbano de Santa Catarina 

(PJU/SC)deu-se entre 2008 e 2012 e é objeto deste trabalho. Como aporte teórico 

contou-se com os estudos de Arroyo (2005 e 2006), Dubar (2005), Freire (1998), Gatti 

(1996), Gonçalves (2012), Laffin (2007 e 2010), Sacristán (2000) e o Projeto Político 

Pedagógico do PJU (PPI, 2008). O PJU é uma política nacional de elevação de 

escolaridade para jovens de 18 a 29 anos, que visa a formação em nível fundamental 

para alunos e alunas que não concluíram, além disso, desenvolve dois eixos essenciais: 

a participação cidadã e a formação para o trabalho. Esse programa faz parte da Política 

Nacional de Juventude implantada pelo Governo Federal, em 2005, instituído pela lei n° 

11.692 de 10/06/2008 e regulamentado pelo decreto n° 6.629 de 04/11/2008. Sua carga 

horária é de 2000 horas, sendo 1440 presenciais e 560 não presenciais, a serem 

cumpridas ao longo de 18 meses consecutivos, dividindo-se da seguinte forma: 972 

horas de formação Básica (FB - professores das áreas do ensino fundamental, como 

matemática, português, ciências da natureza, ciências humanas e inglês), 390 horas de 

qualificação profissional (QP - professores das áreas de formação profissional) e 78 

horas de participação cidadã (PC - professores  que atuavam com projetos de ação social 

com os alunos nas comunidades, ministrada por profissionais da área de serviço social, 

pedagogia ou psicologia). No estado de Santa Catarina, o programa ocorreu nos 

municípios de Araquarí, Balneário Camboriú, Barra Velha, Biguaçu, Camboriú, 

Criciúma, Içara, Itajaí, Itapema, Lages, Navegantes, Palhoça, São João Batista e São 

José, sendo executado em 37 unidades escolares da rede estadual ou municipal. As 

diretrizes curriculares e metodológicas do ProJovem Urbano são construídas a partir do 

cruzamento de eixos estruturantes juntamente aos conteúdos curriculares das disciplinas 

de ciências humanas, língua portuguesa, inglês, matemática, ciências da natureza, 

qualificação profissional e participação cidadã, por meio de um currículo integrado, que 

visa atender as 3 dimensões humanas: escolarização, trabalho e cidadania. Os conteúdos 

são trabalhados partindo dos seguintes eixos estruturantes: juventude e cultura, 

juventude e cidade, juventude e trabalho, juventude e comunicação, juventude e 

tecnologia e juventude e cidadania. Os professores e professoras contratados para atuar 

no programa recebiam uma formação inicial (antes de começar as aulas: 160 horas) e 

uma formação continuada (no decorrer dos 18 meses: 216 horas).  De acordo com o 

Projeto Político Integrado do ProJovem  (PPI/BRASIL, 2008), o objetivo de tal 

formação era de construir novos processos identitários, no qual, cada professor torna-se 

um perito que domina o seu trabalho, sua área de conhecimento, sua atividade e seu 

saber fazer, sendo capaz de repensar criticamente sua prática e as representações sociais 

sobre seu campo de atuação. Por se tratar de um programa nunca antes ocorrido no 

estado, a formação inicial no PJU se tornou primordial para o reconhecimento de cada 

uma das etapas de atuação dos professores e professoras com os sujeitos jovens que 

participaram das atividades. A responsabilidade das formações era da Fundação Darci 
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Ribeiro (FUNDAR/RJ) e do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e 

Pesquisa de Engenharia (COPPE/UFRJ).A metodologia dos encontros de formação era 

baseada na fundamentação teórica encontrada nos materiais criados especialmente para 

o ProJovem Urbano (PPI, 2008) e outros materiais que os formadores consideravam 

adequados e pertinentes à temática. Toda esta dinâmica do programa deveria ser 

apreendida pelos professores e professoras do PJU nas formações, como fator 

preponderante para que ele compreendesse a concepção de interdisciplinaridade adotada 

no ProJovem Urbano, já que a proposta visava trabalhar criando condições para que os 

jovens se apropriem dos conteúdos, o que sugeria uma mudança na identidade do 

“professor de disciplina” para a identidade de um educador ou educadora da EJA, em 

que se constituíam por meio do olhar no todo, seja para com os sujeitos estudantes, seja 

com os colegas docentes. Nesse processo formativo, tonou-se primordial que os 

docentes percebessem que os conteúdos deveriam ser conduzidos de diferentes formas e 

em diferentes momentos, de maneira que, ao conduzir as diferentes ações e reflexões 

dentro de todas as dimensões do conhecimento, os conteúdos se “acomodavam” e 

passavam a integrar o território cognitivo dos sujeitos estudantes (PPI, 2008). 

 Paralelamente a todas essas exigências do PJU, é preciso enfatizar que as 

disciplinas no PJU deveriam ser articuladas de forma interdisciplinar, pois de acordo 

com o PPI do ProJovem Urbano, “a interdisciplinaridade é vista como uma construção 

do aluno, que se faz com base em conhecimentos multidisciplinares” (PPI, 2008, p. 36), 

isso quer dizer que os sujeitos “têm aulas de diferentes conteúdos disciplinares, mas 

trabalham sobre eles para conectá-los entre si  e com sua própria vida” (PPI, 2008, p. 

36).  Essa noção de currículo interdisciplinar deveria ser bem compreendida pelos 

professores e professoras, pois há uma interpretação errônea sobre os conteúdos, e 

alguns negam a importância dos mesmos, pois “nos tempos atuais, o importante é 

aprender a aprender e não estudar os conteúdos disciplinares. Interpretação inadequada, 

pois ninguém aprende a aprender no vazio” (PPI, 2008, p. 36). Por fim, vale ressaltar 

que, a complexa ação dos professores e professoras em uma turma de educação de 

jovens e adultos, com as mais variadas idades, níveis diferentes de conhecimento e 

ritmos que se modificam de pessoa para pessoa, prevê reconhecer as potencialidades 

dos sujeitos que lá estão de forma a conduzir atividades significativas para os 

educandos. O olhar docente ao trabalhar com um grupo de pessoas diversas deverá ser 

mais voltado ao acolhimento e a reciprocidade, embasado no reconhecimento dos 

estudantes como sujeitos em potencial, no intuito de compreender a sua história de vida, 

pois é na “história de vida é que se experiência o desafio de analisar, no processo de 

escolarização de jovens e adultos, a realidade da escola e do contexto social, em que 

tanto professores como alunos vêm construindo e encontrando objetivos e significados 

para a aprendizagem” (LAFFIN, 2007, p. 103). Mesmo tendo regras para a formação, 

pois ela deve se apresentar igualmente em todas as regiões que faziam parte o 

ProJovem, a  intenção da formação do programa aqui em SC  foi de atuar na dimensão 

de um professor crítico, visando ampliar sua atuação, vendo o processo educativo de 

maneira dialógica, sendo o docente não apenas aquele que educa por meio de 

conteúdos, mas que tem um diálogo com os alunos, e assim, juntos, tornavam-se 

sujeitos no/do processo (FREIRE, 1998). É importante frisar o esforço de todos os 
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professores e professoras e das formadoras para compreender a proposta e atuar pautada 

na compreensão de sujeitos que ali estavam. As exigências do programa são grandes, 

são demandadas para um longo processo formativo; dilemas provenientes de um longo 

ciclo de debates dentro da educação e, certamente a formação continuada proposta nos 

18 meses de PJU, contribuiu para retirada de algumas dúvidas, mas não soluciona o 

déficit formativo na área da Educação de Jovens e Adultos (EJA).Os desafios e 

resultados diários que envolvem um programa com toda essa dinâmica e abrangência, 

causaram uma transformação que possibilitou não somente o desenvolvimento dos 

sujeitos que lá estavam, mas dos próprios professores e das professoras. Ao 

reconhecerem os jovens e adultos como fazedores de conhecimento entrelaçaram nas 

vivências e saberes que fortalecerem as identidades docentes, favorecendo a discussão 

para a construção de políticas públicas para a EJA dentro dos municípios partícipes do 

programa. De acordo com Arroyo (2005) o entendimento de ser professor ou professora, 

está em compreender-se como um sujeito luta e emancipa no seu ato de educar. A 

atividade educativa exige além de conhecimento na área, um comprometimento, um 

respeito com o outro, e generosidade nas atitudes que exigem esforço e moralidade. 

Sendo assim, o professor ou professora, em seu ofício de mestre ou mestra, não deve 

esquecer-se da afetividade, pois essa relação é fundamental no processo ensino-

aprendizagem. 

Palavras-chave: ProJovem Urbano; Formação; Professores e Professoras; Educação de 

Jovens e Adultos. 
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COMUNICAÇÃO: PERSPECTIVAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência que tivemos ao ministrarmos a oficina 

de título Canções no ensino-aprendizagem de matemática, dentro do projeto Oficinas 

Criativas da TV Pelourinho. Tendo como participantes dezessete jovens e adultos de 

diferentes formações e áreas profissionais, as atividades desenvolvidas buscaram 

integrar a diversidade do grupo e os contextos envolvidos. Nesse sentido, com o 

objetivo principal de discutir o lúdico durante práticas do ensino-aprendizagem de 

matemática com canções, temática norteadora da oficina, buscamos práticas que 

priorizassem a participação e integração de todos, visando facilitar as discussões de uma 

forma mais colaborativa e cooperativa. Com duração de quatro horas, a oficina foi 

dividida em duas partes. A primeira, focada em sensações, preferências musicais e 

gêneros musicais, enquanto a segunda foi voltada para o ensino-aprendizagem de 

matemática com canções. A primeira parte contou com 8 momentos: no primeiro, 

enquanto as pessoas chegavam, escutavam músicas com sons da natureza, cuja intenção 

foi romper com a dinâmica exterior à sala em que atuávamos; no segundo, convidamos 

o grupo para ficar de pé e realizar movimentos corpóreos ao som de uma canção que 

alternava ritmos; no terceiro, disponibilizamos variados instrumentos musicais de 

percussão, realizando com eles, após instruções, uma sequência rítmica, a qual foi 

acompanhada de solos musicais com a guitarra baiana; no quarto momento, com o 

violão e a guitarra baiana, foram executadas algumas músicas e cantadas mais canções, 

no que alguns participantes comentaram sobre suas sensações e, também, em alguns 

momentos, acompanharam cantando; no quinto momento, desafiamos os integrantes a 

reconhecerem sequências de instrumentos percussivos com o auxílio de um app 

instalado num smartphone; no sexto momento, convidamos o grupo para realizarem 

exercícios vocais, os quais se basearam em seguir uma sequência melódica tocada na 

guitarra baiana, a qual tinham seus tons alterados por cinco vezes; no sétimo momento, 

fizemos uma brincadeira na qual colocamos uma canção tocando e, depois, cada um 

precisou pegar um verso pré-selecionado, escrito em papel, devendo cantar na melodia 
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da canção escutada. Esta proposta foi bem recebida com muito interesse e percebemos a 

presença do lúdico mediante as falas dos participantes, os quais demonstravam prazer 

pela participação na brincadeira em questão; o oitavo momento serviu para que 

ocorressem diálogos sobre as diversas sensações nas atividades ocorridas, sejam pelo 

cantar, pelo ouvir, pelo tocar ou pelo dançar, bem como sobre a diversidade de 

preferências musicais e suas possíveis influências. Já na segunda parte, optamos por 

apresentar canções que abordassem conteúdos matemáticos das séries iniciais do ensino 

fundamental. Durante as exibições, em vídeos ou executadas com instrumentos 

musicais, provocamos as discussões a partir de questões lançadas por nós e, também, 

apresentadas pelos integrantes. Pudemos verificar que, apesar de não dominarem 

conceitos de ludicidade, o que esteve presente nos relatos dos alunos corroboravam com 

alguns teóricos que nos davam base teórica, considerando que relataram um estado de 

prazer e entrega. Quanto aos conteúdos matemáticos, apesar de identificarmos 

dificuldades quanto ao domínio básico de alguns conteúdos, verificamos que as 

atividades que envolviam canções possibilitavam uma integração maior do grupo, 

concorrendo para que todos discutissem sobre suas dúvidas, apresentassem suas 

dificuldades e se permitissem desconstruir e reconstruir outros conhecimentos. Apesar 

de ter sido uma oficina ministrada sem foco num grupo escolar da Educação de Jovens e 

Adultos - EJA, de forma específica, pudemos constatar algumas similaridades quanto às 

características deste tipo de grupo, bem como perceber condições de contribuir no 

ensino-aprendizado de matemática com canções, estratégia com potencial lúdico e que 

permite a socialização dos participantes, a integração cooperativa, bem como corrobora 

para o aparecimento do saber sensível, atentando sempre para a diversidade e 

singularidade dos que integram as práticas educativas. O nosso suporte teórico constou 

das ideias de Tatit (1986; 2004; 2007; 2008) acerca da canção, das discussões de 

Bertherat e Berstein (1977), com relação à consciência do corpo, das abordagens de 

Luckesi (2014), D’ávila (2003) e Huizinga (2003), sobre ludicidade, das contribuições 

de Pais (2011), Nacarato, Mengali e Passos (2011), voltadas ao ensino-aprendizagem de 

matemática e dos ideais de Freire (1987), acerca das possibilidades de atuação com a 

EJA. 

Palavras-chave: Lúdicos; Corpo; Canção; Ensino-aprendizagem de matemática. 
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EIXO 7: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

(EJA) NA PERSPECTIVA DO MUNDO DO TRABALHO 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de acompanhamento, pela equipe 

pedagógica, do curso “PROEJA-CERTIFIC Técnico em Guia de Turismo” que vem 

sendo desenvolvido no campus Florianópolis-Continente, do Instituto Federal de Santa 

Catarina (IFSC). Trata-se de um projeto piloto iniciado em 201324 que congrega dois 

programas distintos, mas complementares: o PROEJA25, Programa do Governo Federal 

que busca integrar a educação profissional com a educação básica na modalidade de 

educação de jovens e adultos e; o CERTIFIC26, que se refere ao processo de 

Reconhecimentos de Saberes Profissionais adquiridos ao longo da vida, criado pela 

Portaria Interministerial (MEC e TEM)27 n° 1.082 de 20 de novembro de 2009. O curso 

“PROEJA-CERTIFIC Técnico em Guia de Turismo”, ao articular esses dois programas, 

possibilita reconhecer os saberes dos trabalhadores que já atuam com guiamento na 

região da Grande Florianópolis e, paralelamente, promover a elevação da escolaridade. 

                                                           
24 A identificação do público para a oferta do curso ocorreu em 2013, através de projeto de extensão. O 
processo de elaboração do projeto ocorreu em 2014 e envolveu trabalhadores, docentes e equipe 
pedagógica do Campus. O início do curso ocorreu no primeiro semestre de 2015. Atualmente o projeto 
está sendo revisado e aprimorado. 
25 Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (Proeja). 
26 A Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada - Rede CERTIFIC é 

uma política pública de inclusão social instituída através da articulação do Ministério da Educação - MEC 

e Ministério do Trabalho e Emprego - MTE em cooperação com as instituições/organizações. 
27 Ministério da Educação e Ministério do Trabalho e Emprego. 
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Além disso, o projeto visa contribuir com o compromisso assumido pelo IFSC na 

garantia de no mínimo 10% de sua oferta com cursos PROEJA, prerrogativa essa 

expressa no Decreto Federal nº 5.840/06 e no Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) do IFSC. A proposta de criação do curso surgiu da identificação, através de ações 

de extensão do Campus Florianópolis-Continente, da existência de trabalhadores 

atuando há muito tempo como guias de turismo sem credenciamento na região, fato que 

acarretava problemas junto aos órgãos de fiscalização, especialmente a Secretaria 

Municipal de Turismo de Florianópolis – SETUR (IFSC, 2014). Como o Campus 

Florianópolis-Continente atua com formação no Eixo Tecnológico Turismo, 

Hospitalidade e Lazer, pautado pelas orientações do Catálogo Nacional dos Cursos 

Técnicos (CNCT) e tem como finalidade a promoção de um turismo mais qualificado na 

região e o compromisso com a melhoria das condições de vida local, considerou-se a 

necessidade de uma ação mais efetiva sobre a situação identificada. Deste modo, 

entende-se que o curso “PROEJA-CERTIFIC Técnico em Guia de Turismo” 

possibilitará a formação geral, considerada um direito e um fator de melhoria da 

qualidade de vida dos estudantes da EJA e, concomitantemente, uma formação técnica, 

que propiciará melhor qualificação profissional desses trabalhadores. O curso foi 

elaborado a partir do diálogo com os trabalhadores da área de guiamento e potenciais 

estudantes do curso, por meio de reuniões e cursos de formação, no intuito de obter 

informações que pudessem auxiliar a construção do Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC), especialmente em relação ao tempo de duração, aos dias da semana e aos 

horários mais propícios às aulas presenciais. A partir desse diálogo com os 

trabalhadores, e procurando possibilitar a permanência e êxito dos estudantes durante 

seu percurso formativo, o curso foi organizado com as seguintes especificidades: 50% 

da carga horária computada como “tempo-social”28, realizado preferencialmente às 

sextas-feiras e sábados e 50% distribuídas no “tempo-escola”29, de segunda à quintas-

feiras e; redução do número de semanas letivas, de 20 para 16 (mantendo a carga 

horária prevista), mas não incluindo aulas nos meses de fevereiro e dezembro, período 

em que o trabalho do profissional de guia de turismo é mais intenso. O tempo-social se 

concretiza por meio de horas complementares, em que são realizadas atividades 

propostas conjuntamente pelos docentes, pela articuladora do curso e pelo Núcleo 

Pedagógico. Por tratar-se de uma proposta específica para o estudante-trabalhador, 

atribui-se grande importância à flexibilidade curricular ao prever a estreita articulação 

entre o processo educativo que acontece no tempo-escola e no tempo-social. Tal 

proposta está fundamentada nas pesquisas em EJA – educação de jovens e adultos 

(PAIVA, 2006); nas propostas de Educação Popular (GADOTTI; ROMÃO, 2011); 

(GADOTTI, 2014); na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 37 e nas 

experiências do campus Florianópolis-Continente relacionadas às ofertas de cursos 

PROEJA. A proposta curricular do curso integra conhecimentos do ensino médio e da 

                                                           
28 O tempo-social caracteriza-se pelo tempo de estudo realizado fora da escola e que busca o meio social como 

fonte de conhecimento. Tem como objetivo fazer com que se construa um conhecimento que parta do meio laboral 
e social dos estudantes trabalhadores e que esteja articulado com os conhecimentos e objetivos dos Componentes 
Curriculares. As atividades são discutidas durante o tempo-escola, desenvolvidas no tempo-social e, após, 
socializadas em sala de aula, no tempo-escola seguinte. 
29 Momentos de estudos na escola. 
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educação profissional, distribuídos em componentes curriculares integradores, baseados 

em grandes áreas de conhecimento. Nesses componentes curriculares os conhecimentos 

são abordados de forma integrada, permitindo ao estudante compreender os 

conhecimentos técnicos e gerais de forma articulada. Por ser de natureza 

interdisciplinar, cada componente curricular deve elaborar um único plano de ensino, 

obrigatoriamente formulado em conjunto por todos os docentes responsáveis, 

articulando os conhecimentos de forma integrada com base no eixo temático. Para que 

essa integração se torne efetiva, docentes, articuladora do curso e equipe pedagógica 

participam de reuniões semanais. Tais encontros foram previstos com intuito de realizar 

o planejamento integrado das atividades que serão desenvolvidas no tempo-escola e no 

tempo-social, bem como para desenvolver estudos e reflexões acerca da proposta 

metodológica do projeto e avaliar o andamento do curso a fim de traçar estratégias para 

seu aprimoramento. Durante o primeiro semestre letivo foram realizadas ações de 

acompanhamento sistemático e planejamento coletivo com os estudantes. Dentre as 

ações desenvolvidas estão: orientação aos estudantes quanto à organização dos horários 

destinados aos estudos no tempo social, procurando adequar o planejamento às 

características individuais e à realidade de cada estudante; realização de oficina de 

orientação para os estudos, momento em que foram desenvolvidas estratégias de 

organização para estudos e de leitura e escrita de textos, visando auxiliar o 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Para além de uma estratégia técnica, 

entende-se que essa atividade consiste em dar condições para que o estudante-

trabalhador aprenda a ler, observar e questionar o mundo e tenha autonomia para 

ampliar e avançar em seus conhecimentos. Adotou-se também o uso do portfólio como 

instrumento de organização dos materiais de estudo. Os resultados preliminares do 

desenvolvimento do curso “PROEJA-CERTIFICA técnico em Guia de turismo” 

apontam para a necessidade de continuidade dos encontros pedagógicos sistemáticos 

entre os docentes, a articuladora do curso e a equipe pedagógica, pois se verifica que tal 

metodologia tem surtido resultados positivos em termos de integração curricular e 

articulação dos conhecimentos desenvolvidos no tempo-escola e no tempo social. 

