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RESUMO 

 A presente pesquisa tem o objetivo de construir e desenvolver uma proposta 

curricular para a formação inicial de educadores/as de jovens e adultos, no âmbito 

do Ensino Superior, subsidiada por referenciais freireanos e referenciada em uma 

matriz crítico-transformadora, assumindo compromissos com a equidade e 

autonomia dos educandos. 

 Os questionamentos que fomentaram o desenvolvimento da pesquisa apoiaram-

se nas lacunas dos cursos de formação inicial de Licenciatura em Pedagogia, que 

pouco enfocam a especificidade teórica e metodológica da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). 

 A construção e o desenvolvimento da proposta se efetivaram, no terceiro 

semestre do curso de Licenciatura em Pedagogia, na disciplina intitulada Educação 

de Jovens e Adultos: Abordagens e Métodos, na Universidade Guarulhos, no ano de 

2009. 

 Esse trabalho assumiu uma abordagem qualitativa e foi desenvolvido, utilizando-

se da pesquisa-ação na estruturação e desenvolvimento da disciplina, ministrada 

pela pesquisadora. Os procedimentos metodológicos englobaram construção e 

desenvolvimento de proposta curricular para formação das discentes envolvidas. 

Para coleta dos dados foram utilizados registros do desenvolvimento das aulas, em 

diário de campo, questionários e entrevistas semi-estruturadas com as discentes. 

 Em seguida, foram feitas as análises qualitativas de todos os dados coletados, ao 

longo do semestre, que explicitaram a relevância de uma formação pedagógica 

inicial crítica e reflexiva para a constituição de educadores comprometidos com a 

equidade e especificidade da Educação de Jovens e Adultos. 

 Mediante o referencial freireano, destacam-se conceitos, como o resgate do saber 

de experiência feito, a leitura do mundo e da palavra no processo de ensino-

aprendizagem, mas, sobretudo, a importância da práxis pedagógica do educador na 

construção contínua de sua identidade pedagógica. Faz-se ainda necessária a 

preocupação conjunta com a formação e atuação docente e a preparação inicial 

específica do futuro educador de EJA, no âmbito do Ensino Superior. 



 

 

Palavras-chave: Currículo; Formação de professores; Teoria Freireana;  

Educação de Jovens e Adultos.   

 

 



 

ABSTRACT 

The purpose of this research is intended to build and develop a curriculum 

proposal for the training of educators of young and adults under the Higher 

Education, supported by references of Paulo Freire and referenced in critical array-

processing, making commitments to equity and autonomy of learners. 

The questions which encouraged the development of the research relied 

on the shortcomings of the initial training courses in Pedagogy, which focus on some 

theoretical and methodological specificity of Youth and Adult's Education (EJA). 

The construction and development of the proposal was made in the third 

semester of Pedagogy course, in the discipline entitled Youth and Adult Education: 

Approaches and Methods, at Guarulhos University in 2009. 

This study took a qualitative approach and was developed using action 

research in the discipline’s structuring and development taught by the researcher. 

The methodological procedures encompassed the curriculum’s construction and 

development proposal for training students involved. Records of the development of 

classes, field diary, questionnaires and semi-structured interviews were used for data 

collection with the students. 

Then the researcher did the qualitative analysis of all data collected during 

the semester, which explained the relevance of initial teacher training and reflective 

for educators critical formation to commitment of equity and specificity of Youth and 

Adult's Education. 

By Freire's reference, concepts such as the rescue of knowledge based on 

experience, reading the world and the word in the teaching-learning process 

highlights, but especially the importance of pedagogical praxis of educators in the 

continuous construction of their identity teaching. It is still necessary the joint worry 

with training and teaching performance and the specific initial preparation of the 

future teacher of adult education under the Higher Education. 

 

 

 



 

Keywords: Curriculum, Teacher’s education, Paulo Freire’s Theory, Youths and 

Adults Education; 
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INTRODUÇÃO 

Ainda na formação inicial em Pedagogia, na Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar), entre os anos de 2001 e 2004, interessei-me pela Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), quando cursava ainda o sexto semestre do curso e tive a 

oportunidade de desenvolver 240 horas de Estágio Supervisionado e Prática de 

Ensino em uma turma de EJA. Nesse momento, pude conhecer mais de perto a 

metodologia e abordagem dessa modalidade, o que me causou grande identificação. 

No final desse semestre, muito familiarizada e interessada na EJA, me 

envolvi, a convite da Prof.ª Dr.ª Roseli Rodrigues de Melo, em um projeto intitulado 

Educação de Jovens e Adultos e Inclusão Digital, desenvolvido pelo Núcleo de 

Investigação e Ação Social e Educativa (NIASE), do Departamento de Metodologia 

de Ensino (DEME) da UFSCar, em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação de São Carlos. 

Nesse período, iniciava o quarto e último ano do curso de graduação em 

Pedagogia e atuava como monitora nos atendimentos aos educandos e educadores 

do Projeto.  

Boa parte de minha formação, nesse curso de Graduação, voltava-se para as 

séries iniciais do Ensino Fundamental regular – 1ª. à 4ª. série, ainda com a duração 

de 08 anos – já que as discussões e levantamentos nas disciplinas eram 

direcionados à infância e suas especificidades, conforme previa a matriz curricular 

vigente.  

As discussões acerca da prática e do contexto da EJA, dentro do curso, eram 

esporádicas. No entanto, elas se efetivaram em minha formação, de maneira 

específica, realizando o primeiro Estágio Supervisionado na EJA  e me envolvendo 

com a prática e interação no Projeto, em que me engajei. 

O projeto Educação de Jovens e Adultos e Inclusão Digital consistia na 

utilização da informática como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. 

Portanto, uma vez na semana, as aulas das turmas do Movimento de Alfabetização 

(MOVA) do município eram realizadas e desenvolvidas no microcomputador, 

visando, além da alfabetização, a inclusão digital, com a utilização e apropriação da 
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nova tecnologia.  

As atividades eram desenvolvidas e aplicadas aos educandos pelos 

monitores do projeto, sempre acompanhados pelos educadores da sala. Uma vez 

por semana, educadores e monitores tinham um encontro de formação na UFSCar, 

com o objetivo de formação continuada e planejamento em conjunto das aulas.  

Nesse espaço, pude me aprofundar, aprimorando minhas reflexões e 

conhecimentos acerca do processo de ensino-aprendizagem na EJA e, sobretudo, 

educar-me sobre as relações e a diversidade cultural. 

Todo este processo acabou por suscitar-me questionamentos e a 

consequente reflexão acerca da formação do educador incumbido da educação de 

adultos. No curso de mestrado, a reflexão intensificou-se, ao investigar o processo 

de alfabetização e pós-alfabetização na EJA, vivenciando toda a teoria e as 

contribuições de Paulo Freire, sobretudo, quando aponta a necessidade de se partir 

do saber de experiência feito do educando para se construir a pedagogia do 

oprimido. 

Ao concluir o Mestrado, na UFSCar, no ano de 2006, iniciei minha carreira na 

docência do Ensino Superior, envolvendo-me com a formação de futuros 

educadores, lecionando no curso de Licenciatura em Pedagogia, em municípios da 

Região da Grande São Paulo - Guarulhos, Arujá e Itaquaquecetuba. 

A partir, então, do ingresso no magistério, em nível de Ensino Superior, 

percebi a escassez de discussões que efetivamente propiciassem habilitação ao 

aluno do curso de Pedagogia para atuar como educadores de jovens e adultos, uma 

vez que alfabetizar pessoas de mais idade demanda outras práticas pedagógicas, 

diferentes da atuação docente com crianças, pois os saberes construídos e os 

interesses são totalmente distintos. 

O educador de jovens e adultos, além de sensível a esta condição, precisa 

estar preparado, didática e conceitualmente, para sua atuação. 

A partir disso, considerei fundamental investigar essa formação inicial e seus 

impactos na formação do futuro educador. Para tanto,  era necessário que houvesse 

a disciplina específica voltada para a prática pedagógica na Educação de Jovens e 

Adultos, bem como a prática de ensino supervisionada, obtida inicialmente pelo 

educador, por meio do estágio, que, além de espaço fundamental de formação, ao 
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possibilitar o exercício da práxis pedagógica, atendia ao que está disposto, em 

caráter obrigatório, na Lei Federal nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN).  

Essa realidade foi constatada na universidade, onde a pesquisadora atua 

como docente, especificamente, na Universidade Guarulhos (UnG), uma instituição 

privada que, há quarenta anos, vem se dedicando à formação inicial do pedagogo. 

Ao ingressar, portanto, no curso de doutoramento, no Programa de Pós-

Graduação em Educação: Currículo, ministrado na Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Ana Maria Saul, percebi a necessidade 

de analisar e procurar compreender as contribuições de Paulo Freire para a 

formação do futuro educador da Educação de Jovens e Adultos.  

Essa pesquisa, portanto, tem por objetivo construir e  desenvolver uma 

proposta curricular para a formação inicial, no Ensino Superior, de educadores de 

jovens e adultos, subsidiada por referenciais freireanos.  