Destaca-se ainda que a experiência de conciliar o tempo-escola com o tempo-social tem 

se mostrado positiva para os estudantes desse curso, que apresentam uma característica 

semelhante a outras turmas de EJA, ou seja, pouco tempo para se dedicarem aos 

estudos. 
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EIXO 7: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

(EJA) NA PERSPECTIVA DO MUNDO DO TRABALHO 

 

RESUMO 

A centralidade do trabalho preconizada para a  Educação de Jovens e Adultos - EJA 

deve se concretizar em projetos pedagógicos que priorizem conteúdos e métodos de 

ensino adequados às realidades profissionais e sociais dos trabalhadores. (MORAES e 

LOPES, 2005). Nessa direção “é preciso deixar que as experiências e saberes trazidos 

do trabalho invadam o espaço escolar, o que implica considerar o trabalhador como par 

dialético com o professor (...) realizar um trabalho pedagógico em que a experiência 

está no centro e não as carências” (FISCHER e FRANZOI, 2005, p. 42). Neste sentido, 

os processos de reconhecimento e certificação de saberes profissionais, são uma 

dimensão importante para a EJA, estando presentes no Plano Nacional de Educação 

http://www.moderna.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8A8A8246FB74BF0146FC10A8A14E0E
http://www.moderna.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8A8A8246FB74BF0146FC10A8A14E0E
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n33/a12v1133.pdf
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(PNE 2014-2024) como estratégia para o cumprimento da meta 10, que  ratifica  a 

importância de se ofertar a EJA na forma integrada à educação profissional. 

No Brasil, os processos de reconhecimento de saberes profissionais anteriores a 2003, 

foram desenvolvidos no contexto de políticas neoliberais, no qual estava colocado o 

protagonismo do setor empresarial. A partir do ano de 2003, se assume o desafio da 

construção de um sistema nacional de certificação profissional que possa atender ao 

conjunto das demandas sociais e não apenas aos interesses de um único segmento 

social. (MORAES e LOPES, 2005).  

O objetivo deste trabalho é discutir a importância do processo de reconhecimento e 

certificação de saberes profissionais na EJA, mais especificamente inserido no 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).  

A Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Continuada (Rede 

CERTIFIC) foi instituída pela Portaria Interministerial Nº 1082 de 20/11/2009 e 

reorganizada pela portaria Nº 5 de 25/04/2014, passando a ser denominada Rede 

Nacional de Certificação Profissional. Embora o termo Formação Continuada tenha sido 

suprimido, a importância da formação está presente na definição dos processos de 

certificação profissional, em três de suas finalidades, e em um de seus princípios, 

expressamente nos artigos 4º, 10º e 18º. O CERTIFIC, portanto, se constitui “um 

conjunto articulado de ações de natureza educativa, científica e tecnológica […] que 

possibilite a elaboração de itinerários de certificação e formação profissional […] para 

fins de prosseguimento de estudos ou de exercício profissional ” (BRASIL, 2014, sem 

grifos no original). 

A experiência brasileira nos processos de Certificação Profissional, entre os anos de 

2009 a 2011 foi realizada pelos Institutos Federais de Educação e  não alcançou a meta 

inicialmente proposta (10 mil trabalhadores). Neste período pouco mais de 35% dos 

trabalhadores previstos na meta inicial foram atendidos em processos de 

reconhecimento de saberes, sendo que menos de 4% receberam a certificação. Dos 

trabalhadores atendidos, em torno de 33% foram encaminhados para cursos de formação 

inicial e continuada (FIC) ou de elevação de escolaridade integrado a uma qualificação 

profissional (PROEJA FIC), a fim de receber formação complementar necessária ao 

respectivo certificado (MEC/MTE,SETEC 2014). 

Considerando-se que o principal objetivo do CERTIFIC é o reconhecimento de saberes 

dos trabalhadores pode-se dizer que esta primeira experiência não atingiu  o seu 

propósito inicial. Em síntese, de acordo com as políticas públicas existentes, se o 

CERTIFIC deve incentivar a formação continuada dos trabalhadores, deve também 

buscar aprimorar-se quanto às metodologias avaliativas para que aconteça realmente o 

diálogo entre o saber empírico dos trabalhadores e o saber formal, permitindo a 

construção coletiva de conhecimento durante o processo de certificação. 

Foi no contexto do Grupo de Trabalho de Reestruturação do CERTIFIC (GT 

CERTIFIC) que o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) obteve a autorização do 
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Ministério da Educação (MEC) para iniciar uma experiência de integração entre 

reconhecimento de saberes profissionais e elevação de escolaridade para trabalhadores. 

Por meio da  Comissão Permanente de Integração dos Programas Sociais do IFSC 

(CIPS), a instituição passou a  repensar a oferta do CERTIFIC. O caminho escolhido foi 

a oferta do  CERTIFIC integrado ao PROEJA. A motivação se deu pela percepção da 

identidade do público demandante dos dois programas e por sua potencial 

complementariedade. O  primeiro reconhece e certifica saberes profissionais; o segundo, 

eleva a escolaridade e complementa as lacunas a serem preenchidas pelos saberes 

profissionais não reconhecidos e necessários para a certificação profissional. A 

integração do CERTIFIC ao PROEJA vem acontecendo em quatro projetos pilotos em 

diferentes cidades catarinenses, e tem possibilitado o aprimoramento das metodologias 

avaliativas.   

O Câmpus Itajaí, localizado no litoral norte de Santa Catarina, ofertou o curso PROEJA 

CERTIFIC Pescador Profissional, entre 2014 e 2015. Essa experiência foi realizada por 

meio de uma parceria com a Secretaria Municipal de Penha. O projeto de curso 

contemplou um processo de  reconhecimento de saberes dos trabalhadores do setor 

pesqueiro propiciando a elevação da escolaridade e a formação profissional de forma 

integrada. Durante a realização do processo de certificação, a forma e o local das 

avaliações tiveram que ser repensadas em função da apreensão observada nos 

trabalhadores candidatos ao reconhecimento. Alguns tiveram medo de passar pelo 

processo de certificação, mesmo havendo uma etapa inicial de sensibilização e 

acolhimento. A equipe, então, alterou a metodologia pensada inicialmente, realizando as 

entrevistas, por exemplo, em local mais próximo de sua realidade, e não na escola. 

Também foi observado o interesse em participar das aulas, por parte dos alunos, mesmo 

daqueles componentes curriculares que já haviam sido certificados. 

O Câmpus  Florianópolis Continente,  localizado no litoral central de Santa Catarina 

ofertou o curso PROEJA CERTIFIC em Guia de Turismo. Na experiência deste câmpus 

a apreensão com relação às avaliações dos saberes profissionais partiu da equipe 

multidisciplinar. Alguns professores questionaram a realização de avaliação da prática 

profissional por candidatos que, na sua compreensão, tinham pouca experiência  em 

guiamento. As reflexões que se seguiram a este questionamento, bem como a decisão de 

realizar a avaliação, mesmo com os candidatos considerados pouco experientes foi 

fundamentada na própria Portaria Interministerial, na qual está clara a natureza  

formativa e não apenas avaliativa do CERTIFIC. O objetivo de ter sido construído um 

Projeto Pedagógico de Curso e Certificação Profissional (PPCCP) em que os 

professores apresentam os Componentes Curriculares do curso de referência, foi levar 

os trabalhadores a refletirem sobre a sua prática, e quiçá,  buscar se preparar para 

realizar a avaliação. Em suma, um candidato pode não ter experiência em um ou mais 

aspectos a serem avaliados, mas pode optar por realizar a  avaliação  a partir do que 

ouviu na apresentação, ou do que foi buscar, teoricamente ou mesmo numa relação 

dialética entre teoria e prática, ao voltar para o seu cotidiano laboral.  

Como resultados alcançados por estes projetos  piloto destaca-se  a natureza, avaliativa, 

formativa e certificadora do processo, bem como o seu caráter coletivo. A oferta do 
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CERTIFIC pressupõe a elaboração de um Projeto Pedagógico de Certificação 

Profissional (PPCP)  e este por sua vez, deve prever a identificação da demanda por 

certificação de um grupo de trabalhadores  previamente contatado, por meio de ações de 

extensão. Importante ressaltar, ainda, a existência de duas etapas: a primeira é dedicada 

ao processo de reconhecimento de saberes dos trabalhadores e a segunda à  

complementação de saberes considerada necessária, e indicada pela equipe 

multiprofissional. As duas etapas devem estar previstas e detalhadas no PPCP. 

O caminho metodológico da CIPS, no qual a experiência precedeu a regulamentação, 

mostrou-se como promissor na busca por avanços metodológicos na Certificação de 

Saberes na Educação de Jovens e Adultos. Neste caso, a experiência dos projetos piloto 

fundamentou a construção da Resolução nº 59 do IFSC,  que Regulamenta o Processo 

de Reconhecimento e Certificação de Saberes Profissionais na instituição, na qual é 

possível apreender a concepção educativa, inclusiva e coletiva desta oferta no IFSC. 

Palavras-chave: EJA; Certificação de Saberes Profissionais; CERTIFIC; PROEJA. 

REFERÊNCIAS 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA/MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA. 

MEC/MTE/SETEC. Documento Orientador da Rede Nacional de Certificação 

Profissional. Rede CERTIFIC, 2014.  

BRASIL. Portaria  Interministerial nº 5, de 25 de abril de 2014. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 02 maio. 2014. Seção 

1, p. 14/15. 

MORAES, Carmem Sylvia Vidigal. LOPES, Sebastião Neto. Educação, formação 

profissional e certificação de conhecimentos: considerações sobre uma política pública 

de certificação profissional. Educação e Sociedade. Campinas-SP. vol. 26, n. 93, p. 

1435-1469, Set./Dez. 2005. 

FISCHER, Maria Clara Bueno. FRANZOI. Naira Lisboa. Formação Humana e 

educação profissional. Diálogos Possíveis. Educação, Sociedade e Culturas. Revista 

Científica Interdisciplinar. Porto-Pt,  n. 29. p. 199 de 217, 2009. 

  



 
 

 

 
316 

 

 

 

 

 

Pôsteres 

 

 

 

EIXO 2 

 

SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

IDENTIDADE E DIVERSIDADE 

 

Coordenação 

 

Prof. Dr. Antônio Pereira (UNEB) 



 
 

 

 
317 

  



 
 

 

 
318 

 

A JUVENTUDE, AS DROGAS E O EDUCADOR: UM DIÁLOGO 

NECESSÁRIO 

 

Yara da Paixão Ferreira 

Pós-graduada - FACED- UFBA, Professor(a) Município de Camaçari. 

E-mail: yara.dapaixoferreira@gmail.com 

EIXO 2: SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:IDENTIDADE 

E DIVERSIDADE 
 

 

RESUMO 

O presente trabalho intitulado “A juventude, as drogas e o educador: um diálogo 

necessário” no âmbito da EJA- Educação de Jovens e Adultos no que concerne a 

juventude e sua vulnerabilidade em relação ao universo das drogas e da violência. Tal 

projeto se justifica diante da grande incidência, de jovens dependentes e envolvidos no 

tráfico de drogas. E na relação destes jovens com a criminalidade e violência no bairro e 

nos arredores da escola. O presente trabalho tem como o objetivo promover a reflexão 

crítica do educando, sobretudo dos jovens, acerca da relação entre o uso de drogas, a 

desigualdade social e a violência.  Como metodologia optou-se por uma abordagem 

qualitativa, crítica e reflexiva, pautada em pesquisa empírico-bibliográfica, e textos 

reflexivos buscando suporte à problemática. O campo do delimitou-se em duas turmas 

da EJA, Eixo IV e V. Educandos pertencentes às Escolas Municipais Aniso Teixeira e 

Luís Rogério de Souza, situadas no Município de Camaçari-BA. Ao final do projeto, 

ficou explicito que existe a necessidade de uma educação dialógica no combate ao uso, 

tráfico de drogas e a violência nas classes da EJA. Explicitando que o uso das drogas 

pode segregar, impotencializar e criminalizar o sujeito. Se tornando uma patologia: 

física, humana e social. 

Palavras-chaves: EJA; juventude; educador; relação dialógica. 

 

Palavras-chave: Palavra-chave 1; Palavra-chave 2; Palavra-chave 3; Palavra-chave 4 

 

INTRODUÇÃO  

 

Segundo Newcomb (1995) no texto contido no “Curso de prevenção do uso de 

drogas para educadores de escola públicas”, os fatores de risco para o uso de drogas, 

incluem aspectos: culturais, interpessoais, psicológicos e biológicos. São eles: as 

privações econômicas; atitudes positivas frente às drogas pela família; conflitos 

familiares graves; comportamento problemático (agressivo, alienado, rebelde); baixo 
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aproveitamento escolar; alienação; início precoce do uso de entorpecentes; 

susceptibilidade herdada ao uso e vulnerabilidade ao efeito de drogas. Neste contexto, 

as classes da EJA – Educação de Jovens e Adultos se faz um grupo social vulnerável ao 

uso de drogas e ações de violência. Pois, a construção da identidade do jovem acontece 

nos grupos sociais. Sendo as classes de EJA um grupo social relevante. Logo, a 

prevenção do envolvimento com drogas na escola e possível acesso a criminalidade é 

uma ação reflexiva.  

Neste âmbito este trabalho se justifica, diante da grande incidência, de jovens 

educandos, dependentes e envolvidos no tráfico de drogas e na criminalidade e 

violência. O objetivo foi de promover a reflexão crítica do educando, sobretudo dos 

jovens, acerca da relação entre o uso de drogas, a desigualdade social e econômica, e a 

violência.  A metodologia utilizada foi através de abordagem qualitativa, crítica e 

reflexiva, pautada em pesquisa empírico-bibliográfica, e textos reflexivos buscando 

suporte a problemática. Foram realizadas diversas atividade, buscando o diálogo e 

discussão em relação às temáticas com os educandos e educador. As atividades foram 

elencadas visando à valorização do educando; a busca da autoestima; o 

desenvolvimento afetivo entre o grupo e as diferentes faixas etárias. Dentre as 

atividades tivemos; pinturas; desenhos compartilhados; músicas; estudo de casos; 

curtas; debates; confecção de textos; peça teatral; leituras compartilhadas, dentre outras 

atividades O campo do projeto delimitou-se em duas turmas da EJA, Eixo IV e V. 

Educandos pertencentes às Escolas Municipais Aniso Teixeira e Luís Rogério de Souza, 

situadas no Município de Camaçari-BA. 

De acordo com Albertani (2010, p. 139),” [...] o problema do uso de drogas, 

envolve a interação de fatores biopsicossociais, o campo das ações preventivas [...]”, 

pois envolve a formação do sujeito em relação às questões familiares, sociais, legais, 

políticas e econômicas, formando sua personalidade. Evidenciando a compreensão das 

possíveis relações entre o uso de drogas, pobreza e exclusão social. Porém o educador 

deve estar atento para promoção das discussões voltadas a proteção individual, familiar 

e coletiva, tirando o foco de repressão, bem como a estigmatização e culpabilização do 

jovem. Já que o jovem usuário de drogas muitas vezes pode sentir-se reprimido e 

marginalizado pelos demais colegas da classe.  

Logo, deve-se ter um diálogo aberto. Já determinando a negação de posturas 

discriminatórias. Afinal, os educandos no geral devem entender que a proposta é 

humanizadora. Não punitiva e vexatória. Neste contexto, o professor deve “[...] 

identificar as características do desenvolvimento do adolescente no contexto sócio 

familiar; perceber o adolescente como sujeito transformador e protagonista juvenil na 

escola; relacionar o papel da escola e da família com a formação de valores de 

identidade [...] “(ALBERTANI, 2010).  

O aspecto psíquico também é apontado por Sudbrack (2010), como fator de 

ingresso ao uso e tráfico de drogas como: a curiosidade, busca da afirmação, a baixa 

estima, o fracasso escolar, o conflito em relações familiares e sociais. Assim, o 

educador na relação dialógica pode explicitar ao educando que no “contexto da pobreza 

as drogas não devem ser encaradas como prazer”. Pois, tal prazer momentâneo é capaz 

de mudar histórias e vidas.  
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Nesta relação dialógica, entre professor e educandos fica explicita a proposta de 

Freire (2002) na sua obra Pedagogia do Oprimido, propõe a educação como pratica da 

liberdade a partir da conscientização. Sendo assim, o dialogo se intitula como agente 

transformador de uma sociedade mais humana “[...] o diálogo Freiriano, por sua vez, 

representa a essência da interlocução entre homens e mulheres diferentes, respeitosa 

abertura para o mundo como vocação humana e concretizada na práxis transformadora 

da realidade [...]” (GHIGGI; KAVAYA, 2010, p.125). 

Outro ponto preponderante para ser discutido em classe é a relação pertinente 

entre as drogas e a violência que “[...] de maneira sistemática, as drogas tem sido 

responsáveis pela violência urbana, desagregação familiar e delinquência juvenil “[...] 

(COTRIM, 1988, p. 23).  

Os educadores precisam ter uma relação de reciprocidade, união, afeto, amor, 

doação, aproximação, os êxitos e fracassos, sucessos e insucessos, fazem parte da 

experiência humana, por toda sua extensão. Os jovens são em geral idealistas, 

sonhadores, promotores da paz e justiça. Mas o modo como a sociedade é conduzida, 

orientada numa busca trepidante por “ter”, sem uma preocupação como o “ser” [...]” 

(BRITO 1988 apud MURAD, 1983, p. 115-119). 

 Ao final do projeto concluiu-se que, a relação dialógica entre os educandos e 

educador no contexto das drogas e da violência entre os jovens na EJA. É uma temática 

que alcança a mudança individual e coletiva de uma sociedade. Estes jovens passaram a 

perceber a educação como uma aliada, não como uma instituição excludente e 

distanciada da sua vida como indivíduo e como ser social. 
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EIXO TEMÁTICO: 2 -  Sujeitos da Educação de Jovens e Adultos: Identidade e diversidade 

 

RESUMO 

 

O estudo apresenta um recorte de uma pesquisa mais ampla, em que a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) será analisada a partir de diversos ângulos. Objetiva-se 

compreender a complexa rede que envolve esta modalidade de ensino. Sair dos limites 

da sala de aula e extrapolar os muros da escola em busca de elementos exteriores os 

quais podem estabelecer um contato mais real ao dia a dia dos alunos interligando-se 

aos traços de suas histórias de vida.  Considera-se que de posse destes componentes 

podem-se estabelecer links e elos que possam tornar o ensino e a aprendizagem de 

geometria mais próxima permitindo contextualizações reais em detrimento das 

hipotéticas, ou seja, gerando uma vizinhança entre o saber geométrico a ser ensinado e o 

saber geométrico ensinado como preconizado por Yves Chevallard com a Transposição 

Didática (TD). Também compõem o referencial teórico a Teoria Antropológica do 

Didático (TAD), Guy Brousseau com a Teoria das Situações Didáticas (TSD). Infere-se 

também sobre a existência de “lacunas” ou “vazios” no ensino aprendizagem de 

geometria nesta modalidade de ensino, o que deve ser observado com um olhar atento e 

investigativo. Inicialmente apresenta-se um retrato quantitativo da situação atual da EJA 

e as leis e propostas curriculares que amparam esta ramificação da educação básica 

brasileira. Mostra-se igualmente relevante o acompanhamento às experiências de uma 

turma de uma escola pública da rede estadual de ensino de Feira de Santana, e 

respectivos registros das declarações dos professores de matemática assim como as 

respostas dos alunos. Expostos esses elementos a pesquisa se revela como interessante e 

promissora. 
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EIXO TEMÁTICO: EIXO 2 - SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

IDENTIDADE E DIVERSIDADE 

 

RESUMO 

O presente trabalho é resultado de reflexões realizadas do projeto de Iniciação 

Científica PIBIC/FAPESB, que tem como objetivo compreender e discutir como se dá a 

Inclusão Escolar do aluno da Educação de Jovens e Adultos (EJA) diagnosticado com 

algum tipo de Necessidades Educacionais Especiais nas escolas públicas do Município 

de Guanambi-BA. 

Cabe ressaltar que esta pesquisa é predominantemente de cunho qualitativa, pois 

tem como objetivos compreender o comportamento e a experiência dos humanos por 

meio da qual se constroem e descrevem significados (BOGDAN e BIKLEN, 1994). 

Nesse sentido, os participantes deste trabalho serão os jovens e adultos que 

frequentam a EJA e foram diagnosticados com algum tipo de necessidade educacional 

especial (surdez, baixa visão, intelectual, psicomotora e outras).   

Para tanto, pretendemos realizar um levantamento e localização de diferentes 

experiências de Educação Inclusiva e EJA realizadas no munícipio de Guanambi-BA, 

de maneira que será distribuído um questionário aos gestores das instituições de ensino 

de modo a solicitar informações sobre o número de alunos da EJA com alguma 

necessidade educacional especial matriculados e frequentes.  

As discussões sobre a EJA é um tema de suma importância na sociedade 

contemporânea, visto que, embora o número deste público tenha crescido no âmbito 

escolar, caracteriza-se como inferior ao observarmos a quantidade de jovens e adultos 

que são analfabetos em nosso país.  

Essa realidade é bem mais alarmante quando falamos sobre alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais (NEE) presentes na EJA. Segundo Ferreira (2012, 

p. 75) “Jovens e adultos com deficiência constituem hoje ampla parcela da população de 

analfabetos no mundo porque não tiveram oportunidades de acesso à educação na idade 

apropriada.”  

Algo que pode ser compreendido, dentro do processo histórico, pela valorização 

de grupos sociais elitizados e indivíduos considerados “normais”, em detrimento à 
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grupos sociais desfavorecidos e pessoas taxadas como anormais. Nesses aspectos, não 

há como questionar a grande dívida social existente para com esta população, assim 

como, para o negro, o indígena e a mulher.   

Dessa maneira, cabe-nos refletir sobre como os alunos com alguma NEE devem 

ser atendidos na EJA, uma vez que a Constituição afirma, todos têm o direito à 

educação e ao acesso à escola, sem que haja nenhum tipo de exclusão. Já que, segundo 

o Art. 3, inciso IV apresenta é um dever do Estado “promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação”. 

Mas qual é a melhor forma de proporcionar uma educação inclusiva que seja 

efetiva a estes alunos, que trazem muitas vezes em suas bagagens a invisibilidade 

social? Sobre isso Ferreira (2012, p.79) declara “A invisibilidade das pessoas com 

deficiência gera crenças infundadas, resultado da ignorância geral sobre o que seja 

‘deficiência’ em termos de sua ampla variedade de manifestações, limitações e 

possibilidades.” 

Nesse sentido, ao pensarmos sobre educação inclusiva dentro da escola devemos 

compreender o que realmente significa inclusão. Mantoan (2006) explica que integração 

é diferente de inclusão. Para a autora, as palavras são semelhantes em seus significados, 

porém a realização de suas práticas de inserção “fundamentam em posicionamentos 

teórico-metodológicos divergentes” (MANTOAN, 2006, p. 17). 

Em sua declaração a autora destaca, que integração refere-se as inúmeras 

possibilidades educacional que garante acesso do aluno à escola tanto de ensino regular, 

como especializadas. No entanto, essa inserção se dá parcialmente, pois o sistema e 

serviços educacionais destinados aos educandos com necessidades ocorrem de forma 

segregada.  

Já ao que se refere a inclusão, “prevê a inserção do aluno de forma radical, 

completa e sistemática” (MANTOAN, 2006, p. 19). Nessa direção, a autora além de 

questionar as políticas e a formação da educação especial e regular, procura um conceito 

próprio de integração. Para ela, o processo de efetivação da inclusão não se deve atingir 

apenas o aluno com necessidades, mas a todos os demais que são sujeitos ativos para o 

sucesso educacional geral. 

Com isso compreendemos a relação entre a Educação de jovens e adultos atrelada 

a Educação Inclusiva, pois é perceptível que a EJA traz como parâmetros a inclusão 

daqueles que foram excluídos, proporcionando um diálogo entre o sujeito e o meio em 

que está inserido.  

Nota-se, que uma educação inclusiva não se refere apenas as pessoas com 

necessidades educacionais especiais, e sim vai muito além. Freire (2013) declara que o 

homem é um ser inacabado, incompleto, que não sabe de maneira absoluta. Dessa 

mesma forma Cunha (2012) destaca, que em muitos momentos todos precisaremos e 

temos direito a uma educação que seja inclusiva, pois sempre haverá a necessidade de 

sermos incluídos em algum momento, em algum lugar, ou necessitaremos de uma 

atenção maior como possibilidade de aprendizado. 

Assim, compreende-se que a educação inclusiva está inteiramente voltada à 

diversidade, pois como Cunha (2012) afirma, somos todos diferentes, não apenas 

fisicamente, mas com experiências e saberes diferentes.  
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Algo que está presente na declaração de Contini (2008, p.3)  

Aceitar as diferenças individuais, valorizar cada ser humano e 

aprender através da cooperação são outros princípios 

norteadores da prática da inclusão social que é um processo pelo 

qual a sociedade procura se adaptar para incluir em seus 

sistemas gerais pessoas com necessidades educacionais 

especiais que, por sua vez, preparam-se para assumir seus papéis 

na sociedade.  

 Portanto, não há como negar a importância deste trabalho para realmente 

compreendermos como se dá o processo de inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais nas instituições públicas no município de Guanambi-BA. Nesse 

contexto, entendemos a necessidade de uma ação que seja ativa e não passiva dentro da 

Educação Inclusiva. Não é apenas no papel que o direito deve estar garantido e sim na 

prática da atual sociedade democrática e da “pátria educadora”. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Necessidades Educacionais Especiais; 

Inclusão; Realidade. 
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EIXO TEMÁTICO: SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

IDENTIDADE E DIVERSIDADE 

 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo principal compreender as trajetórias 

escolares das classes populares inseridas na Educação de Jovens e Adultos e como se 

deu o seu sucesso escolar. Almeja-se entender o papel da escola enquanto ambiente de 

aprendizagem e mediação de conhecimentos. Para isso, utilizamos da abordagem de 

pesquisa exploratória e qualitativa, desenvolvida por meio de revisão bibliográfica. As 

ideias foram fundamentadas em: Arroyo (2007) Viana (1998 e 2007) Freire (2000) 

Gadotti (2006) Bogdan e Biklen (1994) entre outros. 

A realização deste trabalho nos proporcionou conhecer quem são os sujeitos da 

Educação de Jovens e Adultos e quais os conhecimentos que eles possuem. Possibilitou-

nos ainda compreender o papel da escola, do sucesso escolar, o papel do educador 

enquanto agente construtor de conhecimentos. Além disso, nos aproximou de certa 

forma do nosso futuro ambiente de trabalho. A partir do momento que se discute o 

papel da escola como ambiente formador de conhecimentos, de opiniões, envolve todo 

um conjunto de pessoas: diretor professor, coordenador, funcionário e pais. A escola é 

dessa forma, envolta por todo esse conjunto para poder de fato ocorrer um bom 

rendimento do aluno que implicará no seu sucesso escolar. O bom funcionamento e 

andamento da escola e do sucesso escolar só são possíveis se for gerida por esse 

conjunto de fatores. Ao contrário, se não houver unidade, não haverá a colheita de bons 

frutos. Ocasionando desta forma a contribuição para o mau desempenho tanto da escola 

como dos educandos. 

       O trabalho está organizado de forma sistemática, apresentado em tópicos. Primeiro 
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apresentamos a trajetória das classes populares na Educação de Jovens e adultos, 

seguido do papel da escola e do sucesso escolar, em seguida a esperança do educador no 

processo ensino/aprendizagem e por fim apresentamos as referências utilizadas. 

      Nesse sentido, no primeiro tópico onde é discorrido sobre as trajetórias das classes 

populares na Educação de Jovens e Adultos, abordamos a questão de como se dá o 

ingresso desses sujeitos na EJA. Visto que, ocorre de forma precária, devido à condição 

social e a falta de interesse do sujeito recém-inserido na escola, por não ver nela um 

futuro de possibilidades. Pois, muitos pensam no hoje, no agora. E passar por todo um 

processo de escolarização pode demorar muito tempo, e tempo infelizmente é o que eles 

não têm para passar por todo este processo.  São pessoas que não tiveram a 

oportunidade de acesso à alfabetização na chamada "idade certa". Visto que, em sua 

maioria são "chefes" de família, são trabalhadores que dão o "duro" para sobreviverem. 

Muitos desistem de seus estudos para trabalharem, outros desistem por não alcançar os 

objetivos esperados durante o processo de ensino/aprendizagem, ficando mais uma vez 

"excluídos". Pois, antes esta exclusão se dava por meio da sociedade, depois, por 

conseguinte da exclusão educacional. Contudo, o poder público deve criar novas 

condições de acesso e permanência a esses sujeitos. Pois, como qualquer outra pessoa 

esses sujeitos são cidadãos possuidores de direitos e deveres como qualquer outro.  

    No próximo tópico, sobre o papel da escola e o sucesso escolar, é abordada a questão 

das contribuições da escola enquanto ambiente de aprendizagem e ampliação de 

conhecimentos. 

     Por fim, abordamos a esperança do educador em relação ao processo de ensino 

aprendizagem. Que traz como questão principal o entendimento de qual esperança seja 

essa. Será ela uma esperança de realização de algo que se almeja muito, ou apenas o 

descrédito e a falta da autoconfiança em si mesmo. A esperança nesse sentido é 

colocada como algo essencial para desenvolvimento do papel de agente transformador 

da sociedade, com interesses voltados para bem comum. Pautados no interesse de 

desenvolver da melhor forma possível o seu papel, o seu trabalho, a sua contribuição 

pedagógica. Nesse sentido, Gadotti (2006, p.55) “Uma educação sem esperança não é 

educação.” Corroborando com essa ideia de que deva haver acima de tudo esperança 

para Educação, Freire coloca que:  

A matriz da esperança é a mesma da educabilidade do ser 

humano: o inacabamento de seu ser de que tornou 

consciente. Seria uma agressiva contradição se, inacabado 

e consciente do inacabamento, o ser humano não se 

inserisse num permanente processo de esperançosa busca. 

(FREIRE 2000, p. 73). 

Posto isso, o educador deve ter consciência do inacabamento para que haja um 

intenso processo da busca do conhecimento. Ele deve ser alguém capaz de acreditar em 

si mesmo no seu potencial de agente transformador da sociedade, para que possa haver 

uma mudança significativa e esperançosa na prática educativa. Entretanto, muitas vezes 

são rotulados por si mesmos como alguém incapaz de transformar algo que esteja o seu 

alcance. Talvez, isso ocorra pelo descrédito e pela descrença de que ele possa 

transformar o que é tido como realidade em apenas suposições e caminhos que possa 



 
 

 

 
329 

levar a uma melhoria na Educação do nosso país.  

      O que nos levou a esta pesquisa foi à inquietação, perante as certas atitudes de 

alguns docentes em relação aos seus métodos de mediação de conhecimentos a esses 

sujeitos, a falta de consideração em relação às trajetórias dessas camadas menos 

favorecida ao processo educacional e o papel da escola em todo esse processo. 

Gostaríamos com esse trabalho de contribuir para a mudança de postura do educador em 

relação ao educando das classes menos favorecida, permitindo a elaboração de projetos 

e ações de inclusão educacional. Ações pedagógicas pensadas da melhor forma possível 

com que venham atentar as suas necessidades. Eis o diferencial de um bom educador, 

priorizar o engajamento e a esperança de uma verdadeira mudança na Educação. 

Palavras Chave: EJA. Trajetórias Escolares. Aprendizagem 
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EIXO 3: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO 

 DE JOVENS E ADULTOS 

 

 

RESUMO 

O texto, capítulo teórico integrante da dissertação de Mestrado “Percursos de vida, 

trajetórias escolares: Narrativas (auto) biográficas das mulheres do programa de 

alfabetização de jovens e adultos de Praia Grande - Ilha de Maré, Salvador/Bahia,    

aborda o descompasso entre a alfabetização de jovens e adultos e as práticas sociais de 

leitura dos sujeitos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para isso, o recorte teórico 

proposto se ancora nos estudos sobre letramento “que veem a aprendizagem da escrita 

como um processo instável, em constante movimento e transformação” (Kleiman, 2002, 

p. 99). De acordo com Magda Soares (2004, p. 92), “alfabetização e letramento são, 

pois, processos distintos, de natureza essencialmente diferente; entretanto, são 

interdependentes e mesmo indissociáveis”, ou seja, a alfabetização não precede o 

letramento, mas a participação nas práticas sociais de leitura e escrita estão vinculadas a 

certo nível de letramento adquirido na interação social independentemente da condição 

de “analfabeto”. E as contribuições do pensamento de Paulo Freire (2005, 2006), basilar 

para a compreensão da relação dialógica entre os sujeitos da alfabetização, na 

perspectiva histórico-cultural, por conceber que esta teoria possibilita o entendimento da 

leitura e da escrita como um processo dialógico de produção de sentidos. A pesquisa 

realizada buscou compreender as trajetórias escolares de duas mulheres marisqueiras, 

alfabetizandas do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos Salvador Cidade das 

Letras/Brasil Alfabetizado, identificando os valores, significados e expectativas por elas 

atribuídos à aquisição e aos usos da leitura e da escrita associados às experiências de 

letramentos (escolar e social). Considerando-se que a insuficiência das condições 

teórico-metodológicas dos programas de alfabetização no sentido de garantir o 

letramento dos jovens e adultos, cerceando a possibilidade do desenvolvimento da plena 

capacidade pessoal que lhes permita exercer a participação social num mundo letrado 
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cada vez mais exigente, abandona a ideia  de “indissociabilidade entre alfabetização e 

letramento”, examinada por Magda Soares (2004, p. 92), tanto no que se refere à 

abordagem teórica quanto à prática pedagógica. Na análise, percebeu-se que diante do 

contexto da vida cotidiana da ilha, há uma lacuna de articulação entre as práticas 

educativas e as práticas sociais e culturais das mulheres no que concerne às 

necessidades funcionais da leitura e da escrita. A discussão teórica sobre alfabetização e 

letramento das educandas da EJA, a luz da teoria Freiriana, reconhece que as questões 

da alfabetização estão atreladas às concepções de letramento escolar e letramento social; 

processos esses de apropriação e usos da leitura e da escrita que se se constituem em 

desafios cotidianos para a prática educativa. Nessa perspectiva, é que se instala a 

complexidade inerente as dinâmicas de interlocução que se situam no convívio das 

múltiplas identidades socioculturais. Torna-se relevante, então, trazer à tona as 

implicações do conceito de dialogicidade da teoria de Freire: por um lado, porque se 

constitui como elemento de reflexão teórica importante para se investigar o caráter 

dialógico ou autoritário do processo educativo dos jovens, adultos e idosos. E por outro, 

porque não se pode esquecer como as práticas de alfabetização se inscrevem nos 

contextos das identidades culturais, que se manifestam concretamente nos ambientes 

escolares através da linguagem, cultura e, sobretudo, das histórias que cada um carrega, 

sobre si e sobre o mundo. A prática dialógica no processo de Educação de Jovens e 

Adultos é capaz de reconhecer essas identidades, tratando-as como tal, não como 

condição de subjugação. Essa discussão, não muito recente no panorama educacional 

brasileiro, encontra em Paulo Freire sua essência, para quem  “a questão da identidade 

cultural, de que fazem parte a dimensão individual e a de classe dos educandos cujo 

respeito é absolutamente fundamental na prática educativa progressista, é problema que 

não pode ser desprezado”  (Freire, 2007, p. 41- 42). A conexão de sentidos e 

significados traduz a função social da linguagem: a comunicação, que emerge no 

decurso do diálogo e modifica-se também através dele. Assim, o diálogo adquire 

sentido na formação da  consciência, entendida, como coloca Paulo Freire, como “[...] 

um esforço para livrar os homens dos obstáculos que os impedem de ter uma clara 

percepção da realidade” (2006, p. 108). Realidade que produz conhecimento, conceitos, 

crenças, valores, narrativas e tudo o mais que alicerça o grupo sócio-cultural   no qual os 

sujeitos estão  inseridos. Assim, compreendida a concepção de diálogo, fica reconhecido 

o poder da educação e, por conseguinte, o impacto de transformação ou de manutenção 

das estruturas sociais decorrente da interrelação entre alfabetização e letramento. O uso 

da linguagem configura-se, então, como instrumento transgressor que pode estar a 

serviço do poder instituído, enquanto elemento que categoriza o sujeito no limite do 

discurso ideológico ou, por outro lado, pode conduzir  à análise crítica da realidade  e 

das estruturas opressoras. Como fonte de conhecimento e práxis educativa, o diálogo, na  

sua essência, impõe-se como caminho para a transformação do mundo pelo homem que 

impulsiona, com seu poder criador e criativo,  as mudanças.  “Não há também diálogo, 

se não há uma intensa fé nos homens. Fé no seu poder de fazer e refazer, de criar e 

recriar” (Freire, 2005, p. 93). Na perspectiva histórico-cultural, os homens em constante 
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diálogo são seres de relações, não somente compreende a importância do seu poder de 

transformação social, como também a própria condição de transformar-se diante da sua 

realidade. 

 

Palavras-chave: Letramento. Alfabetização de Jovens e Adultos.  Dialogicidade. 
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RESUMO 

Os educandos da EJA são sujeitos que por algum motivo foram marcados por 

traços da exclusão escolar, e não tiveram o privilégio de concluir os estudos básicos 

com a idade apropriada ou nunca tiveram a oportunidade de ir à escola. No entanto, 

quando decidem adentrar o cotidiano escolar, estes perpassam no percurso da trajetória 

estudantil por algumas dificuldades e dilemas em relação à aprendizagem da 

matemática. Neste sentido, questionamos: Quais as compreensões e saberes 

matemáticos que os educandos da EJA, trazem consigo? Quais as dificuldades e os 

desafios que os educandos da EJA, encontram com relação à aprendizagem dos 

conteúdos de matemática? Quais os recursos pedagógicos são utilizados pelos 

educadores no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de matemática? 

Assim, o presente trabalho se refere a uma pesquisa científica que se encontra 

em andamento, e o mesmo trata-se de um estudo de abordagem qualitativa acerca do 

processo de ensino e aprendizagem da matemática no contexto da EJA. Busca-se nesta 

investigação analisar os fatores que levam os estudantes da Educação de Jovens e 

Adultos com necessidades de atendimento educacional da escola pública a apresentarem 

ou não dificuldades em relação à aprendizagem dos conteúdos de matemática. 