Para a análise, tinha-se, como ponto de partida, o esmiuçamento da prática 

das próprias discentes que, por ventura, atuassem na EJA. Entretanto, logo ao 

iniciar o semestre letivo, verificou-se que as discentes, que integravam a sala eleita 

para a realização da pesquisa, não tinham contato com a realidade da EJA, na 

condição de educadoras. Diante desta realidade, optou-se por buscar esses relatos 

com educadores atuantes. Portanto, as discentes sairiam a campo, para entrevistas 

com os professores, coletando informações sobre a prática e o contexto de trabalho 

na EJA, uma vez que o Estágio Supervisionado obrigatório, na Educação de Jovens 

e Adultos, efetivar-se-ia, no semestre seguinte, de acordo com a matriz curricular do 

curso de formação inicial.  

Assim, a coleta de informações e as respectivas análises foram realizadas, a 

partir da prática de professores já atuantes nas séries iniciais da Educação de 

Jovens e Adultos. 

De certa forma, essa situação expressa o descaso dispensado à Educação de 

Jovens e Adultos, no Brasil. Embora prevista, sob o ponto de vista legal, além de 

garantida como um direito humano e social do cidadão, a EJA representa uma dívida 

do Poder Público para com o sujeito que foi privado de escolarização, quando em 
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idade apropriada. Há, portanto, muito a ser feito relativamente a essa modalidade de 

ensino, a começar pela formação específica de seu educador. 

Em âmbito nacional, a partir dos registros do Exame Nacional de Cursos, em 

janeiro de 2009, constatou-se a existência de 612 cursos de Pedagogia, em 

Instituições de Ensino Superior. Desses, apenas 15 oferecem formação para o 

educador de EJA, nas séries iniciais. Um número muito restrito diante da demanda, 

tanto dos cursos voltados à formação do profissional em educação, quanto da 

quantidade de jovens e adultos ainda sem escolarização/alfabetização. 

Por conseguinte, a partir dessa realidade, torna-se necessária a investigação, 

com vistas à contribuição de uma prática pedagógica específica, não apenas para a 

formação quantitativa de educadores de EJA, mas, sobretudo, com foco numa 

formação crítica e comprometida com essa modalidade de ensino, vislumbrando 

todas as diferenças e direitos dos educandos, num efetivo princípio de equidade. 

A realidade, em que se desenvolveu a pesquisa – caracterizada como 

pesquisa-ação –, na Universidade de Guarulhos, reflete a formação do pedagogo 

apto a atuar na Educação Infantil, Ensino Fundamental Regular, Educação de 

Jovens e Adultos e Gestão Escolar, com disciplinas que compõem a matriz 

curricular, cuja carga horária é acrescida do Estágio Supervisionado, em cada uma 

delas. 

A disciplina referente à EJA, ministrada no 3º. semestre do curso de 

Pedagogia da Universidade Guarulhos, denominada Educação de Jovens e Adultos: 

abordagens e métodos, a cargo da pesquisadora, destina-se à abordagem de 

contextos, especificidades, direitos, métodos, teorias e modalidade, além do ponto 

de vista legal e pedagógico, sempre sob a ótica da teoria de Paulo Freire. 

A composição curricular do curso, abrangendo a educação de jovens e 

adultos, vem desde o ano de 2005, após a reformulação do curso e alterações na 

matriz curricular. 

Neste contexto, foi desenvolvida, pois, a pesquisa, com um público 

investigado de 43 discentes, no segundo semestre de 2009, na região da grande 

São Paulo, especificamente, no município de Itaquaquecetuba.  A pesquisa tinha o 

objetivo geral de construir e  desenvolver uma proposta curricular para a formação 

inicial de educadores de jovens e adultos, no Ensino Superior, subsidiada por 
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referenciais freireanos, em uma matriz crítico-transformadora, assumindo 

compromissos com a equidade e aprendizagem do educando.   

Trata-se, portanto, de um estudo respaldado em pesquisa bibliográfica  e 

complementado pela pesquisa-ação, uma vez que houve o cuidado de criar e 

implementar uma nova proposta de atuação e formação inicial. O primeiro passo foi 

sair a campo, o que coube às discentes, cuja finalidade era a coleta de informações 

acerca da prática de educadores atuantes na EJA. Os dados coletados seriam 

ultilizados  para a discussão e reflexão, à luz da perspectiva dos conceitos e práticas 

freireanos, para a recriação e reconstrução, visando à formação crítica e 

comprometida do futuro educador de jovens e adultos, consciente de suas escolhas 

políticas, pedagógicas e de seu papel social e político, no âmbito educacional. 

A relevância dessa pesquisa é ressaltada pela debilidade da formação do 

educador de EJA e pela escassez de cursos de formação inicial com habilitação na 

Educação de Jovens e Adultos. Como será discutido mais à frente, das 612 

Instituições de Ensino Superior que oferecem o curso de Licenciatura em 

Pedagogia, apenas 15 o fazem com habilitação e formação na Educação de Jovens 

e Adultos, ou seja, pouco mais de 2%, sendo, em sua maioria, Universidades 

Públicas, na região Nordeste, Sudeste e Sul do país. A Universidade de Guarulhos, 

onde a pesquisa foi desenvolvida, é uma instituição privada, situada na região 

Sudeste. 