Desse modo, a pesquisa será de campo na qual nos possibilitará adentrar o 

espaço de três escolas que atendem a EJA, sendo uma federal, uma estadual e uma 

municipal, todas na cidade de Guanambi-BA.  Nesse contexto, os dados serão coletados 

e analisados por meio da utilização dos seguintes instrumentos e procedimentos 

metodológicos: observação, fontes iconográficas, entrevista semiestruturada e o diário 

de campo reflexivo.  

Esta pesquisa é relevante para a Pedagogia, pois instiga aos professores 

encontrar meios que desmistifique a visão errônea que os alunos têm da disciplina de 

Matemática, buscando elementos mais eficazes capazes de assegurar a todos os 

discentes condições para um bom desempenho escolar, e despertar neles o interesse pela 

disciplina.  

Nós seres humanos, antes mesmo de adentrarmos o ambiente escolar já 

adquirimos os primeiros conhecimentos e fundamentos matemáticos, oferecidos pelo 

meio em que vivemos. Ao adentrarmos no universo escolar, esses conhecimentos vão se 

aprofundando, numa perspectiva de um ensino matemático que sirva para a vida. No 

entanto, a Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos reintera que, “os 

conceitos, os procedimentos e as atitudes desenvolvidos no decorrer da vivência dos 

alunos, que emergem em suas interações sociais e compõem sua bagagem cultural, são 

frequentemente desconsiderados na prática pedagógica dos professores de EJA”. 

(BRASIL, 2002, p. 14).  

 Assim, para que o ensino da matemática tenha êxito, faz-se necessário que as 

escolas considerem os saberes já trazidos pelos educandos, fazendo-os se sentirem 

capazes e os incentivando a novas descobertas. “Os estudantes devem ser auxiliados a 

ver que a Matemática é um todo integrado, e não uma lista de peças e fatores isolados”. 

(VAN DE WALLE, 2009, p. 21). Para que isso venha se efetivar, faz-se necessário uma 

proposta de ensino e aprendizagem voltada para as especificidades dos sujeitos da EJA, 
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perpetrando um ensino matemático que tenha significado para os educandos e que possa 

garantir uma formação intelectual. 

No processo de ensino e aprendizagem da matemática o discente deve ser um 

sujeito participante, pois, “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. (FREIRE, 1996, p. 

47). Desse modo, o aluno precisa compreender os conteúdos e não reproduzi-los, e o 

professor, como mediador, deve instigar o discente a pensar, a questionar e a criar 

estratégias para desenvolver as habilidades de raciocínio e ideias matemáticas, e não 

simplesmente exigir respostas padronizadas. Assim, “a falta de clareza com relação ao 

papel que a Matemática deve desempenhar no corpo de conhecimentos sistematizados 

pode ser o principal responsável pelas dificuldades crônicas de que padece seu ensino”. 

(MACHADO, 1991, p. 9).  

Essa disciplina dentro do contexto escolar e na sociedade provoca 

descontentamentos, e isso de certa forma está imbricado aos estereótipos que foram 

construídos há anos e que carregamos até os dias atuais. Assim, no processo de ensino e 

aprendizagem faz se necessário também da educação dialógica proposta por Freire, pois 

através do diálogo o educador media e problematiza o conhecimento juntamente com os 

educando e a partir dessa troca ambos passam a adquirir novos conhecimentos.  

 

O papel do educador não é propriamente falar ao educando, 

sobre sua visão de mundo ou lhe impor esta visão, mas dialogar 

com ele sobre a sua visão e a dele. Sua tarefa não é falar, 

dissertar, mas problematizar a realidade concreta do educando, 

problematizando-se ao mesmo tempo. (BARRETO, 2004. p. 

65). 

 

Assim a prática educativa do educador não deve ser centrada no educador aquele 

que fala, e o educando aquele que ouve e memoriza o que foi dito, mas sim, deve haver 

uma troca entre ambos. Se assim for feito o conhecimento deixa de ser bancário e os 

educandos passam a se sentirem construtores da aprendizagem. Desse modo, o 

conhecimento nasce da relação entre as pessoas. 

 

Palavras-chave: Matemática; Ensino-aprendizagem; Educação de Jovens e Adultos. 
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RESUMO 

 

A síndrome de Burnout constitui um fenômeno psicossocial que afeta o mundo do 

trabalho, sobretudo o trabalho docente, nas suas diversas modalidades, em virtude dos 

estressores a que esta atividade está sujeita. A partir deste estudo, o trabalho a ser 

apresentado é fruto de uma pesquisa, em andamento, acerca da incidência da síndrome 

de Burnout em professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos e seus reflexos 

na permanência dos alunos nessas escolas. Como a síndrome de Burnout em professores 

que atuam na EJA pode contribuir para o agravamento da situação da evasão dos 

educandos na escola foi a pergunta que norteou esta investigação. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa cujo objetivo é tratar da evasão escolar na Educação de Jovens e 

Adultos trazendo um elemento a mais na discussão que é a Síndrome de Burnout em 

professores que atuam na EJA.  Também busca identificar o nível da síndrome em que 

se encontram os educadores, bem como analisar os índices de evasão de alunos da EJA 

e principais problemas que envolvem o entorno da escola analisada. A pesquisa está 

sendo desenvolvida em uma escola da rede pública municipal, no município de Campos 

dos Goytacazes, Rio de Janeiro. A princípio, optou-se por analisar apenas uma escola 

para melhor compreender o fenômeno da evasão, considerando também, outras 

possíveis variáveis que podem por ventura estar relacionada ao problema.  Com base 

nos dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, setor de estatística, optou-

se por analisar a escola uma com uma taxa de evasão considerável, comparada as 

demais escolas, porém que está localizada em uma região central da cidade, assim a 

questão do acesso à escola não representa, a princípio, fator de desistência. Estão sendo 

utilizados dois instrumentos para coleta de dados: um questionário inspirado no MBI – 

Maslach Burnout Invectory – (JIMENEZ, 2002) para indicar possíveis traços da 

síndrome de Burnout e um questionário direcionado aos alunos visando traçar o perfil 
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dos indivíduos, faixa etária, gênero, motivação para voltar aos estudos e questões 

voltadas à percepção do aluno quanto a motivação do professor e a relação professor-

aluno. Como fundamentação teórica, a pesquisa baseou-se nas ideias de Fernando 

Gastal Castro (2012), que estuda o fenômeno da síndrome de Burnout nas diversas 

profissões, além das contribuições de Sandra Carlotto (2002) e Ana Maria Benevides 

(2002, 2010), que trazem o foco para a profissão docente. Na análise sobre a prática 

docente e sua relação com o aluno, as contribuições de Freire (1996) oferecem alguns 

pontos importantes que contribuem para a discussão do problema. Para tratar dos 

aspectos mais gerais da EJA buscou-se como referencial teórico o Parecer CNE/CEB 

11/2000(BRASIL, 2000) e no que diz respeito à evasão dos indivíduos na escola, 

estabeleceu-se um diálogo com Tavares (2010) que trata da questão da evasão dos 

alunos em classes de jovens e adultos no município de Campos dos Goytacazes. 

Embora a pesquisa ainda esteja em processo de desenvolvimento, porém já é possível 

obtermos alguns resultados. Foram analisados os dados da Educação de Jovens e 

Adultos do 2º segmento. Dados da SMEC, senso 2014, em todo município foram 1441 

matriculados para a Educação de Jovens e Adultos e desse total, 465 evadiram o que 

representa aproximadamente um índice de 32,27% de evasão. 23,73 % foram retidos, 

menos de 0,62% foi transferido e 44% dos alunos foram promovidos. Esses dados 

constituem o conjunto de alunos dos anos finais do 2º Segmento distribuídos nas suas 

quatro fases. A fase VI possui o maior índice de evasão se comparada as demais, 

aproximadamente 41,72% das evasões enquanto a fase IX corresponde a 19,44 % das 

evasões. As fases VII e VIII correspondem, respectivamente, 32,84% e 30,11% das 

evasões. Na escola analisada 67,68% dos alunos do 2º segmento deixaram de frequentar 

a escola. Em um pré-teste aproximadamente 20% consideraram que a prática do 

professor exerce um peso importante para a permanência do aluno na escola. Sendo 

assim, acredita-se na relevância desse estudo, uma vez que a síndrome de Burnout 

compromete a prática pedagógica do professor, que no caso da Educação de jovens e 

Adultos, esbarra em outras dificuldades como a formação específica desse profissional e 

a carência de saberes para lhe dar com a diversidade de sujeitos da EJA. 

 

Palavras-chave: Síndrome de Burnout; Ensino; Educação de Jovens e Adultos; evasão 

escolar.  
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EIXO 5: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

RESUMO 

Este texto apresenta algumas reflexões teóricas constituídas, a partir de pesquisa 

bibliográfica, no projeto de mestrado, em andamento, acerca dos desafios à formação 

inicial de professores para o trabalho com a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Esse 

estudo advém da necessidade de discussão dos saberes profissionais a serem adquiridos 

durante o processo de formação inicial que deverão compor o quadro de competências 

pedagógicas do professor que atuará na educação contemporânea, em especial, na EJA. 

A investigação teórica culmina como fonte de conhecimentos para a contextualização e 

fundamentação do objeto de estudo. Para aprofundamento dos saberes profissionais 

necessários à pratica pedagógica do professor em formação inicial buscamos os estudos 

autores como Tardif (2004), Soares (2007), Ventura (2012), Haddad e Di Pierro (2000). 

As percepções iniciais levaram à compreensão que, os saberes da formação inicial, no 

campo dos saberes profissionais são imprescindíveis à prática pedagógica dos futuros 

professores, pois se apresentam como direcionadoras da prática educativa, provenientes 

de reflexões sistematizadas do campo empírico.  

Palavras-chave: Formação de Professores; Educação de Jovens e Adultos; Saberes 

Profissionais 

 

O cenário da educação de jovens e adultos, atualmente revela o percurso 

histórico, político-social pela qual atravessou a educação pensada para a classe popular 

e trabalhadora do país. As nomenclaturas educação de adulto, educação popular, 

educação não formal, educação comunitária etc. marcam os paradigmas de construção 

da educação desejada pelo/para o povo das classes socialmente desprivilegiadas com 

baixa ou nenhuma escolaridade e/ou forjadas pelo Estado em “atendimento” às pressões 

e lutas instauradas pela população para que todos tivessem acesso à educação 

escolarizada.  

As décadas de 80 e 90 do século XX marcam o apogeu da educação de jovens e 

adultos no Brasil, pois ultrapassa os limites do processo educativo de práticas 
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puramente alfabetizadoras focalizadas durante as décadas de 60 aos anos 80. No 

entanto, a EJA torna-se modalidade de ensino obrigatória devido às exigências políticas 

de órgão internacionais como a Organização das Nações Unidas – ONU, o Banco 

Mundial, diante dos expressivos números de pessoas não alfabetizadas ainda no século 

XX. 

Os anos 80 representam para a política a retomada da democracia e do legado 

dos movimentos de educação político-cultural favorável para experiências inovadoras e 

da escolarização de jovens e adultos, sendo conduzidas por locais em parcerias com 

organizações e movimentos sociais impulsionando o reconhecimento dos direitos 

sociais na Constituição Federal de 1988, e, assegurando a EJA como um direito de 

todos/as cidadãos. Sendo “o dever do Estado com a educação será efetivado mediante 

garantia de: I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua 

oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria”. (Art. 208, 

inciso I). Para além dessa recomendação, Haddad e Di Pierro (2000, p. 120) apontam:  

 
As disposições transitórias da Carta Magna estabeleceram um prazo 

de dez anos durante os quais os governos e a sociedade civil deveriam 

concentrar esforços para a erradicação do analfabetismo e a 

universalização do ensino fundamental, objetivos aos quais deveriam 

ser dedicados 50% dos recursos vinculados à educação dos três níveis 

de governo. 

 

 Com isso, novas perspectivas surgem na sociedade para o que tange a garantia 

da educação de jovens e adultos e acesso a escolarização. Mesmo sendo um grande 

desafio a concretização dos preceitos legais disposto pela Constituição brasileira. 

O ano 90, por sua vez, destaca-se como o ano internacional da alfabetização proferido 

pela ONU após a Conferência Mundial, na qual foi aprovada a “Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos”. Esta Conferência abordou os problemas educacionais 

apresentados mundialmente em alguns países no qual o Brasil apresentava baixo Índice 

de Desenvolvimento Humano - IDH e alto índice de analfabetismo, como mostra a 

tabela apresentada pela Pnad (2001), ONU (2001) e IBGE (2000).                  

Neste período, o Brasil ocupou a 73º posição no rank dos países do mundo com 

taxa de IDH de 0,753, superando apenas países como o Equador, Peru e Cabo Verde. 

Mas o que esses números representam em quantitativo da população? Isso significa 

dizer que na década de 80 o Brasil tinha um total de 74.600.000 de habitantes, sendo 

que 19.356.000 não alfabetizados, uma porcentagem de 25,9% de total da população. 

Em 1991 a taxa de pessoas não alfabetizadas era de 19,7%, esses números representam 

94.891.000 habitantes, sendo 18.682.000 em 2000 essa taxa baixa para 16.295.000 de 

analfabetos equivalendo a 13,6% de sua população. 

Conforme dados apresentados pelo Censo, a taxa de pessoas não alfabetizadas 

ou com pouca escolarização decresceu significativamente, sugerindo que no Brasil se 

desenhava uma perspectiva de elevação da quantidade de anos de estudos atingindo, 

respectivamente, 25,9%, 19,7% e 13,6% de pessoas não alfabetizadas, no entanto, esses 

índices não revelam a superação total do analfabetismo. Nesta mesma década ouve o 

início do processo de municipalização da educação de jovens e adultos, emergindo 
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conjuntamente de um processo de “nova concepção paradigmática”. Ou seja, o resgate 

das contribuições da educação popular, mudança no pensamento pedagógico 

(“renovação pedagógica”), início da mudança das relações entre educação e trabalho na 

sociedade contemporânea.  

O nível educacional da população pobre brasileira na década de 80, no entanto, 

representava o déficit histórico de acesso às instituições de ensino, bem como, a 

impossibilidade de ascensão à cidadania por essa classe social. O público conhecido 

como 

 
[...] migrantes do campo para a cidade, que engrossam os cinturões 

das regiões metropolitanas, empobrecidas pelo fim do clássico mundo 

fabril e pela precarização das relações entre capital e trabalho, em 

processos permanentes de migrações pelas periferias urbanas ou que 

têm na rua seu modus vivendi, podem ser pensadas como população 

deserdada, cujas trajetórias escolares têm sido, desde o surgimento da 

instituição escolar pública e laica, ínfimas e descontínuas, e que 

podem encontrar, nas práticas educativo-escolares, espaço público que 

acabam por construir-se em passaporte indenitário para ocupação de 

“un lugar em el mundo”. (MOLL, 2004, p. 11) 

 

 Segundo o IBGE, no período de 1980-1990 a urbanização precária do Brasil 

chegou a 81%, embora se destacasse entre os 10 (dez) maiores países do mundo com 

elevado Produto Interno Bruto – PIB. Essa posição chamou atenção das agências 

financiadoras que pressionaram os governantes à assumirem diversos compromissos 

relativos à universalização da alfabetização e da educação básica direcionando assim, a 

EJA ao patamar de modalidade de ensino da educação básica e “prioridade” 

educacional. Como modalidade de educação foi incorporada nos projetos de políticas 

públicas, visando acelerar a redução do analfabetismo e expandir o serviço da educação 

básica dentro do prazo e metas estipuladas. 

Conforme destaca Di Pierro (2010) a década da “Educação para Todos” não 

garantiria apenas o acesso e permanência de crianças e adolescente na educação escolar 

prevista de qualidade, também aos jovens e adultos proporcionaria o acesso a novos 

conhecimentos e buscando suas necessidades de aprendizagem, bem como, a inclusão 

social com equidade de gênero, idade, saberes e realidades. 

Nesta perspectiva, o campo da formação de professores também sofreu novas 

exigências, pois a EJA que outrora foi pensada fora do campo das políticas do sistema 

formal de educação configura-se como obrigatoriedade nacional. Contudo, faz-se 

necessário possibilitar também ao professor uma formação inicial para atendimento 

qualitativo dessa modalidade de ensino. Uma formação que orientasse o professor no 

bojo de compreensão das necessidades sociais apresentadas pelos sujeitos da EJA. 

Assim, Ventura (2012) destaca a importância de pensar numa formação de professores 

adequada para o trabalho com a realidade pedagógica e social, dos alunos da EJA, 

considerando que a especificidade educativa,  
está inscrita no quadro mais amplo de luta pelo reconhecimento dessa 

modalidade de ensino como direito inalienável daqueles que não 

tivera o acesso à educação assegurado ou garantia de condições de 
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permanência na escola. Sendo este direito por sua vez, parte das 

muitas lutas socais que têm, no horizonte, a transformação da 

realidade. (VENTURA, 2012, p.188) 

   

Para os sujeitos da EJA, acessar uma educação de qualidade social, é 

imprescindível para o processo de empoderamento social e político individual ou 

coletivo, bem como para o exercício da sua cidadania e/ou ampliação dos direitos que 

são negados a partir da falta de escolarização.  

Neste sentido, formação do professor que atua ou atuará na EJA precisa ser 

organizada a fim de mediar os conhecimentos científicos e pedagógicos apreendidos no 

processo de formação inicial aos saberes dos alunos, proporcionando condições de 

aprendizagens qualitativas e efetivas. Faz-se necessário habilitar epistemologicamente e 

didático-pedagogicamente o professor que atuará na EJA, a fim de pensar a estrutura da 

sua formação dentro das condições reais apresentadas nesta modalidade de ensino.  

Vasconcelos (2003) aponta para a necessidade dos cursos de formação de 

professor apresentar propostas curriculares palpáveis à EJA, que possibilitem a 

construção de competências e habilidades que contemplem de maneira adequada, as 

demandas sociais vigentes da sociedade e dos educandos. Que possibilite a inserção 

social, o avanço da escolarização e a melhoria da qualidade de vida, assim desejada.  

Neste sentido, o campo didático-pedagógico para o trabalho com a EJA se 

torna mais complexo, vislumbrando do professor elementos formativos que pondere os 

aspectos “cognitivos, afetivos, social e moral” dos educandos no processo de ensino-

aprendizagem, bem como considerar a diversidade de todo gênero existente no contexto 

da sala de aula. 

 Com tantas exigências, as perguntas recorrentes dos futuros professores são: 

Como sistematizar a diversidade existente na sala de aula? Como estruturar um material 

didático-pedagógico que considere os saberes apresentadas pelos educandos?  

As demandas aumentam e o professor se percebe polivalente, sendo cobrado à 

apresentar propostas cada vez mais mirabolantes que atendam às especificidades locais, 

mas que contemplem, ao final, os conhecimentos universais; Que contemple a 

diversidade cultural, os saberes, as experiências dos educandos e acima de tudo que 

respeite a compreensão de mundo de cada um e suas perspectivas quanto ao estudo. 

Contudo isso, a EJA se torna ainda mais interessante, um desafio constante.  

É preciso que se estabeleça uma conversa, sugere Antunes (2007, p. 31), 

“construir uma possibilidade de diálogos [...]”. Garantir que o processo de ensino-

aprendizagem do educando jovem e adulto ultrapasse a barreira da reparação social 

estereotipada. Aquela destacada por Bergano (2002, p. 21) como momento da vida que 

não dá para apreender tantas coisas, limitando-os nessa fase, a desenvolver o mínimo da 

sua capacidade intelectual, de aprender o que sobra e com o que sobra da educação 

infantil. Acredita-se ainda que, nessa fase, a aprendizagem não concentra a mesma 

energia ou utilidade da educação infantil, ou seja, “não será tão importante como na 

infância ou na adolescência” como se ambas pudessem ser comparadas. Simões (1978, 

apud BERGANO, 2002, p. 22) continua: 
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É evidente que as características de um aluno/adulto não são as 

características de uma criança ou de um adolescente. Assim, “... 

enquanto a experiência para a criança é algo que lhe acontece, 

para o adulto é algo do que ele é, pois ajudou a formar o seu 

próprio eu...” deste modo, quando se rejeita a experiência do 

adulto é possível que ele se sinta alvo dessa rejeição.  

 

Desta maneira, os mecanismos didático-pedagógicos para a EJA, se 

apresentam como elemento que não podem ser pensados em segunda instância, sendo 

primordial que o professor esteja cônscio das especificidades do adulto aprendiz.  

Os saberes pedagógicos do professor em formação inicial precisam comportam 

uma dimensão crítica de si mesmo, aspectos que são considera “psicossociológicos e 

psicológicos”, “uma vez que “exige um certo conhecimento de si mesmo por parte do 

professor (por exemplo) conhecimento dos seus limites, de seus objetivos, de seus 

valores, etc.)”. Tardif (2014, p. 100).  

Outros aspectos considerados pelo autor relevantes ao professor são os saberes 

existenciais, sociais – o primeiro considera o professor um sujeito holístico, que 

também traz consigo tudo aquilo que acumulou nas suas experiências de vida. Que 

pensa a partir de sua história e agrega à sua prática pedagógica. “Em suma, ele pensa a 

partir de sua história de vida não somente intelectual. (...) não é somente um “sujeito 

epistêmico”. Não está diante das coisas do mundo de maneira restrita aos 

conhecimentos que são extraídos de um determinando objeto.  

Os saberes sociais, no entanto, são considerados para além dos construídos das 

relações sociais, compreendem os conhecimentos acumulados pela humanidade, saberes 

das ciências da educação e para a educação. São saberes curriculares produzidos fora do 

processo de relação social. Para Tardif (2014, p. 105) “uso desses saberes pelo professor 

implica, portanto, uma relação social com esses mesmos saberes como os grupos, 

instâncias e indivíduos que os produzem.”   

Por assim dizer, ao professor contemporâneo cabem estruturas formativas 

complexas que o localizem na conjuntura da função escolhida, em direção à qualidade 

do ensino, da educação, bem como, nas vertentes ligadas ao campo profissional. 

Ao partir dessa compreensão, alguns comportamentos necessitaram ser revistos para 

que a oferta da EJA seja garantida em sua plenitude, fundamentadas em arcabouços 

teórico-metodológicos que conduzam à qualidade do ensino, conforme revela Soares 

(2002), principalmente, no que tange à atuação do professor desta modalidade.  

Destarte, a abordagem dos conteúdos e a opção metodológica devem considerar 

a riqueza e a variedade das experiências, saberes e interesses dos educandos, valorizar 

sua origem e sua linguagem, e com isso propiciar o exercício da imaginação e da 

criatividade, tanto na oralidade quanto no uso social da linguagem e da escrita. 

Assim, partindo desta visão da necessidade de uma prática pedagógica efetiva na 

EJA, que apresento a importância de se fomentar na formação inicial ou continuada de 

professores a construção de estruturas didático-pedagógicas que contribuam para a 

valorização e respeito dessa modalidade de ensino por toda a comunidade escolar. 

Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a educação é 

direito de todo cidadão brasileiro. No entanto, essa educação deve ser ofertada 



 
 

 

 
348 

qualitativamente, assegurando que todos tenham acesso de forma igualitária. Com isso, 

percebe-se o papel de fundamental importância que a educação desempenha na 

sociedade e na vida de cada um.  Ela é um dos requisitos essencial para o indivíduo 

acessar o conjunto de bens e serviços disponíveis na sociedade. 

À medida que a sociedade se desenvolve ou se transforma, a educação sofre 

grandes modificações também, e a ela são incorporados ou retirados elementos que 

direcionam o ensino, por exemplo, na direção das demandas vigentes. Ao se 

transformar, todas as esferas ligadas à educação tendem a se adequar também, 

cumprindo assim o ciclo “natural” de ordem estabelecida.  

Nesse processo de transformações sociais, a escola representa a primeira 

instância que deve se adequar de maneira imediata para comportar as demandas que vão 

surgindo na sociedade. Não obstante, a responsabilidade de tornar isso prática no 

convívio é do professor. O professor para uma sociedade de repente transformada deve 

incorporar aos saberes já existentes, novo conhecimentos, que darão ao seu ato uma 

maior complexidade.  

Neste sentido, às políticas educacionais organizam novas estruturas para que o 

professorado aproxime a sua prática didático-pedagógica ao mais perto possível do 

conjunto de elementos do novo sistema. Todo esse novo arcabouço de conhecimentos e 

informações são repensados nas propostas de formação inicial. Logo, o espaço da 

formação inicial se configura como de aquisição de conhecimentos teórico-

metodológicos e/ou de reflexão imprescindíveis à da prática docente futura.  

No entanto, vale ressaltar que mesmo com os perceptíveis avanços ocorridos 

no campo da EJA, a formação de professores ainda encontra-se num estado incipiente 

de profissionalização. Para Ventura (2012, p. 195), a pouca atenção dada à formação 

inicial do professor para a EJA tem dificultado a superação da concepção de suplência 

e, concomitantemente, o reconhecimento da área como campo diferenciado no âmbito 

da educação básica com característica e possibilidades próprias.  

A lógica para sobrepujar, nesta perspectiva, a dicotomia entre teoria e prática 

intensifica a luta pela melhoria na formação de professores e, consequentemente, a 

busca pela melhor qualidade do ensino da EJA.  

Os conhecimentos, os saberes e as habilidades, ou seja, as competências na 

prática passam a conceituar a ideia de construção dos novos professores, e, a novidade 

no discurso traz desconfortos ao passo que conduzem o professorado a comportamentos 

mais exclusivos à profissão docente. Com isso, a condição de ser professor fica também 

atrelada à disposição de reflexão da prática, bem como à atitude de um observador, 

atento ao contexto da escola, da realidade da sala de aula de fatores que influenciam o 

ensino.  Ferrari, Santiago e Utuari (2009, p. 94), discorrem que: 

 

[...] não se pode perder de vista que a educação é fruto de um 

processo histórico e que não existem fórmulas milagrosas, há 

sempre proposições, estranhamentos, assimilações, reflexão, 

experimentação e revolução. É este movimento que mantém a 

vida do educador pulsante e viva. Nesses devires, os 

movimentos de educação em arte não desaparecem em função 

de outros que surgem, mas se fundem na experiência e 
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repertório do professor. 

 

Ou seja, onde há interação humana, relação sociais de interesses, troca de 

conhecimentos e saberes, lá existe educação.  

Neste cenário, a educação é um componente social involuntário que acontece a 

todo o tempo em nosso dia a dia, porém não é perceptível a olho nu, identificar uma 

ação educativa, intervir de maneira decisiva, contextualizada, conveniente e 

comprometida, não é tarefa fácil ou para qualquer profissional e sim para professor.  

A formação do professor, portanto, se constitui num dos pontos fundamentais 

para o desenvolvimento socioeducacional, sendo o seu principal papel, conforme 

Romanowski (2007), a “educabilidade do individuo”. Desta forma, faz-se necessário 

pensar a formação do professor como elemento fundamental para uma prática baseada 

nas mudanças no quadro atual da sociedade. Ser professor não é tarefa fácil; há 

elementos que vão além do ato de transferir conteúdos. 

Assim, no sentido menos versado, as características do professor poderão estar 

pautadas nos pré-requisitos de profissionalidade e profissionalismo. A primeira 

buscando do professor a compreensão do seu papel social dentro do campo de trabalho, 

desenvolvendo habilidades, saberes, técnicas e conhecimentos necessários ao 

desenvolvimento da atividade docente. Para Ramalho et al (2003, p. 53), “o conjunto de 

características de uma profissão que tem como natureza mais ou menos elevada segundo 

o tipo de ocupação”. Um processo de características necessárias ao exercício de uma 

profissão que orienta para uma série de comportamentos/competências específicos e 

observáveis.  

O profissionalismo docente, no entanto, implica na visão do professor 

preparado metodologicamente para o ensino, especificamente preparada de uma 

epistemologia do conteúdo e da aprendizagem, cônscio do contexto em que está 

inserido e daqueles com quem desenvolve o processo de aprendizagens. Esse aspecto 

exige do profissional uma formação obtida por um curso e formação superior apropriada 

e que lhe prepare para o exercício da função. Para Ramalho et al (2003, p 53), essa 

condição é um dos requisitos para a “conscientização de formação inicial na busca da 

identidade como profissional”.  

Essa concepção de profissionalismo implica na disposição do professor 

capacitado para decidir conforme os seus conhecimentos os objetivos a serem seguidos; 

para deliberar de acordo com as condições e oportunidades e criar meios para atingi-los. 

A autora reconhece que para o devido reconhecimento do profissionalismo dentro das 

atividades humanas é necessário lançar mão de um conhecimento elaborado relacionado 

“a norma do saber dizer científico”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O grande desafio dos professores atualmente, é adquirir durante o processo 

formativo conhecimentos específicos para atuarem na área, identificando as complexas 

relações que envolvem o processo educativo, intervindo nas atividades de maneira 

competente e responsável, bem como, desenvolver uma profissionalidade docente. 

Em face dessa compreensão, o trabalho pedagógico deve voltar-se para a uma 



 
 

 

 
350 

ação concreta, partindo da necessidade do educandos a fim de solucionar situações 

problemas que versam em seu contexto, de sua realidade que pode ser adaptada ao 

contexto escolar através de várias atividades. Esse trabalho pedagógico deve direcionar 

os educandos à compreensão de responsabilidades coletivas, de uma cidadania crítica, 

colocando-as em prática sempre que o contexto social lhe exija.  

Neste contexto, a prática pedagógica efetiva é entendia como a ação de mudar. 

Transformar as coisas, a partir da admissão de elementos didáticos novos. A inovação 

consiste na aplicação de conhecimentos já existentes [...]. Inovar consiste em introduzir 

novos modos de atuar em face de práticas pedagógicas que aparecem como inadequadas 

ou ineficazes. (Castanho 2000, p.76).  

Nesta perspectiva, a formação do professor para a EJA tem de definir o tipo de 

profissional que se quer para qualificar a modalidade e ensino, retirando o seu caráter 

assistencialista; pensar no aluno como agente transformador da sociedade que tem em 

suas condições de trabalho e vida os elementos necessários à sua formação cidadã; 

convocar discussão para a docência profissional dos professores da EJA, considerando 

os saberes e a práticas pedagógicas singulares. Nesse caso específico, é imperativo 

aprender a lidar com um “corpo conceitual e metodológico” que demanda um resgate 

histórico da educação de jovens e adultos, demarcando fronteiras com áreas do 

conhecimento como a sociologia e psicologia. 
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EIXO 5: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 

RESUMO 

Não cabe mais a profissão docente em pleno século XXI repetir o que 

predominava na educação do século XIX, a mera transmissão de conhecimento. Pois a 
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educação dos cidadãos do futuro deve está pautada na pluralidade, na participação, na 

solidariedade, elementos presentes numa sociedade democrática. 

Nesta perspectiva, formar profissionais na atualidade para uma educação 

inclusiva é um trabalho cercado de grande complexidade. Barnett (2005) analisa que a 

sociedade contemporânea não é só marcada pela complexidade, mas também pela 

supercomplexidade, pois deparamo-nos a todo instante com indagações, dúvidas e 

novos discursos que refletem a nossa maneira de ser e ver o mundo. 

Em um mundo marcado pelas incertezas, muitos programas de formação de 

professor ainda mantêm a concepção acumulativa de conhecimentos sem articulação e 

integração, características de uma formação pautada na racionalidade técnica. No 

entanto, a formação de professor necessita passar por transformações, no sentido de 

fazer frente a este cenário que exige novas formas de produção e socialização do 

conhecimento, de diversidade sem desconsiderar o impacto e o papel das tecnologias da 

informação em um contexto marcado pela efemeridade de ideias e teorias.   

Ao nos referirmos à necessidade de se pensar educação inclusiva articulada com 

a formação dos professores, recorremos a Beyer (2005) pois o autor aponta a formação 

docente como condição básica para a condução do processo de inclusão. De acordo com 

Beyer (2005) esta formação deve abranger os fundamentos conceituais e aspectos 

pedagógicos, tais como metodologia de ensino, recursos didáticos, aprendizagem de 

alunos com necessidades especiais, avaliação, terminalidade escolar, dentre outros 

aspectos. A educação inclusiva exige por parte dos professores preparação para atender 

as especificidades de todos esses sujeitos que dão vidas às nossas escolas. Porém, no 

que tange aos alunos da educação de jovens e adultos com altas habilidades essa 

situação parece ser ainda mias desafiadora, pois para muitos professores essa constitui-

se uma raridade na qual eles nunca se confrontarão ou então, ignoram a sua existência 

em sala de aula. Tais fatores dificultam o reconhecimento das reais necessidades desses 

alunos e consequentemente o seu atendimento. Este desconhecimento, entretanto é fruto 

da não atenção dada aos alunos com altas habilidades, inclusive, por parte da 

comunidade acadêmica, tendo em vista o número inexpressivo de pesquisas sobre a 

formação docente com viés voltado para a Educação Especial, mais precisamente, para 

as altas habilidades. 

Diante desta realidade, percebe-se a importância de tanto a formação inicial 

quanto a formação continuada possibilitarem ao professor refletir sobre as altas 

habilidades com vistas a melhor prepará-los para a inclusão. 

Trazer para o centro das discussões a formação do professor para o trabalho com 

alunos da Educação de jovens e adultos com altas habilidades requer, inicialmente um 

entendimento de conceitos como educação inclusiva, altas habilidades, 

profissionalização. 

Professores que trabalham com jovens e adultos com altas habilidades precisam 

sempre propor atividades, interessantes e desafiadoras para perceber os talentos e assim 

garantir aos alunos um laboratório de flexibilidade de pensamento, lembrando que  não 

existe só o funcionamento cognitivo, mas, também o afetivo e o criativo, todos em 
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interação social dinâmica e contínua numa sala de aula  e  que  na maioria das vezes é 

pela afetividade que mais profundamente se atinge um aluno com altas habilidades. 

Um dos grandes desafios que a escola e os professores têm que enfrentar hoje é a 

identificação e o desenvolvimento de talentos. Guenther (2006, p. 31) lembra que a 

capacidade e talento humano se desenvolvem e se expressam em produção superior, 

desde que o potencial seja identificado, estimulado, acompanhado e orientado. Sem 

estes fatores o talento mais prometedor não se manifestaria, ou seja, um desperdício 

para a sociedade.   

A formação do professor tem que possibilitar a estes profissionais um trabalho 

especializado, pois cabe a escola regular o atendimento aos alunos com altas habilidades 

e a reflexão sobre o desenvolvimento integral do aluno.    

Comumente a escola tende a seguir um padrão no processo de aprendizagem dos 

seus alunos utilizando igualmente o mesmo material, e as mesmas normas para todos 

sem distinção, ou seja, sem se preocupar com suas especificidades. 

Nicoloso e Freitas (2002, p. 19) afirmam que a identificação das necessidades 

educacionais dos alunos com altas habilidades definirá todo o processo, considerando 

que cada aluno apresenta conhecimentos prévios e saberes anteriores aos propostos pela 

escola. 

Nesta perspectiva torna-se necessário que as escolas enfrentem o desafio de 

possibilitar aos alunos o desenvolvimento da personalidade, e posturas apropriadas ao 

desenvolvimento do talento; e que este possa ser identificado, estimulado e 

potencializado ao máximo.  

         As pessoas com altas habilidades devem ser encaradas considerando suas 

potencialidades e necessidades e o professor deve considerá-las e aceitá-las na escola 

regular. Não se pode fingir que elas não existem! Elas estão aí e precisam de atenção e 

entendimento. Por isso esse ensaio tem como problemática o atuação do professor da 

educação de jovens e adultos frente ao trabalho com alunos com altas habilidades, e 

como questão de pesquisa como o professor da EJA percebe o aluno com altas 

habilidades nesta classe e qual procedimento adotado por eles para atender a esses 

estudantes frente a formação recebida? O caminho metodológico que sustentará a 

investigação a ser realizada situa-se na base epistemológica fenomenológica; nesta 

investigação optou-se pela utilização de uma abordagem qualitativa, por ser uma das 

formas mais adequadas para se entender a natureza do fenômeno social estudado; optou-

se também pelo estudo descritivo considerando ser mais adequado para realizar esta 

investigação, tendo em conta o grupo estudado e as necessárias condições para chegar à 

realidade; buscar-se-á na trajetória metodológica para analisar os dados, a análise do 

conteúdo. 

 

Palavras-chave: Formação de professor 1; Educação de jovens e adultos 2; Altas 

Habilidades 3.  
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EIXO TEMÁTICO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

RESUMO 

O presente texto é fruto das indagações oriundas de discussões realizadas durante as 

reuniões do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação de Pessoas Jovens, Adultas e 

Idosas (GEPEPJAI-Uesb), cujos integrantes são estudantes e pesquisadores que 

entrelaçam suas experiências pedagógicas na construção e sistematização acadêmica 

desses saberes. Dentro dessa perspectiva, envolvendo a Educação de Pessoas Jovens e 

Adultas (EPJA) e suas interfaces, alguns membros do grupo de pesquisa são docentes 

em Institutos Federais (IF) e vêm reunindo esforços na tentativa de explicitar para a 

comunidade acadêmica as práticas pedagógicas vivenciadas nesse contexto e, de forma 

mais específica, a formação dos docentes e sua atuação no Programa Nacional da 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade Educação 

de Jovens e Adultos (Proeja). O trabalho docente nessa modalidade educativa tem 

particularidades específicas e, nesse sentido, pretendemos analisar a seguinte questão de 

pesquisa: Qual a relação da formação do profissional atuante no Proeja com as suas 

práticas docentes? Assim, tomamos como objetivo geral analisar a relação entre a 

formação e a prática docente dos professores que atuam no Proeja do IFBA, campus 

Vitória da Conquista. Segundo Tardif (2005), o saber docente é um saber plural e 

constituído por diferentes perspectivas. Dessa forma, é preciso identificar, também, os 

saberes necessários para atuação profissional no contexto do referido Programa.  O 

Proeja surge enquanto política do atual governo federal e é uma realidade nas 

instituições federais de ensino profissional desde o ano de 2005, quando foi instituído o 

primeiro Decreto n. 5478/2005, substituído pelo Decreto n. 5.840/2006. Na história da 

EPJA, a criação do Proeja foi de suma importância; primeiro, pela obrigatoriedade de 

oferta na rede federal; segundo, por trazer uma formação profissional com vistas a 

promover a inclusão educacional e social de um grande número de jovens e adultos 

(BRASIL, 2007), reforçando a concepção de formação integral do cidadão, ou seja, uma 

formação que combine na sua prática e nos seus fundamentos científico-tecnológicos e 

histórico-sociais, trabalho, ciência, tecnologia e cultura como núcleos estruturantes 

(MEC, 2004). Em se tratando de um programa que alia a EPJA com a 

profissionalização, este tem como um de seus objetivos contribuir com o ingresso e com 

a formação dos estudantes para a vida e para o mundo do trabalho. Para que isso ocorra, 

é necessário a priori que os docentes compreendam a proposta e os objetivos do 

programa e como ocorrerão as suas práticas em sala de aula diante de um público 

diversificado e com realidades distintas. Na concepção de Tardif e Lessard (2008), o 

trabalho docente é uma atividade interativa e ensinar é trabalhar com seres humanos, 

sobre seres humanos, para seres humanos. Para desenvolver esse trabalho, os 

professores precisam dialogar entre si, com os educandos, com os seus saberes e o dos 
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outros, articulando-os entre si, produzindo aprendizagens contextualizadas, críticas e 

relevantes socialmente. De natureza qualitativa, o trabalho de pesquisa desenvolveu-se 

por meio de análise de documentos do referido Programa, da aplicação de questionários 

com docentes no Proeja do Curso Técnico em Informática e de levantamento 

bibliográfico sobre a literatura que discute a referida temática. Os resultados e 

conclusões indicam que a maioria dos docentes não conhece a proposta do Programa, 

tampouco o projeto pedagógico do curso. Os professores, em geral, não realizam um 

planejamento específico para essa modalidade e há resistência na adesão a práticas 

pedagógicas mais contextualizadas e que melhor articulem os componentes curriculares. 