A formação inicial do educador de jovens e adultos é de extrema importância 

para constituição da concepção de alfabetização crítica e transformadora, voltada às 

especificidades e necessidades do sujeito, em processo de aquisição e 

aprendizagem da competência leitora e escrita, garantindo neste processo a 

equidade. A formação inicial específica do educador de jovens e adultos é uma das 

estratégias para se garantir às pessoas que não tiveram o acesso ou a permanência 

na escola, na tida idade regular, o possam fazer na idade adulta, garantindo-se o 

seu tempo de aprendizagem, a sua curiosidade e o seu saber de experiência feito, 

sem que sejam infantilizados. Garantindo-se, sobretudo, o seu direito subjetivo de 

acesso e permanência no sistema educacional, sem reprodução de conteúdos e 

metodologias inadequadas à EJA, que, em sua maioria, reproduzem práticas 

utilizadas e desenvolvidas na Educação Infantil, como indica Sepúlveda (2009). 

Na presente realidade investigada na Universidade de Guarulhos, está 
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presente a preocupação com a formação inicial do pedagogo apto a lidar com a 

subjetividade e com o compromisso pedagógico específico da EJA, consciente das 

diferenças e necessidades do sujeito adulto, em processo de alfabetização e pós- 

alfabetização. Assim, busca-se a superação da lacuna pedagógica e social na 

formação inicial específica do educador de jovens e adultos.  

Esta pesquisa, a partir dos dados coletados, das observações e reflexões, 

está estrurada  em quatro capítulos, assim denominados:  

a) No primeiro capítulo, Retomada Histórica da Educação de Jovens e 

Adultos e da Formação do Educador, é apresentado o percurso histórico da 

Educação de Jovens e Adultos, no contexto nacional, focando as seguintes 

dimensões: as dificuldades de acesso ao direito à educação, negada à 

maior parte da população, configurando grande massa de analfabetos; 

criação e implementação de programas de alfabetização marcados pelo 

mero caráter eleitoreiro, sem compromisso com uma educação efetiva; 

concepção de EJA e Educação Popular propostas por Paulo Freire, em sua 

práxis pedagógica. Aborda-se, ainda, a formação do educador de jovens e 

adultos, que, a exemplo do ocorrido com a própria EJA, foi mantido em 

segundo plano na política educacional brasileira; 

b) No segundo capítulo, Princípios de Freire para a Formação do Educador de 

Jovens e Adultos, são analisadas as perspectivas freireanas para formação 

do educador de jovens e adultos, o compromisso e a escolha política 

necessários para essa atuação. Tais perspectivas são formas fundantes 

nas reflexões das discentes; 

c) No terceiro capítulo, Metodologia da Pesquisa, são desenvolvidas 

considerações sobre os aspectos metodológicos da pesquisa-ação, 

apontando objetivos e problematização, bem como a contextualização e 

descrição do espaço, em que a pesquisa foi desenvolvida e dos sujeitos 

participantes, cujo grupo constituiu-se de discentes do 3º. semestre do 

Curso de Pedagogia da Universidade Guarulhos, campus Itaquaquecetuba. 

É apresentada, ainda, a descrição do desenvolvimento da pesquisa e da 

coleta de dados;  

d) No quarto e último capítulo, Análise de Dados, são mostrados os 
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resultados obtidos com a pesquisa, destacando-se as considerações das 

discentes, participantes da pesquisa, e da pesquisadora. 
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CAPÍTULO I:  RETOMADA HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO DE JOVE NS E 

ADULTOS E DA FORMAÇÃO DO EDUCADOR 

Para melhor compreensão da importância da Educação de Jovens e Adultos 

no contexto atual, especialmente, quanto à formação do educador comprometido e 

crítico, é preciso refletir sobre o histórico da Educação de Jovens e Adultos, 

enquanto direito social, humano e dívida social, para  se ter a ideia do descaso e da 

necessidade de preocupação com  a formação do respectivo educador. 

Antes de adentrar ao contexto nacional de Educação de Jovens e Adultos, é 

necessário um retrospecto do analfabetismo no Ocidente que, certamente, teve 

fortes influências no Brasil. Para tanto, cabe citar Ferraro (2009), que situa o declínio 

da alfabetização, na história da humanidade, ao afirmar que  o Mundo Romano era 

altamente alfabetizado, e o foi, a partir da concepção pedagógica oriunda da cultura 

grega. Com a queda do Império Romano, a sociedade, antes extremante urbana, 

ruralizou-se e a alfabetização tornou-se privilégio do clero, durante a Idade Média. 