Segundo Arroyo (2007, p. 204), “[...] os docentes resistem a ter de repensar os saberes, 

artes e competências aprendidas nas situações tradicionais de trabalho. Resistem às 

ameaças de ter de desconstruir suas identidades docentes construídas nas situações 

tradicionais de magistério.”. Assim, necessitariam rever conceitos que estão fortemente 

arraigados em seu fazer pedagógico, mesmo que esses tenham sido adquiridos em 

processos de formação anteriores e que, muitas vezes, foram precários. Há ainda a 

percepção por parte de muitos docentes de que os estudantes não possuem os pré-

requisitos necessários e não se interessam ou não se dedicam o suficiente aos estudos, 

além das sérias dificuldades pedagógicas apresentadas no processo de apropriação de 

conceitos estudados ao longo do curso. Por outro lado, há também aqueles que 

acreditam nas potencialidades dos educandos do Proeja, pois, “[...] os alunos jovens e 

adultos da classe trabalhadora que trazem para o espaço-tempo escolar tanto a marca da 

destituição de direitos, quanto a riqueza de suas experiências de luta pela vida” 

(CIAVATTA, 2011, p. 41), poderão criar outros caminhos para a apropriação do 

conhecimento. Nesse sentido, os professores, mesmo diante de muitos desafios, buscam 

colaborar com os processos de aprendizagem desses educandos. 

 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Formação de Professores; Proeja; 

Saberes docentes. 
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EIXO TEMÁTICO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

RESUMO 

O trabalho construiu-se a partir da lógica de defender a concepção de que a formação do 

professor alfabetizador da EJA se faz importante na medida em que transpõe para a sua 

prática, a teoria compreendida. Buscamos compreender a relação teoria e prática no 

processo de formação dos alfabetizadores, discutindo a forma como a prática está 

relacionada ou não com as teorias aprendidas durante o processo formativo. Nesta 

direção, reflete-se o processo de formação dos formadores do TOPA numa inserção 

etnográfica por meio da qual observamos o lócus de sala de aula e percebemos que os 

professores alfabetizadores não conseguem transpor a formação para a sua práxis, até 

conseguem construir o conhecimento teórico, ou reproduzir o que foi explicitado, 

discutido no momento da formação, mas não conseguem relacionar à sua prática, não 
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conseguem transpor no momento de formular as atividades. É nessa realidade que 

Imbernón (2011, p.87) afirma que: “O professor é sujeito e não objeto da formação [...]. 

Por isso é necessário um modelo de aprendizagem cujas metas sejam dirigir-se a si 

mesmo e orientar-se para a capacitação da autonomia”. A formação carecerá ser 

desenvolvida para proporcionar a autonomia profissional dos alfabetizadores. Que 

compreenda a teoria para direcionar a sua práxis. Com um cunho etnográfico, iniciamos 

nossas observações no contexto da sala de aula antes da formação para identificarmos e 

compreendermos que mudanças aconteceriam. No entanto, os professores 

alfabetizadores continuaram a seguir o planejamento, aplicando as atividades, mas não 

refletindo sobre elas, apenas reproduzindo. Atividades sempre com cópia, com leitura 

de letras de músicas, desenhando o que falam, a temática que aborda a letra e utilizando 

o método de silabação para aprender a ler e escrever, realizando cópias, sem refletir 

criticamente sobre as temáticas abordadas. Não conseguimos perceber essa transposição 

da formação para a práxis. Mas os professores alfabetizadores continuam pontuando a 

importância que a formação acontecesse no início do programa em abril, para que ao 

passo que eles fossem atuando no programa a formação pudesse auxiliá-los e ajudá-los 

nas dúvidas que fossem surgindo, ou seja, eles fossem estudando e conhecendo as 

questões relacionadas à educação de jovens e adultos. Mas como a formação aconteceu 

apenas em agosto, praticamente no final do programa que estava previsto para 

novembro, acabou não contribuindo tanto para a prática deles no lócus da alfabetização 

e pontuam também que a formação não tem atendido às necessidades deles, pois além 

de acontecer no final, são difíceis para quem veio do curso de ensino médio, acontece 

em dois dias e meio e muito focada nas questões teóricas. Ainda assim percebemos 

através das observações que mesmo afirmando que não conseguem relacionar à sua 

prática, estes já conseguem após a formação identificar com maior propriedade suas 

lacunas e deficiências, compreendem suas necessidades formativas e cobram isso das 

próximas formações, cobram que a Universidade repense o modelo de formação 

realizada e considere a avaliação da formação realizada por eles nas considerações a 

respeito da formação, que considere a formação profissional e partindo daí reformule a 

formação. Pela pesquisa, percebemos que esses profissionais necessitam de uma 

formação inicial que dê conta dos conhecimentos educacionais que dão sustentação à 

práxis docente, conhecimentos relacionados à formação docente, aos saberes docentes, 

aos processos educacionais, aprendizagem, ao ensino, que compreenda as 

especificidades dos sujeitos envolvidos no processo educativo, isto é, um 

aprofundamento teórico que antecede as questões relacionadas ao ensino de jovens e 

adulto. Compreender que esse processo ainda poderá ser construído, e sabemos ainda 

que a coordenação do TOPA/UNEB precisa evoluir e construir uma proposta que 

considere as especificidades desse professor alfabetizador no contexto do programa, que 

é diferente do professor da EJA. Sendo assim, a formação precisaria ser repensada 

considerando os sujeitos da formação, considerando os saberes que vão ser formados e 

como esse saber vai ser transposto para a práxis, como esses alfabetizadores vão, ao 

longo do percurso, conduzindo suas dúvidas, suas perguntas em prol da construção do 

conhecimento e da práxis docente. Deverá abordar as temáticas sobre a 

profissionalização docente, saberes relacionados à formação do professor, saberes 

docentes e em relação aos métodos de alfabetização, Psicogênese da Língua Escrita, 
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letramento e alfabetização, letramento social, conhecimento, aprendizagem, sujeitos da 

EJA, dentre outros que fazem parte dos processos formativos do TOPA. Pode buscar 

oferecer a educação de qualidade social que os sujeitos da EJA, sejam eles educadores 

ou educandos, necessitam para exercer sua emancipação, sua cidadania. Neste sentido, 

consideramos que o TOPA/UNEB vem assumindo a responsabilidade da formação e 

vem também agregando a formação desses alfabetizadores, principalmente àqueles que 

já têm uma formação em educação, no entanto, ressalto que precisa ainda pensar em 

uma formação direcionada àqueles que saíram do ensino médio e que não possuem 

experiência e melhorar a sua proposta de formação, que considere o contexto do TOPA 

e atenda a suas especificidades formativas. Como resultados e encaminhamentos, 

verificamos que a formação deve contemplar as concepções teóricas, epistemológicas, 

mas também relacionar a metodologia, ao procedimento, a prática no seu cotidiano, sem 

perder de vista as questões políticas, social. A Universidade deve estar a pensar no que 

está proposto no Programa TOPA, na realidade da EJA e elaborar a formação inicial e 

permanente deste profissional, considerando os saberes necessários para o docente e não 

apenas se limitando para atuar no programa, a construir seus saberes teóricos, mas sem 

compreender como utilizar esses conhecimentos na sala de aula, na sua práxis. Nesta 

realidade posta ou a Universidade compreende a formação como o espaço e tempo da 

construção do conhecimento teórica e da ação prática, ou vai continuar contribuindo 

para a assimilação da teoria e a práxis baseada na aplicação de atividades, sem a 

reflexão crítica, na reprodução do conhecimento. A EJA tem suas especificidades, sua 

complexidade que estão presentes todo o tempo no contexto da sala de aula, são sujeitos 

que apresentam suas histórias, saberes, suas experiências e vivências que devem ser 

contempladas, mas para isso o educador deve ter domínio da teoria, para que esta sirva 

de base para sua práxis, uma relação de interdependência, inter-relação, uma 

engrenagem para a sustentação da práxis. Nesse contexto, a formação do professor 

alfabetizador se faz necessária no contexto do TOPA e da Educação Básica, pois esse 

profissional que vai estar na ponta, na efetivação do programa, seus objetivos só será 

abrangido se a formação também atender suas necessidades formativas. 
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EIXO TEMÁTICO 5: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

RESUMO 

O presente artigo aborda a importância da formação continuada dos docentes que atuam 

na rede municipal de ensino de Itaboraí, na modalidade “educação de jovens e adultos” 

(EJA). O município, no ano de 2012, iniciou um movimento de reorientação curricular 

no qual todos os segmentos e modalidades precisaram participar e repensar o seu 

“currículo”. Esse movimento deu origem à construção de um documento denominado 

“Referenciais Curriculares”. Trata-se de um processo complexo que implicou no embate 

entre diferentes instâncias e concepções teóricas. Após a implantação dos Referenciais 

Curriculares no ano de 2013 em Itaboraí, os quais foram amplamente discutidos pela 

equipe docente ao longo do ano de 2012, identificamos a necessidade de investirmos em 
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uma formação continuada para os docentes da modalidade EJA, nos anos de 2013 e de 

2014, para que o nosso quadro de professores complementasse a formação adequada no 

âmbito das teorias do ensino na EJA. Para tal, consideramos que o contato entre 

pesquisadores/especialistas no assunto e professores da rede seria de fundamental 

relevância, com vistas à obtenção do êxito em nosso propósito educacional. Sendo 

assim, a ação de formação continuada pretendeu elucidar aos professores da rede as 

especificidades da EJA - diferentes da educação básica regular. Os temas dos encontros 

foram articulados às questões apresentadas pelos profissionais que atuam na EJA. Em 

um primeiro momento, a formação continuada ocorreu por meio de encontros com 

vistas à troca de experiências, saberes e práticas em EJA. A proposta foi potencializar a 

reflexão do corpo docente sobre essa prática, proporcionando o aprimoramento dos 

profissionais da educação buscando incidir na qualidade da educação pública do 

município de Itaboraí. Segundo a LDB 9394/96 Art. 62 § 1º- é de responsabilidade dos 

sistemas de ensino “promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos 

profissionais de magistério”, e período reservado a estudos, planejamento e avaliação 

incluído na carga horária de trabalho. A Lei também menciona como finalidade da 

formação dos profissionais da educação “atender aos objetivos dos diferentes níveis e 

modalidades de ensino e às características de cada fase de desenvolvimento do 

educando”. Em consonância com a LDB a formação continuada deve ser considerada 

como um dos elementos primordiais para repensarmos a prática pedagógica dos 

docentes que atuam na rede municipal de ensino de Itaboraí, esse objetivo é reafirmado 

pelo Projeto Político e Pedagógico da SEMEC e no Plano Municipal de Educação. 

Relatamos aqui a experiência de aproximação entre a Universidade e o nosso corpo 

docente, no âmbito das discussões acerca dos saberes e práticas relativas à modalidade 

em questão. Com vistas a discutir, numa perspectiva humanista, a integração entre 

trabalho/educação na EJA, voltada ao novo contexto social, histórico e econômico do 

município; Promover encontros destinados ao debate e à troca de experiências, em um 

espaço dedicado à promoção e ao desenvolvimento das ações voltadas aos jovens e 

adultos.  
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EIXO TEMÁTICO 5:FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 

RESUMO 

O presente resumo trata de uma análise teórica sobre as políticas educação de 

jovens e adultos no campo  do ensino de Arte nos programas da EJA. Objetiva-se neste 

trabalho analisar as  políticas de educação de jovens e adultos no Brasil com destaque 

para as contribuições da Arte Educação. Estes que agem sob os princípios da educação 

popular que tem base nas concepções Freirianas. Para melhor compreendermos a 

temática em comento partimos do seguinte questionamento: Quais as contribuições do 

ensino de Artes Visuais nas políticas de educação para jovens e adultos? Assim, com 

esta pergunta podemos elencar diversas situações vinculadas ao ensino da Arte e 

também a ausência dele nas salas de aula da EJA, e seu impacto na formação crítico-

estético dos estudantes, bem como ressaltar sua relevância política social para esta 

população. Como referencial teórico nos embasamos nos seguintes autores BARBOSA 

(1991), FREIRE (2005), HERNANDEZ (2000), MANGUEL (2001).  

 

Introdução 

Muitos teóricos já discorreram acerca da educação de jovens e adultos e o 

quanto essa formação, se bem estruturada, pode dar condições os indivíduos a uma 

reparação social e uma inclusão social efetiva .O conhecimento de diversas áreas 

vinculado a uma aprendizagem justificada, ou seja, onde o sujeito em processo de 

formação compreenda o sentido do que está sendo apresentado e possa concretamente 

aplicar em sua realidade ,transformando-a, Constitui um passo muito grande para o seu 

crescimento pessoal e hegemônico. 

As bases da educação de jovens e adultos do país vêm ao longo de alguns anos 

se estruturando e se democratizando, todavia, é possível perceber que ainda existem 

lacunas, nos processos de educação no âmbito da estruturação curricular e da  formação 

e prática docente, que não permitem uma eficácia nas garantias de emancipação dos 

estudantes. A abordagem desse trabalho está no ensino de arte nas salas de aula do EJA 

especificamente nas artes visuais. 
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A trajetória do ensino de arte no Brasil passou por diversas etapas, com bases 

na aprendizagem não fundamentada academicamente, ou por uma perspectiva 

simplesmente tecnicista e somente em 1996 com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (nº 9.394 de 20 de dezembro) tornou obrigatório ensino de Arte nas 

escolas. Mesmo assim, é inegável a necessidade de que sejam implementadas políticas 

mais eficazes e consistentes no sentido de garantir a compreensão da produção estética e 

ao conhecimento do patrimônio cultural. 

A educação de jovens e adultos segundo a resolução: CNE/CEB 1 Art. 18 de 5 

de abril de julho de 2000, que prevê que os cursos de EJA que se destinam ao Ensino 

Fundamental deverão obedecer  seus componentes curriculares aos Arts. 26,27,28,35 3 

36 da LDB e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio  inserção de arte 

no plano de curso. Ainda nos anos 1970 aflora entre os profissionais ligados ao ensino 

da arte, uma preocupação e um questionamento sobre a proposta educativa em arte 

centrada, apenas, no fazer. Sem negar a produção das manifestações artísticas nas 

diversas linguagens (teatro, dança, música e artes plásticas), os educadores iniciaram um 

processo de discussão e pesquisa que direcionasse o ensino também para o 

conhecimento da arte e sua apreciação. O que implicou em várias produções e estudos 

que baseiam o que temos hoje na arte educação contemporânea. 

A implementação da disciplina Artes Visuais na sala de aula de jovens e 

adultos a arte no acesso a cultura nacional e universal, sensibilização e percepção do 

mundo ao redor, direito de vez e voz nos seus processos de expressão, análise e criação 

artística. 

Além do que, o fazer artístico desenvolve competências que auxiliam no 

exercício de suas profissões e no desenvolvimento de suas reflexões acerca do que são e 

do que querem ser. 

No processo de criação e apreciação estética, o sujeito se empodera, constrói 

sua opinião e se posiciona sem temos diante dos demais. Pois a obra é aberta e não 

existe uma resposta certa ou uma percepção única sobre determinada imagem por 

exemplo. Cada indivíduo pode ser estimulado a entender os estímulos que levaram a 

produção da imagem apreciada e por sua vez se posicionar dentro de sua percepção e de 

seu lugar de fala. Exercitando o respeito à diversidade de opiniões. 

Podendo assim ter acesso a diferentes olhares e percepções e compreender a 

diferentes formas de interpretação. E sair do lugar de repetição e mecanicismo que 

muitas vezes é colocado. 

Nesse texto a análise estará voltada a uma perspectiva de trazer a análise da 

relevância da alfabetização imagética, da leitura de símbolos, da percepção de códigos 

visuais e da leitura de mundo de maneira ampla e crítica. 

O ensino das artes visuais proporciona aos indivíduos uma autonomia de 

comunicação social ampla, não pura e simplesmente na apreciação de obras de arte, mas 

sim, na percepção de elementos visuais do cotidiano, como grafittis, outdoors, 

propagandas, cartazes, panfletos, tirinhas, filmes, pinturas, desenhos, entre outros meios 
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de comunicação visual que carregam os mesmos ícones e códigos de uma pintura por 

exemplo. 

Decodificar tais símbolos em veículos de comunicação promove uma inserção 

social, e permite uma outra forma de acessar a cultura. 

Apresentar possibilidades de percepção e crítica, assim como ofertar o acesso 

aos bens culturais, significa favorecer a inclusão. 

Segundo (MANGUEL, 2001) Toda imagem tem uma história 

para contar. Todas elas podem ser lidas e traduzidas em 

palavras, mesmo pelo público leigo. E essa afirmativa comprova 

que a leitura de textos não verbais pode acontecer para qualquer 

indivíduo, e isso pode ser usado no processo de alfabetização 

consciente. 

A alfabetização visual permite ler a imagem, ler o mundo ler a realidade, esse 

mecanismo foi referendado por Freire. 

Segundo Freire, 2005 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 

posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da 

leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem 

dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua 

leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o 

contexto. Ao ensaiar escrever sobre a importância do ato de ler, 

eu me senti levado – e até gostosamente – a “reler” momentos 

fundamentais de minha prática, guardados na memória, desde as 

experiências mais remotas de minha infância, de minha 

adolescência, de minha mocidade, em que a compreensão crítica 

da importância do ato de ler se veio em mim constituindo. 

Se pensarmos sobre a afirmativa de Freire, veremos que a leitura da palavra, ou 

seja, o conhecimento epistemológico do mundo, o conhecimento dos elementos e 

procedimentos formais da imagem, o conhecimento da história da arte e o conhecimento 

em todos os âmbitos que “transpassam as disciplinas” sempre instigam um iniciar 

novamente. Além disso, é ir um pouco mais ou muito mais além em rumo ao 

desconhecido; é duvidar das respostas já estabelecidas como verdades; é ler mais os 

textos verbais para poder fazer leituras a um nível maior de complexidade dos “textos 

visuais” ou “imagens da arte, da cultura visual”. 

Para Hernandez (2000), um estudo sistemático da cultura visual 

pode proporcionar uma compreensão crítica do seu papel e de 

suas funções sociais, como também de suas relações de poder, 

indo além da apreciação ou do prazer que as imagens nos 

proporcionam. 
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Na educação escolar é preciso proporcionar a investigação através do olhar, 

cruzar informações entre passado e presente. Os objetos e  imagens podem ser usados 

como fonte de aprendizagem e crítica a partir do momento que eles tem uma história e 

uma proposta de experiência que nos estimulam a investigação, são fontes de 

conhecimento,o mundo está repleto deles, existe uma cultura no cotidiano mais simples 

que precisa ser estimulada a percepção e dará lugar ao desejo de mais e mais 

percepções.  

Conforme BARBOSA (2008:18-19): A necessidade de 

alfabetização visual vem confirmando a importância do papel da 

Arte na Escola. A leitura do discurso visual, que não se resume 

apenas a análise de forma, cor, linha, volume, equilíbrio, 

movimento, ritmo, mas principalmente é centrada na 

significação que esses atributos, em diferentes contextos, 

conferem à imagem é um imperativo da contemporaneidade. Os 

modos de recepção da obra de Arte e da imagem ao ampliarem o 

significado da própria obra a ela se incorporam. 

Não se trata mais de perguntar o que o artista quis dizer em sua 

obra, mas o que a obra nos diz, aqui e agora em nosso contexto e 

o que disse em outros contextos históricos a outros leitores. 