Na civilização moderna, o desenvolvimento do comércio e da produção 

artesanal na urbanização provocou uma retomada pelo interesse da leitura e escrita. 

Acredita-se que os comerciantes eram alfabetizados para as negociações e acordos 

comerciais (PIRENNE, 1951 apud FERRARO, 2009).  

O processo de alfabetização e a busca pelo conhecimento escolarizado 

desenvolvido nos séculos XI e XII teve novo impulso, na segunda metade do século 

XVIII, com três marcos históricos, a saber: Revolução Industrial (na Inglaterra); a 

Independência dos Estados Unidos da América e a Revolução Francesa. 

Ferraro (2009) chama a atenção para a ambígua e conflitante relação que a 

ideologia capitalista e o liberalismo firmavam com a escolarização, já que era 

necessária, mas, com grandes riscos para manutenção da hierarquia social e 

econômica e da submissão dos desvalidos. 

Para os capitalistas liberais, a ignorância e a pobreza do povo geravam e 

mantinham a submissão. Optou-se, então, pela instrução popular mantida pelo 

Estado, para evitar o que Smith (2008) chamou degeneração do povo, com a divisão 

do trabalho. 
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Esse modelo de instrução, de acordo com Ferraro (2009), influenciou a 

educação escolar no Brasil, nos períodos colonial, imperial e republicano. Ao trilhar a 

história da educação no contexto nacional, encontram-se fortes indícios do início do 

analfabetismo, com a dicotomia educacional e aculturação impostas pela Coroa 

Portuguesa, na figura da ordem religiosa jesuítica. 

Desde os primeiros anos da colonização, instaurou-se no Brasil a 

diferenciação e a segregação do direito de acesso à escolarização e permanência. 

Coube à população indígena, apenas, uma rudimentar instrução ofertada pela ordem 

jesuítica que objetivava a dominação cultural, política e religiosa, demonstrando forte 

ideologia política. 

Segundo Haddad e Di Pierro (2000b), os jesuítas, além de difundirem os 

preceitos religiosos, transmitiram aos índios normas de comportamento e ofícios 

necessários ao funcionamento da colônia. 

Mesmo diante desse processo de escolarização, instaurado pelos jesuítas, é 

possível afirmar que o analfabetismo teve suas raízes, no Brasil, ainda com o 

trabalho da ordem religiosa: 

Enclausurando os alunos em preceitos e preconceitos católicos, 
inibiu-os de uma leitura do mundo real, tornando-os 
discriminatórios, elites capazes de reproduzir ‘cristãmente’ a 
sociedade perversa dos contrastes e discrepâncias, dos que tudo 
sabem e podem e dos que a tudo se submetem. Inculcaram a 
ideologia do pecado e das interdições do corpo. ‘Inauguraram’ o 
analfabetismo no Brasil (ARAÚJO FREIRE, 2001, p. 46). 

Os povos indígenas foram tratados como papéis em branco, que deveriam ser 

instruídos, em conformidade com os preceitos católicos, cujo educador era a figura 

religiosa jesuíta, que mais objetivava aculturar e alienar. 

Posteriormente, na história da educação nacional, está a educação dos 

sujeitos escravizados, que, segundo Fonseca (2002), pode ser dividida em 

educação dos escravos trazidos da África, que sofriam uma ressocialização – 

processo conflitante com todas as referências sociais e culturais do sujeito –, e a  

educação das crianças escravas, nascidas no Brasil, a serem preparadas para 

receberem as injustiças, fruto das relações sociais que caracterizavam o mundo 

escravista. 
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Novamente, é possível constatar a escolarização com objetivo de preparação 

submissa e produtiva, que buscava infundir no escravo as habilidades necessárias à 

sua atuação como trabalhador, tornando natural a relação entre dominador e 

dominado. Neste sentido, as práticas educativas podem ser tomadas como parte do 

processo de dominação do escravo. 

Em ambos os processos de aculturação e dominação, cabe destacar, foi 

marcante a resistência simbólica e cultural dos grupos dominados. No caso dos 

sujeitos escravizados, as crianças educavam-se, ainda, pela convivência com 

escravos adultos, que, além de ensinar o ofício escravo, aprendiam suas formas 

culturais, reinventando-as, preservando-as e nelas se fazendo, como indicou 

Fonseca (2002). 

É possível, ainda, com marcas de tentativas de resistência dos dominados, 

localizar o papel do educador como a figura que busca aculturar e dominar física, 

social e culturalmente. 

Em 1759, em nome do ideário iluminista, os jesuítas, reconhecidos como os 

primeiros educadores, em terras brasileiras, com objetivos educacionais de 

dominação e alienação, são expulsos do Brasil e deixam um ensino de caráter 

literário, verbalista, retórico, livresco, memorístico, repetitivo, estimulando a 

emulação por meio de prêmios e castigos, classificado como humanista-clássico. 

Para o Brasil, a expulsão dos jesuítas somente agravou e retardou o 

processo, pois resultou num lapso de 13 anos sem escolas. Os cursos seriados dos 

jesuítas foram substituídos por aulas avulsas, ministradas por professores 

improvisados, já que as obras dos iluministas continuavam proibidas. 

Nesse período histórico, foi implementada a Reforma Pombalina, trazendo a 

oficialização do ensino como função do Estado português, no Brasil, financiado pelo 

subsídio literário, criado em 10 de novembro de 1772, a fim de gerar fundos para o 

ensino elementar e médio, como afirma Araújo Freire (2001). 

Com a nova demanda social, surgem as primeiras cadeiras que se 

transformariam, posteriormente, em cursos e faculdades. Estava, então, instituído o 

ensino superior profissionalizante no Brasil, segundo interesses políticos. 

Continuavam, porém, as aulas avulsas, em nível secundário, e as aulas de ler e 
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escrever, no curso elementar, que cresciam em quantidade, devido à ampliação dos 

serviços públicos. A escolarização continuava privilégio de poucos. 

Durante o Império, instituiu-se o Ensino Técnico, voltado aos desvalidos da 

sorte e abandonados, para os proibidos de ser pela discriminação da ideologia da 

interdição do corpo, como afirma Araújo Freire (2001, p. 106). 

Era necessário apenas organizar e manter a instrução superior para uma 

pequena parcela da sociedade, que se encarregaria da burocracia do Estado, 

perpetuando seus interesses. O diploma referendava a posição social, política e 

econômica aos que pertenciam à elite, garantindo, pela escolarização, as relações 

sociais de produção e, portanto, o modo de produção escravista e o analfabetismo. 

Ao final do Império, a escolarização permanecia ainda no plano do discurso, 

mesmo com a implementação dos Direitos Legais, em 1824, que garantiria a 

instrução primária a todos, subentendendo-se jovens e adultos. Na República, o 

povo continuava alheio às decisões.  

As questões políticas modificaram-se, todavia, mesmo com a independência 

do país, conservando-se a estrutura colonial, mantendo-se grande contradição 

interna entre os dominantes, detentores do poder, e os marginalizados, 

trabalhadores sem acesso às condições básicas de sobrevivência. Os cursos de 

formação do magistério eram frágeis. Segundo Araújo Freire (2001), não havia 

formação profissional adequada para cuidar da alfabetização, no Estado nacional 

brasileiro. Ademais, 

(...) a interdição do corpo da mulher, perceptível na sua ausência 
como aluna dessas escolas, é, ao mesmo tempo, produto e fator 
gerador de uma sociedade autoritária e discriminatória e que, 
portanto, facilitava, senão propiciava, através da escassez de quem 
se habilitasse a lecionar, o analfabetismo (ARAÚJO FREIRE, 2001, 
p. 52). 

Em 1872, foi realizado o primeiro censo brasileiro pela Diretoria Geral de 

Estatística (DGE), apontando uma taxa elevadíssima de analfabetismo, entre a 

população acima dos 5 anos de idade, livres e escravos, com índice de 82%.  
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O censo apontou, ainda, que a maior parte dos analfabetos eram mulheres. 

Segundo o censo, 70% dos homens eram analfabetos, enquanto que, entre as 

mulheres, o número era ainda maior, ou seja, 84%. É o que se constata no Gráfico 

2, a seguir. 
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Diante da constatação do alto índice de analfabetismo, ocorreu a edição do 

Decreto do Império nº. 3.029, em 9 de janeiro de 1881, que, embora consonante 

com a Constituição Imperial outorgada em 1824, contrariava o clamor e as 

discussões do momento, impedindo o voto aos analfabetos, que representavam 

quase que a totalidade da população brasileira. Além de impedir o voto dos 

analfabetos, o referido diploma legal exigia também a comprovação de renda líquida 

anual do eleitor (BRASIL, 1882). 

Assim, apenas 1,5% da população brasileira tinha o privilégio do voto, 

iniciando a distorcida interpretação do analfabetismo como chaga social, mas, 

sobretudo, com uma visão ingênua ou astuta, como a manifestação da incapacidade 

do povo, de sua ‘pouca inteligência’, de sua ‘proverbial preguiça. (FREIRE, 2006b, p. 

15). 

A partir da realização do censo de 1872 até o ano de 1890, segundo Ferraro 

(2009), os índices de analfabetismo permaneceram inalterados, perdurando a faixa 

de 82% da população brasileira.  