A educação do sensível permite aos estudantes serem autores de suas pesquisas 

estéticas e o educador pode questionar de as escolhas são imposições sociais ou 

condicionamentos de opressão. 

Em nossa vida diária estamos rodeados por imagens impostas 

pela mídia, vendendo produtos, ideias, conceitos, 

comportamentos, slogans políticos etc. Como resultado de nossa 

incapacidade de ler essas imagens, nós aprendemos por meio 

delas inconscientemente. A educação deveria prestar atenção ao 

discurso visual. Ensinar a gramática visual e sua sintaxe através 

da arte e tornar as crianças conscientes da produção humana de 

alta qualidade é uma forma de prepará-las para compreender e 

avaliar todo o tipo de imagem, conscientizando-as de que estão 

aprendendo com estas imagens (BARBOSA, 1998, p. 17). 

O ensino de artes visuais no currículo da EJA, não se treta de apenas 

apreciação de imagens, e sim de ampliação do poder de interpretação, ampliação do 

conhecimento e das perspectivas, o que favorece a apreensão de outros conceitos e 

conteúdos.  

Segundo MANGUEL, 2001 nas aulas de apreciação estética, 

não se explica as imagens, se explica os comentários a respeito 

das imagens. Algo muito próximo das metodologias Freirianas 

dos círculos de cultura. 
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A mediação acontece como metodologia base desse processo de fruição dos 

elementos visuais, a percepção sempre ligada a contextualização e a produção, 

caminhos que permitem o sujeito opinar, pesquisar e expressar-se criativamente, 

construindo sua autonomia. 

Esses itens estão pautados na proposta Triangular criada por Ana Mae Barbosa. 

As reflexões teórico-práticas referentes ao ensino da arte, levadas a efeito pela autora, 

estão inscritas na vertente educacional realista-progressista, em consonância com a 

proposta de Paulo Freire. Em síntese, apontam para a democratização do conhecimento 

da arte, para a construção do conhecimento e, sobretudo, para o rompimento da prática 

tecnicista que permeia, ainda, o ensino da arte entre nós.  

Assim percebemos que a educação de Jovens e adultos no Brasil, trilha 

caminhos de grandes desafios, na perspectiva de ações políticas que efetivem a 

acessibilidade a formação completa dos indivíduos. A área  de arte necessita de 

propostas e espaço efetivos nas grades, assim como profissionais especialistas para a 

implementação das propostas de ensino. 

As disciplinas de fomento a um posicionamento critico, são gradativamente  

retiradas dos currículos e a educação pela arte se torna apêndice de outras áreas ou 

inexistem em alguns casos. 

Contudo, concluímos que a educação estética está diretamente ligada ao 

objetivo da EJA, o que precisamos são de intervenções e políticas públicas nos campos 

da pesquisa acadêmica nessa área e de formação continuada dos educadores. 

 

Palavras – chave: Ensino da Arte; Leitura de Imagens; Políticas Públicas; Arte 

Educação; EJA. 
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EIXO TEMÁTICO: MÚLTIPLAS LINGUAGENS, TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA 

COMUNICAÇÃO: PERSPECTIVAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS. 

 

RESUMO 

Este artigo é fruto do trabalho desenvolvido como bolsista do CNPq no Projeto Casa 

Brasil durante três anos, como monitor e coordenador do Telecentro. O principal 

objetivo deste estudo foi analisar como as TIC31 pode se configurar como estratégia 

pedagógica na Educação de Jovens e Adultos para professores que reconhecem à 

necessidade da abordagem sócio interacionista32, como possibilidade para potencializar 

o aprendizado dos conteúdos disciplinares em sala de aula e fora dela, de forma a 

minimizar os impactos da evasão, desistência e repetência escolar, através do 

letramento33, de tal forma que a formação continuada possa caracterizar-se como 

estratégia Pedagógica para a inclusão sócio digital dos professores e alunos da EJA. 

Este artigo destina-se a professores, a fim de despertar habilidades na utilização das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para o desenvolvimento local e em 

sala nas aulas ministradas em diversas disciplinas.    

Palavras-chave: TIC. Abordagem. Sócio interacionista. Letramento. 

 

INTRODUÇÃO 

 Neste artigo as Tecnologias da Informação e da Comunicação - TIC surgem 

como estratégia pedagógica para a EJA, a partir de iniciativas de formação de naturezas 

diversas em que se desenvolve no âmbito de diversos espaços da escola e organizações, 

tanto na sala de aula presencial, quanto nos laboratórios de informática. Dessa forma, o 

professor pode oferecer formações integralmente à distância, semipresenciais e 

                                                           
31 As Tecnologias da Informação e Comunicação ou TIC correspondem a todas as tecnologias que 
interferem e mediam os processos informacionais e comunicativos dos seres.     
32 O sócio-interacionismo é uma teoria de aprendizagem cujo foco está na interação. Segundo esta 
teoria, a aprendizagem dá-se em contextos históricos, sociais e culturais e a formação de conceitos 
científicos dá-se a partir de conceitos quotidianos. 
33 Letramento é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde a escrita e a 

leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno (Magda Becker Soares). 
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presenciais, através dos fóruns e listas de discussão e comunidades de prática. Além 

disso, possibilita ampliar seu campo de pesquisa a partir de material didático para 

download na internet, importantes para a formação continuada do professor/tutor 

durante e após a formação, incluindo oficinas livres, apresentações, apostilas e 

cadernos.  

 Independentemente dos conteúdos trabalhados, tanto os educacionais como os 

ligado à tecnologia, as ações de formação do processo ensino-aprendizagem buscam 

incentivar o pensamento crítico, o diálogo, a ação consciente e intencional, a expressão 

individual e coletiva, a participação comunitária, a produção cultural, a apropriação das 

TIC e aparatos tecnológicos pela comunidade escolar e a ação pelo bem comum em 

busca de construir conhecimentos, saberes e de melhores condições sociais. 

 Parte-se do princípio de que as comunidades, principalmente as ribeirinhas, 

quilombolas, indígenas, periféricas e suburbanas, com índices alarmantes de IDH 34, têm 

que poder navegar livremente pela rede, participar de redes sociais virtuais e de chats, 

ser incentivada a produzir colaborativamente conteúdos e compartilhá-los pelo uso das 

ferramentas de informação e comunicação, tais como blogs, zines, fóruns e listas de 

discussão. Por isso, a abordagem adotada é da Educação Popular35, que tem como 

finalidade principal, favorecer aos setores populares a reelaboração e difusão de uma 

nova concepção do mundo, de acordo com seus próprios interesses.  

O intuito é que as comunidades marginalizadas principalmente, ao redor das 

escolas públicas, comunitárias se familiarizem com as TIC, se aproximem e apropriem-

se dos diferentes tipos de artefatos tecnológicos e façam uso de suas possibilidades em 

busca da autonomia, de um instrumento potencial para o processo de ensino e 

aprendizagem, da ação colaborativa em rede e da transformação social dos sujeitos da 

Educação de Jovens e Adultos. 

METODOLOGIA 

Nossa escolha foi pela pesquisa qualitativa, Prendemos com a pesquisa compreender o 

laboratório de informática pode contribuir na melhoria dos processos de aprendizagem 

dos alunos do programa de Alfabetização-Salvador Cidade das Letras, portanto 

pretendemos descrever o comportamento dos sujeitos frente ao uso das TIC e ao mesmo 

tempo qualificaremos essas aprendizagens e saberes. Não podemos negar que a 

transformação que tem perpassado a educação requer de nós pesquisadores novas 

possibilidades de pensar e produzir conhecimento, o que demanda das pesquisas 

respostas para essa realidade, neste intuito a pesquisa de âmbito social é uma aliada na 

produção desta nova forma de pensar e produzir conhecimento tecnológico e cientifico.  

                                                           
34 IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é um índice que serve de comparação entre os países, com 

objetivo de medir o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida oferecida à população. O 

relatório anual de IDH é elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

órgão da ONU. 
35 A Educação Popular é um método de educação que valoriza os saberes prévios do povo e suas 
realidades culturais na construção de novos saberes. 
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A escolha pela abordagem do estudo de caso foi determinada, por essa, ser uma 

abordagem que exige de técnicas e os instrumentos na coleta de dados que serão 

fundantes em minha pesquisa. Este tipo de abordagem requer delimitação, clareza, 

singularidade e valor. Nas leituras que realizamos na obra de Lüdke; André (1986) nos 

possibilitou a entender que o estudo de caso possui algumas características elementares 

a exemplo da: Possibilidade do surgimento de novos elementos; Valorização do 

contexto do local a ser pesquisado; Permite entender mais claramente a complexidade 

que possui este tipo de métodos; Generalização do estudo com as experienciais 

pessoais; Possibilita divergências; Linguagem clara e articulada. Portanto, nos dará 

resultados singulares, compreensíveis e com multi olhares. 

RESULTADOS 

Tornou-se urgente discutir o acesso, as contribuições, os estudos, aprofundamentos, 

operacionalização da prática pedagógica em relação as Tecnologias da Informação e 

Comunicação que perpassam a formação dos professores da Educação de Jovens e 

Adultos e a própria formação humana e profissional. Acreditando que este trabalho seja 

mais uma medida que possa favorecer a formação inicial e continuada no que tange a 

formação Tecnológica dos professores na contemporaneidade, e no que diz respeito aos 

processos educacionais da alfabetização na EJA. 

Fruto desta pesquisa através do projeto Casa Brasil (unidade de Faz. Coutos), nos 

possibilitou uma matéria denominada Alfabetização e Letramento, da revista Construir 

noticias ( No 37- ano 07- Novembro/dezembro 2007- circulação nacional).    
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RESUMO 

O texto “Contando histórias e escrevendo estórias” se inscreve na experiência da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Serviço Social da Indústria –SESI, vivenciada 

por trabalhadores da indústria, na cidade de Salvador-Ba. Esses trabalhadores são 

estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio oferecidos na modalidade à 

distância pelo SESI.  

A educação é um direito fundamental e essencial para formação de cada indivíduo, sua 

importância vai além do sucesso individual ou aquisição de um bom emprego, através 

dela podemos garantir nosso desenvolvimento social, econômico e cultural. É com ela 

que nos fazemos humanos e históricos, como autores/as da nossa própria história, do 

nosso modo de agir e refletir sobre a realidade e sobre o mundo.  

Nesse sentido, a construção do sujeito histórico tem relação intrínseca com a 

coletividade e mudança social. Formar jovens e adultos aptos a lidar com as novas 

exigências do mercado e do mundo tecnológico é uma meta que tem sido alcançada com 

o sistema EJA/EAD do SESI Bahia, com intervenções no ambiente escolar e no 

currículo.  

O projeto Contando histórias e escrevendo “estórias”, surgiu da análise diagnóstica e 

processual das habilidades e competências de leitura e escrita, bem como do 

questionário de perfil socioeducativo dos estudantes da EJA EAD/SESI, Polo Salvador. 
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Observou-se a partir dessas análises, o tempo desses estudantes fora da escola, às 

dificuldades que os levaram a abandonar os estudos, a sua concepção enquanto sujeito 

histórico, seu acesso as TICS e as dificuldades apresentadas nas habilidades da escrita 

observadas na construção de uma narrativa autobiográfica.  

Segundo Pierre Lévy (2000), as tecnologias intelectuais, assim chamadas por não serem 

simples instrumentos, mas por influírem no processo cognitivo do indivíduo, vão ser os 

parâmetros utilizados nessa busca de compreensão da estrutura social. Essas tecnologias 

sempre estiveram presentes na sociedade e, de certa forma, influenciam na percepção e 

conceitualização do mundo. Portanto, quem não acompanhar o desenvolvimento da 

educação e da tecnologia ficará sem o crescimento tanto intelectual como pessoal.  

De acordo com Kenski (1996), a aprendizagem pode se dar com o envolvimento 

integral do indivíduo, isto é, do emocional, do racional, do seu imaginário, do intuitivo, 

do sensorial em interação, a partir de desafios, da exploração de possibilidades, do 

assumir de responsabilidades, do criar e do refletir.  

O projeto apresentado se propôs a promover a socialização, compartilhar 

acontecimentos, conhecimentos e ideias; desenvolver a criatividade, viabilizar o acesso 

dos educandos aos bens de capital cultural disponíveis na rede mundial de 

computadores (Internet). Visto que muitos dos alunos da EJA EAD tiveram por meio da 

matrícula nesse curso, o seu primeiro acesso a um e-mail, a rede mundial de 

computadores. Nessa proposta, visando à apresentação de outros objetos e espaços de 

aprendizagem, para além do ambiente virtual de aprendizagem do curso, foram 

apresentados aos alunos museus virtuais, tours virtuais de exposições disponíveis na 

internet, acesso a laboratórios virtuais, blogs, bibliotecas virtuais, etc. 

Respeitando o conhecimento prévio, as histórias dos nossos alunos e suas variações 

geográficas, visto que os nossos estudantes são trabalhadores da indústria provenientes 

de vários lugares do Brasil. A metodologia proposta visou proporcionar aos educandos a 

experimentação da escrita livre através de discussões na apresentação oral dos textos 

produzidos. Visitação ao “Museu da Pessoa” (http://www.museudapessoa.net), 

construção e publicação dos textos produzidos no Blog - com os sujeitos históricos, 

demostrando suas próprias histórias de vida. 

A publicação dos textos produzidos no blog do projeto foi utilizada como o resultado 

concreto das atividades e experiências vivenciadas, pois os alunos tiveram a 

oportunidade de compartilhar suas histórias por meio de uma narrativa.  O blog 

possibilitou a autoexpressão do aluno através do uso das TICs,  a valorização da sua 

produção textual através de relatos e histórias de vida, tal como observaram no Museu 

da Pessoa.  

As criações textuais foram preservadas na íntegra, conservando a originalidade, a 

autenticidade e a criatividade dos autores, mas trabalhando, sobretudo as normas 

gramaticais aprendidas sem deixar de lado a sua variação linguística.  

O projeto proporcionou o reconhecimento e relato de experiências de vida do mundo 

real, de uma história concreta vivida que foram disseminadas no espaço cibernético, os 

atos dos sujeitos históricos envolvem todos aqueles que estão implicados com sua 

trajetória de vida e, nesse caso, nós docentes da EJA estamos implicados com o 

processo histórico de nossos alunos. 
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Conforme os PCNs (MEC/1997), a escola ao tomar para si o objetivo de formar 

cidadãos capazes de atuar com competência e dignidade na sociedade, buscará eleger, 

como objetivo de ensino, conteúdos que estejam em consonância com as questões 

sociais. 

A prática interdisciplinar, presente nesse projeto através do trabalho desenvolvido entre 

as  áreas, de Humanas e Linguagens, foi relevante para a formação dos nossos alunos, 

contribuindo para sua formação enquanto indivíduos pensantes e críticos, aquisição de 

valores, autonomia, independência e construção de saberes nos diálogos e produção de 

textos em sala de aula. 

Com isso percebemos o quanto a sala de aula pode e deve ser um espaço importante 

para troca de conhecimentos e aprendizagens. 

 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Tecnologias da Informação e 

Comunicação; História Oral; Identidade. 
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RESUMO 

 

Este trabalho foi desenvolvido no formato de oficina temática da área de Ciências 

da Natureza. A atividade foi uma das ações realizadas nos encontros presenciais 

requeridos do curso de Ensino Médio de Jovens e Adultos (EJA) na modalidade de 

Educação à Distância (EAD). Participaram da ação alunos do 3° ano da unidade 

EJA/EAD do SESI-BA da Região Metropolitana de Salvador (RMS). A turma possuía 

alunos com faixa etária diversa (19-59), peculiar a EJA, e composta por pessoas da 

comunidade e trabalhadores da indústria. Na realização da proposta participaram 06 

alunos para o encontro presencial. A execução da ação foi desenvolvida no laboratório 

de Informática do Pólo – EAD/EJA-RMS. 

Os alunos da EJA/EAD, em geral, dispõem de pouco tempo para estudo, em 

virtude de suas múltiplas atividades e responsabilidades. Em adição, os alunos que se 

matriculam na EAD relatam estarem afastados dos estudos pelo menos de 5 a 10 anos. 

Esse contexto pode oferecer obstáculos na aprendizagem dos(as) alunos(as), tendo em 

vista, que a compreensão de fenômenos, os quais permeiam no seu dia a dia requer uma 

postura analítica. Além da habilidade de mobilizar conceitos que pertinentes à 

proposição de hipóteses e a elucidação das mesmas. Sendo que a tomada de decisão 

referente a ação sobre um fenômenos específico, apesar de não aparente, em certos 

momentos, pode vir a ter desdobramentos sociais impactantes. 

Nesse sentido, a oficina foi motivada pela ideia de abordar conteúdos 

aparentemente desvinculados do cotidiano do(a) aluno(a) e que exige um nível de 

abstração considerável. Com intuito de reduzir o nível de abstração e aproximar tais 

conteúdos do cotidiano do aluno. Além de oportunizar o contato com recursos 

tecnológicos e experimentais, o que permitiria a articulação da Ciência, Tecnologia e 

aspectos Sociais (CTS). Isso possibilitaria uma leitura de mundo diferenciada do (a) 

aluno(a) dando subsídios a toma da decisão em ações pertinentes ao seu contexto. 

Reforçando os alicerces da aprendizagem mais autônoma. Considerando, a escassez de 

tempo do(a) aluno(a) de EJA modalidade EAD. 
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A proposta tinha como objetivo mais amplo, possibilitar que os alunos 

reconhecessem fenômenos eletroquímicos que ocorrem espontaneamente no cotidiano, 

e seus desdobramentos em relação às questões ambientais. Por conseguinte, os alunos, 

pontualmente, i) iriam identificar a reação de oxirredução, ii)  reconhecer aspectos e 

componentes fundamentais de uma pilha clássica (pilha de Daniell) e de uma pilha 

usual; iii) medir a diferença de potencial na pilha clássica; iv) utilizar software que 

demonstrem como ocorre o fluxo de cargas para o funcionamento de uma pilha clássica; 

vi) compreender os impactos ambientais gerados pelo descarte inadequado das pilhas e 

baterias e vii) desenvolver o descarte adequado de pilhas e baterias. 

A atividade foi desenvolvida com alunos do 3º ano da turma do Polo EAD em 

cinco momentos: primeiro momento – problematização, segundo momento – discussão, 

terceiro momento – experimentação, quarto momento – aspectos fundamentais do 

funcionamento de uma pilha e quinto momento – fechamento/ discussão sobre o 

descarte de pilhas (vídeos).  

Cabe contextualizar que os alunos da EJA/EAD acessam e estudam os conteúdos 

disponibilizados na plataforma, tendo em paralelo, vários canais de comunicação (chat, 

mensagem, fórum) para que esse aluno interaja com o professor tutor. No que tange os 

alunos do 3° ano, no âmbito da proposta, o conteúdo de eletroquímica inicia o programa 

da disciplina de Química. 

Nesse sentido, foi desenvolvida problematização, a partir de questionamentos para 

promover a imersão dos alunos (as) no tema parte do conteúdo de eletroquímica. Isso 

antes de falar sobre pilhas, o qual subsidiaria o enfoque em CTS. Esta problematização 

ocorreu no ambiente virtual de aprendizagem e no encontro presencial. 

Foram sugeridas no primeiro momento as seguintes reflexões: Você já parou pra 

pensar por que alguns equipamentos eletrônicos funcionam com tomada ligada a Rede 

de Energia e outros funcionam utilizando pilhas? Por que temos que trocar as pilhas? 

Como funcionam as pilhas? Por que não é adequado jogar pilha no lixo doméstico? 

No segundo momento foi utilizado o laboratório virtual para fomentar a discussão 

de circuito elétrico, bem como de materiais bons e maus condutores. Isso permitiu 

garimpar conceitos no âmbito macroscópico e concreto (em geral os alunos tinha 

conhecimento de que um metal conduz eletricidade). Por outro lado, o fato de não 

utilizar objetos tangíveis, promove o exercício da abstração, por meio de subsunçores.  