Os educadores e órgãos governamentais não conseguiram unificar a política 

educacional do ensino elementar, tampouco dar continuidade, nos seus próprios 

estados, às reformas e remodelações por eles iniciadas com movimentos de 

renovação da educação, dentre eles, o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, na 

década de 1930.  

Esse fato ocorreu, graças à falta de elasticidade e ao baixo rendimento do 

sistema escolar e por seu acentuado aspecto de discriminação social. Não houve, 

também, nesse período, a melhoria do ensino. 

No Brasil, a Educação de Jovens e Adultos constituiu-se tema de política 

educacional, sobretudo, a partir dos anos de 1940. A menção à necessidade de 

oferecer educação aos adultos já aparecia em textos normativos anteriores, como na 

efêmera Constituição de 1934. Na década seguinte, porém, começaria a tomar 

corpo, ante iniciativas concretas, a preocupação de oferecer os benefícios e, 

sobretudo, direitos à escolarização por camadas da população, até então 

marginalizadas da escola, como afirmam Di Pierro, Joia e Masagão (1999). 

O positivismo e o liberalismo foram capazes de determinar teoria, bem como 

prática educativa elitista, discriminatória e autoritária, que as condições materiais da 
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sociedade estavam a exigir para a perpetuação dos direitos e privilégios dos grupos 

dominantes, como afirma Gonçalves (2007). 

Longos foram os séculos de reprodução ideológica do analfabetismo e a 

função de aculturação e dominação exercida pela figura do educador. Neste 

contexto, cabe citar a promulgação da  nova Constituição, datada de 1943, que 

propôs um Plano Nacional de Educação, fixado, coordenado e fiscalizado pelo 

Governo Getúlio Vargas, determinando, de maneira efetiva, as esferas de 

competência da União, dos Estados e dos Municípios, em matéria educacional.  

Este Plano, segundo Haddad e Di Pierro (2000 A), vinculou 

constitucionalmente uma receita para a manutenção e o desenvolvimento do ensino, 

reafirmou o direito de todos e o dever do Estado para com a educação. 

Ainda no governo ditatorial de Getúlio Vargas, no final da década de 1940, 

pôde-se constatar a escolarização de jovens e adultos, firmando-se como problema 

de política nacional, como indica Haddad e Di Pierro (2000 A), em consequência do 

Plano Nacional de Educação, mas atendendo ainda a fatores políticos, no âmbito 

das relações internacionais e aos interesses eleitoreiros. 

Diante disso, lançaram-se alguns olhares aos adultos ainda não 

alfabetizados, com intuito de aumentar as bases eleitorais, a serem garantidas com 

os votos dos educandos influenciados, durante as aulas. Bastava aprender a assinar 

o próprio nome para que o cidadão pudesse votar no candidato indicado, 

assumindo, o educador, papel de manipulador político e simbólico, como indica  

Severino (2001). 

Portanto, com o objetivo de angariar votos dos alfabetizandos, e atendendo 

também às recomendações da I Conferência de Educação de Adultos, convocada 

pela UNESCO, que marcou e apontou internacionalmente a importância da 

Educação de Adultos e as possíveis contribuições às necessidades sociais, foi 

desenvolvido o Plano Nacional de Educação, na década de 1940 (Flecha, 1990).  

Nesse período, foi lançada, no Brasil, a Campanha de Educação de Adultos, 

que caminhava para a superação do preconceito existente em relação às 

capacidades cognitivas do adulto analfabeto, com apresentação de material didático 

específico, mas ainda estava arraigada ao interesse e à ideologia política. 
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Essa compreensão expressou-se em várias ações e programas 

governamentais, nas décadas de 1940 e 1950, cabendo destacar aqui a criação do 

Fundo Nacional de Ensino Primário (FNEP), em 1942, que possibilitou, em 1947,  a 

implementação da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), sob 

a coordenação do educador Lourenço Filho, iniciada, com grande empenho, mas 

considerando o analfabeto como dependente. Felizmente, a concepção mudou, ao 

longo da Campanha, uma vez que não era condizente com a realidade vivenciada, 

provocando reflexões e novas acepções. Ainda com a mudança na compreensão da 

função da EJA e da condição do educando, nos idos de 1963, a Campanha foi 

extinta. 

Acresceram-se à CEAA o Serviço de Educação de Adultos e a Campanha de 

Educação de Adultos, ambos em 1947, também com o objetivo de combater a chaga 

social chamada analfabetismo. 

Em 1952, iniciou-se a Campanha de Educação Rural, extinta, em 1963, pelo 

Departamento Nacional de Educação, como aponta Ferraro (2009). Ao longo desse 

período. foi realizada a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo – 

1958, conforme lembram Di Pierro, Joia e Masagão (1999). 

Apesar da extinção desses programas, segundo Ferraro (2009), índices 

apontam para o aumento de 48,10% no número de eleitores em 1960, passando de 

7,9 milhões de eleitores, nos anos 1950, para 11,7 milhões, na década seguinte. 