Como prelúdio da ação do terceiro momento, foram trabalhados aspectos básicos 

do conteúdo de eletroquímica (oxidação e redução, agentes redutores e oxidantes) e 

componentes de uma pilha. Por conseguinte, experimentos foram realizados abordando 

aspectos de oxirredução, pilha de Daniell e condutividade de solução eletrolítica. Os 

quais o nível de abstração seria mais elevado. Com isso, foi utilizada animação do 

repositório CONDIGITAL (CCEAD-PUC/RIO, 2011) para que os alunos percebessem a 

dinâmica dos elétrons, no sistema eletroquímico (pilha). Foram discutidos aspectos do 

uso de metais pesados em pilhas de dispositivos eletrônicos. 

No quinto momento, o aluno envolto nas características mais peculiares das pilhas 

foi posto frente à problemática ambiental do descarte de pilhas. Para tanto, foram 

utilizados dois vídeos: um sobre descarte de pilhas e outro sobre reciclagem de pilhas. 

Um aspecto importante é que a modalidade EAD fomenta uma educação mais 

autônoma. O(a) aluno(a) percebe-se desafiado a mobilizar habilidades que foram 
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adormecidas através dos tempos, redirecionadas para uma atividade específica, ou não 

aprendidas. Dentre elas o uso da informática. Nesse sentido, propusemos softwares que 

fossem de fácil manipulação. A resposta foi positiva devido a participação e curiosidade 

dos(as) alunos(as) quanto ao uso da ferramenta virtual, sobretudo a desenvoltura no uso 

da ferramenta tecnológica. 

A participação do aluno foi intensa, em virtude da curiosidade favorecida pelos 

fenômenos de oxirredução e condutividade, pela percepção da relação do conteúdo com 

suas vivências, bem como pela problemática sobre o impacto do descarte de pilhas no 

meio ambiente. 

Portanto, para além dos aspectos didáticos, a oficina sobre eletroquímica 

possibilitou uma resposta satisfatória, pois compreendendo o funcionamento da pilha, 

permitiu ao aluno desenvolver uma ação mais sustentável. Tendo em vista a presença de 

componentes tóxicos, o material será descartado de forma mais adequada. 

 

Palavras-chave: Pilhas; laboratório virtual; animações; enfoque CTS 
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COMUNICAÇÃO: PERSPECTIVAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS. 

 

RESUMO 

A nova sociedade, reflexo da revolução tecnológica, apresenta características possíveis 

de assegurar à Educação de Jovens e Adultos (EJA) uma autonomia ainda não 

alcançada. As novas tecnologias favorecem novos cenários para o ensino-aprendizagem 

e isto remete o professor da EJA à necessidade de adquirir competências e habilidades 

para incorporar as tecnologias à sua prática educativa. Segundo Ferreira (2006, p.42), o 

crescente desenvolvimento da cultura tecnológica, ligada à emergência das tecnologias 

de comunicação e da informação (TICs), recoloca em pauta o debate sobre o papel da 

educação na formação dos sujeitos e da docência enquanto prática social. Matos (2012, 

p.149), por sua vez, afirma que “as profundas mudanças que caracterizam a sociedade 

atual revelam que nenhuma reforma educacional resolve a crise em que estamos 

imersos, sem a adequada formação dos professores”. 

Estudos desenvolvidos em UNESCO (2009) apontam que o Brasil precisa melhorar as 

competências dos professores no uso das tecnologias da comunicação e informação na 

educação, pois, a forma como o sistema educacional incorpora a tecnologia afeta 

diretamente na diminuição da exclusão digital existente no país. Nesse cenário, as 

tecnologias estão transformando o papel dos professores na sala de aula e estes, 

atualmente, nem sempre se constituem na primeira fonte de informação e conhecimento 

para o aluno, sendo a informação facilitada pelo rápido acesso aos dispositivos móveis 

conectados à Internet o agente modificador deste cenário. Castells (2001) destaca que 

este momento e suas mudanças fazem parte da “era de informação” ou “sociedade da 

informação”.  

A Web 2.0 se apresenta nesse contexto como a segunda geração de serviços online, 

caracterizando-se por evidenciar a maneira de compartilhar, publicar e organizar 

informações, propiciando uma prática de educação e comunicação baseada no diálogo, 

na troca, aprendizagem compartilhada e na participação ativa. Entretanto, incorporar os 

recursos da Web 2.0 nas práticas pedagógicas não é uma tarefa trivial, visto que não se 

necessita apenas de recursos tecnológicos, mas principalmente de mudança de atitude. 

A utilização das TICs em contextos escolares, por sua vez, representa um grande 

desafio para as instituições educativas do século XXI, pois para que tal uso seja de fato 

enriquecedor para o processo de ensino-aprendizagem, se faz necessário que o professor 

esteja preparado. 
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Assim, este estudo teve por objetivo discutir a importância da formação do professor da 

EJA no uso das tecnologias da informação e comunicação e realizar uma pesquisa 

exploratória sobre ferramentas gratuitas disponíveis na Web 2.0 que podem ser 

utilizadas com propósito educativo por estes sujeitos.  

Inicialmente o estudo abordou os documentos da UNESCO - Padrões de Competências 

em TICs para Professores - que reforçam a necessidade de formação do professor de 

maneira a lhes permitir desenvolver as competências e habilidades necessárias para o 

uso das TIC na sala de aula, para que instrumentalizado possa incorporar o uso das 

tecnologias em sua prática educativa proporcionando ao aluno o uso adequado dos 

recursos tecnológicos como também a conscientização da importância política, 

econômica, social, cultural e pedagógica das tecnologias na vida do indivíduo. 

Em seguida, com o objetivo de compreender como as TIC estão sendo inseridas no 

contexto da sala de aula e principalmente que tipo de formação o professorado possui 

para a utilização das TICs, orientamos para a realização de uma pesquisa quantitativa 

utilizando-se os resultados da pesquisa TIC Educação (CETIC.br, 2014) desenvolvidas 

pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, 

ligado ao Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI.br). Esta pesquisa identificou a 

infraestrutura das TICS em escolas publicas e privadas, assim como a apropriação 

dessas nos processos educacionais por meio da prática pedagógica e da gestão escolar. 

Foram utilizados dados da pesquisa que contou com uma amostra de 994 escolas e 

13.453 sujeitos entrevistados, entre diretores, coordenadores pedagógicos, professores e 

alunos, através de um questionário estruturado. 

Por fim, foi realizado um estudo para identificar a classificação dos recursos da Web 2.0 

e seu potencial formativo por meio da literatura especializada, onde a pesquisa 

exploratória permitiu experimentar e identificar algumas ferramentas gratuitas da Web 

2.0 e suas possíveis funções formativas. Conhecer os recursos gratuitos e disponíveis da 

Web 2.0 permite ao docente avaliar melhor quais ferramentas utilizar em sua prática 

educativa, além de ser uma forma segura de introduzir as tecnologias na sala de aula. 

Porém, para que o professor as incorpore em sua prática educativa, é necessário muito 

mais que o puro e simples conhecimento dos recursos tecnológicos, necessita-se de uma 

mudança de atitude perante sua prática docente. 

Assim, este artigo evidenciou uma série de ferramentas gratuitas disponíveis na Web 

2.0 que podem ser utilizadas com propósito educativo e apontou para a relevância da 

formação docente no que tange o desenvolvimento da competência digital com o 

objetivo de proporcionar a esses sujeitos a gestão da informação, a promoção da 

comunicação em espaços sociais e a capacidade de usar a internet com fins de 

aprendizagem. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Formação; Professores; Web 2.0. 
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RESUMO 

Ensinar na sociedade vigente imerso em tantas tecnologias tornou-se um dos maiores 

desafios do século. O desenvolvimento tecnológico modifica substancialmente o 
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cotidiano das pessoas assim como também sofre modificações pelas pessoas. Nesse 

sentido, quanto mais próximo da robótica o aluno estiver melhor serão as oportunidades 

de trabalho, no convívio social e na educação. O avanço tecnológico revolucionário 

requer constantes aperfeiçoamentos no modo de agir, de pensar, de criar e de viver em 

sociedade. Criar uma ponte que permita o diálogo entre as novas tecnologias e o ensino 

da Física coloca o professor numa corrida onde os recursos estão em processo mais 

acelerado e dinâmico. 

Nesta perspectiva, o presente trabalho apresenta um exemplo de como podemos aplicar 

uma ferramenta tecnológica, no caso a Robótica Educacional Lego, no contexto de 

ensino e aprendizagem dos Jovens e Adultos, trabalhadores da indústria da rede 

SESI/BA, na promoção de uma aprendizagem mais dinâmica e interativa. O trabalho 

também tem por objetivo desenvolver as relações interpessoais, o manuseio com 

ferramentas de trabalho, a percepção geométrica e o raciocínio lógico para resolução de 

problemas e trabalhar os conceitos da Física presentes no ambiente industrial, na 

perspectiva da Educação de Jovens e Adultos. 

O Interacionismo de Jean Piaget e Lev Vygotsky considera que o 

conhecimento não está nem no sujeito nem no objeto, mas nas interações 

ocorridas entre os mesmos (SANTAROSA, 2006). A aprendizagem e o 

desenvolvimento a c o n t e c e m ,  e n t ã o ,  n a  m e d i d a  e m  q u e  o  s u j e i t o  

a g e  s o b r e  o  o b j e t o  e  n a  m e d i d a  e m  q u e  p o s s u i  e s t r u t u r a s  

previamente construídas ou em processo de construção. Nessa concepção, o 

professor oportuniza o acesso às informações para que o aluno se aproprie do 

conhecimento. 

Entretanto, para construir tais estruturas que promovam a interação com o uso das 

ferramentas tecnológicas é necessário uma ação que permite identificar e selecionar os 

melhores recursos: capacitação. Capacitação não somente instrumental e metodológica, 

mas sim uma capacitação para que possa compreender o potencial das ferramentas a 

partir de um posicionamento crítico sobre o mundo digital (DA SILVA, 2013). 

Trabalhar conceitos de Física na sala de aula nem sempre é uma a tarefa simples, 

partindo do pressuposto do caráter abstrato que os mesmos possuem e na Educação de 

Jovens e Adultos o processo torna-se mais delicado e cuidadoso pelo fato dos alunos 

terem seu processo de escolarização interrompido por demandas sociais. Nesse 

contexto, a ferramenta educacional permite um diálogo mais concretizado dos conceitos 

e cria um elo dialógico com contexto industrial no qual os alunos estão inseridos, 

despertando mais interesse, curiosidade e interatividade por parte dos alunos em seu 

processo de ensino-aprendizagem. Por esse motivo, este trabalho se baseia no 

levantamento de situações-problema vivenciadas pelos alunos em contexto industrial 

com o uso do instrumento educacional Lego para delimitação e modelagem dos 

conceitos trabalhados e que estão presentes na realidade industrial. 

Por ser um trabalho inovador na modalidade da EJA no SESI/BA, este trabalho espera 

provocar um interesse nos participantes de modo a viabilizar novas oportunidades de 

ensino que permita aproximar o mundo do trabalho aos conceitos de Física em sala de 
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aula, ao mesmo tempo em que revela habilidades psicomotoras e relações interpessoais 

entre os integrantes. 

 

Palavras-chave: robótica educacional; ensino de física; educação de jovens e adultos; 

ferramentas tecnológicas. 
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EIXO TEMÁTICO: GESTÃO ESCOLAR E EDUCACIONAL NA EJA 

RESUMO 

O projeto de intervenção “Formação Continuada com Gestores e Professores da 

Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino de Guanambi: Uso das 

Novas Tecnologias da Informação e Comunicação nas Práticas Educativas” é um 

projeto recebido no Programa Stricto Sensu em Educação de Jovens e Adultos – Nível 

Mestrado Profissional (MPEJA) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus 

I, – Salvador, na Área de Concentração Gestão Educacional e Tecnologias da 

Informação e Comunicação a desenvolver-se no Centro de Treinamento Pedagógico 

(CETEP), da Secretaria Municipal de Educação de Guanambi, Bahia, que atende a 

gestores e professores de todos os níveis e modalidades de ensino da Educação Básica 

de sua rede e em uma Escola Municipal, que atende ao Ensino Fundamental I e II na 

Modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). A tecnologia educacional está cada 

vez ganhando mais espaço, em contrapartida os adultos, de um modo geral, em especial 

os que possuem pouca escolarização, não acompanham as evoluções tecnológicas desta 

área. É a partir deste contexto que o gestor tem um papel importante em coordenar a 

utilização deste recurso para que este seja adaptado de maneira eficiente junto à didática 

docente, contribuindo no processo de ensino e aprendizagem nesta modalidade de 

ensino, afim de que estes profissionais tenham em sua volta uma dimensão de 

informatização nos espaços educacionais, sendo também uma das formas de estabelecer 

contribuição nas práticas docentes, apontando o aperfeiçoamento das ações a serem 

desenvolvidas pelos educadores no espaço escolar. No que diz respeito a EJA, as 

diferenças sociais e culturais tendem a um célere afundamento, caso a escola pública 

voltada para este público não abrace o uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) na educação. Essa utilização precisa acontecer de forma criteriosa, 



 
 

 

 
386 

pois somente o uso distinto das tecnologias no método escolar não quer dizer que será 

eficaz a relação entre os meios de comunicação social e as atividades pedagógicas 

(FREITAS; ALMEIDA, 2012). Visto que os alunos da EJA comumente possuem pouca 

desenvoltura para utilizar as TICs,  a problemática que envolve este projeto volta-se a 

gestão das tecnologias na escola, pois atualmente há uma célere inovação destes 

recursos em um ritmo de mudanças frenético tornando esta uma tarefa difícil ao gestor. 

No caso da rede pública de ensino, há a dificuldade de formação de professores que 

acompanhem essas rápidas modificações, isso também devido as escolas ainda serem 

centralizadas e possuírem a dependência dos Estados, o que resulta na morosidade do 

processo de capacitação docente. Neste sentido, o projeto possibilitará uma análise da 

gestão e utilização dos recursos tecnológicos nas escolas e seus resultados no processo 

de ensino e aprendizagem a fim de refletir sobre a capacidade de poder trabalhar, 

construir e reedificar conhecimentos no campo, no qual as práticas de ensino, em suas 

diferentes maneiras, possam ser trabalhadas, buscadas e desenvolvidas de modo a 

sofrerem e promoverem transformações. Dentro deste contexto o projeto abordará, 

portanto, uma metodologia de uso das TICs, que transcorre pelo início de seu emprego 

até o tempo em que se manifesta a sua necessidade de execução no âmbito escolar, não 

somente para fins administrativos, todavia como ferramenta pedagógica de interação. 

Deste modo, ressalta a necessidade de constar no Projeto Político Pedagógico (PPP) das 

escolas a previsão de garantir a informação, controle e integração do gestor no implante 

dos laboratórios de informática na escola, a fim de promover o trabalho em equipe. 

Assim sendo, os sujeitos/beneficiários do projeto serão os gestores e professores da 

Rede Municipal de Ensino do Município de Guanambi e uma turma de alunos de uma 

Escola Municipal situados no contexto da EJA. Com este projeto de formação 

continuada pretende-se auxiliar na formação dos  gestores e professores vinculados à 

Secretaria Municipal de Educação de Guanambi propiciando melhor qualificação para 

atuarem na gestão dos recursos tecnológicos nas escolas que atendem à EJA. O projeto 

tem como objetivo geral capacitar gestores e professores atuantes na EJA para integrar 

as TICs no contexto metodológico e pedagógico e como objetivos específicos oferecer e 

desenvolver curso de formação continuada para gestores e professores da EJA, na 

modalidade semipresencial; identificar de que maneira ocorrem a utilização dos 

laboratórios nas escolas, o processo ensino-aprendizagem e a gestão escolar; abordar a 

problemática do processo de gestão escolar em relação a administração das TICs, bem 

como os motivos pelos quais as TICs não são utilizadas com maior eficácia nas escolas 

públicas; refletir sobre a relação de professores e alunos no uso das TICs, promovendo e 

potencializando a sua utilização nos diferentes âmbitos das práticas educativas e Mediar 

situações didáticas com alunos da EJA, utilizando as TICs como estratégia 

metodológica. Nesse sentido espera-se alcançar o seguinte resultado: embasamento 

teórico-prático por meio da realização mensal (4 horas) de grupo de estudo, oficinas 

pedagógicas e planejamentos didáticos; instrumentalização dos gestores e professores 

nos aspectos didático-pedagógicos, fomentando a pesquisa e a escrita de textos 

científicos; realização de estudos por meio do AVA da Secretaria Municipal de 
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Educação de Guanambi durante 8 horas mensais; criação de um sistema de cooperação 

entre os participantes da formação continuada; partilha das experiências e resultados 

com a turma de experimentação junto aos professores e gestores participantes da 

formação continuada; realização de evento (seminário) para divulgação das produções 

da formação continuada. No âmbito da EJA, existem grandes probabilidades de 

utilização das TICs como instrumentos de exploração pelos docentes que atuam nesta 

modalidade de ensino como meio de influência mútua social e prospecção de novos 

elementos de alcance das finalidades da educação, por meio da atuação docente 

(GUERRA, 2012). Há uma grande necessidade de pensar em uma educação que leve o 

indivíduo a integrar-se na sociedade e ter formas de influenciar e requerer qualidade de 

vida para si, seus pares e o mundo em que vive levando-o a uma educação libertadora. 

A educação libertadora pretende desenvolver um sujeito com uma visão crítica do 

mundo, uma participação ativa na vida pública, a capacidade de defender e ampliar 

direitos, de inserir-se de forma permanente no mundo do trabalho, de assumir 

responsabilidades sociais, de ter desempenho ético e de promover a melhoria da 

qualidade do meio ambiente (ALBUQUERQUE, 1997). Assim sendo, o 

desenvolvimento de uma metodologia de formação em serviço, proporciona a criação de 

uma rede dinâmica de troca de informações e experiências, aprendizagem de novos 

conhecimentos e busca conjunta de solução para os problemas que emergem da 

realidade da escola e da diretoria de ensino (BANCOVSKY, 2008). A partir deste 

princípio, este projeto justifica-se por observar que as tecnologias estão sempre 

presentes ao nosso redor não somente em forma de suporte, mas sim de cultura. As 

tecnologias amplificam a visão de mundo, alteram as linguagens e indicam alguns 

padrões éticos e novas formas de aprender a verdade. Logicamente, a escola e seus 

professores precisam discutir e perceber seu papel no processo de ensino-aprendizagem. 

A utilização das novas tecnologias que, no momento, se parece com um complicador a 

mais na grande tarefa de gestão do ambiente escolar, acaba se demonstrando uma 

solução simplificadora na dimensão em que pequenas ações vão se acumulando e 

produzindo uma escola mais ativa e com um ensino de qualidade e uma gestão mais 

complexa. (ANTÓNIO, 2009). Desta maneira, a problemática que envolve a gestão 

escolar atualmente deve-se não somente a falta do desenvolvimento de competências 

curriculares interdisciplinares, mas de orientação consciente por parte da gestão pública 

de educação que antes de inserir um laboratório de informática em uma escola, por 

exemplo, deve observar todo processo de planejamento juntamente com este gestor para 

que o mesmo seja usado de forma eficaz, fortalecendo as bases para posteriormente 

subsidiar à comunidade escolar um ensino de qualidade. Sendo assim, o gestor, muitas 

vezes, encontra dificuldade de atingir a celeridade dos avanços já alcançados por esta 

geração, devido as lacunas deixadas pelas políticas públicas, recaindo toda 

responsabilidade sobre ele, de coordenação e inserção de novas ferramentas de 

mediação pedagógica, e que estas motivem as transformações destas práticas de ensino 

por parte dos docentes. 
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