O grande avanço para a alfabetização de jovens e adultos iniciou-se, nesse 

período – final da década de 1950 e início da década de 1960 – com inúmeros 

movimentos sociais voltados à alfabetização e, sobretudo, com reflexão, concepções 

e práticas inovadoras de alfabetização, passando a considerá-la processo político-

pedagógico. 

Ao longo da década de 1950, encetou-se forte crítica ao caráter superficial do 

ensino da Campanha de Educação de Adultos, conforme Gonçalves (2007), que se 

estendeu pela década de 1960, acompanhada por conferências e apontamentos da 

UNESCO em relação ao tema. A partir de então, passou-se a buscar esse novo 

paradigma pedagógico, que teve como referência a proposta pedagógica e política 

do educador nordestino Paulo Freire, que, em sua teoria, passou a discutir o papel 
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da Educação de Jovens e Adultos, bem como a função e a dimensão política do 

educador, comprometido e engajado, social e historicamente. 

No ano de 1958, durante o governo do Presidente Juscelino Kubitscheck,  

realizou-se o II Congresso Nacional de Educação de Adultos, com o objetivo de 

apresentar soluções para os problemas sociais, dentre eles, sem dúvida, o 

educacional, além de avaliar a já citada Campanha de Educação de Adultos e 

Adolescentes (CEAA). 

Durante o II Congresso, as ideias de Freire, atuante no Serviço Social da 

Indústria (SESI) de Pernambuco, ganharam destaque, uma vez expressas no 

Relatório Preliminar do Estado e no próprio Congresso, como afirma Araújo Freire 

(2006). 

No início do ano de 1960, a essa altura já engajado com os movimentos de 

educação popular, Freire participou e influenciou a Campanha denominada De pé no 

chão também se aprende a ler, conduzida por Moacyr de Góes, no município de 

Natal, trazendo, como afirma Góes (1980, p. 126) “mensagens subversivas aos 

alfabetizandos adultos da Campanha”, cuja mensagem nada mais é do que a 

consciência política e social da democratização dos direitos, em favor das camadas 

desfavorecidas, a partir de sua realidade. 

Em maio desse mesmo ano, um marco crítico e progressista efetivou-se não 

apenas na EJA, mas na valorização da cultura popular, com vistas à libertação 

social, econômica, política e cultural de homens e mulheres nordestinos, a 

constituição do Movimento de Cultura Popular (MCP) do Recife, tendo Freire como 

um de seus fundadores, que relata: 

O Movimento de Cultura Popular nasceu da vontade política de 
Miguel Arraes, então recém-empossado prefeito da cidade do Recife, 
a que se juntou a vontade igualmente política de um grupo de líderes 
operários, de artistas e de intelectuais outros. Fiz parte deste grupo, 
que ele convidou para uma reunião em seu gabinete e na qual falou 
de seu sonho. O de fazer possível a existência de órgão ou serviço 
de natureza pedagógica, movido pelo gosto democrático de trabalhar 
com as classes populares, e não sobre elas; de trabalhar com elas e 
não para elas (FREIRE, 2003a, p. 142). 

Esse Movimento de Cultura Popular, em dois anos, proporcionou à 

comunidade 201 escolas, montou 626 turmas para atendimento a 19.646 alunos, 
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segundo Araújo Freire (2006). O MCP não se ateve a medidas escolares, mas 

preocupou-se também em garantir acesso a bibliotecas, teatros, cinemas e eventos 

musicais, propiciando um resgate cultural e educativo aos nordestinos, estimulando 

a curiosidade epistemológica de cada um. Finalmente, eram sujeitos, não apenas de 

sua aprendizagem, mas de sua própria realidade, compreendida e refletida. 

Ferraro (2009) aponta a criação, no ano de 1961, do Método Paulo Freire, no 

Centro Popular de Cultura (CPC) do Movimento de Cultura Popular (MCP). Cabe 

pontuar que, ao se falar em Método Paulo Freire, engloba-se a reflexão teoria e 

prática, a compreensão de mundo e de sujeito, para que não se caia na errônea 

compreensão de um simples fazer espontaneísta. Assim, o Método consiste na 

sistematização de experiências acumuladas por Freire, no campo da educação de 

adultos, em seu caráter mais popular. 

Ainda em decorrência do trabalho no MCP e já como professor da 

Universidade do Recife, Freire organizou e dirigiu a Campanha de Alfabetização de 

Angicos, no sertão do Rio Grande do Norte, a convite do então governador Aluízio 

Alves. À época, o Estado contava com 70% da população adulta em situação de 

analfabetismo e 10% de semianalfabetos, assinando apenas o nome, como aponta 

Lyra (1996). 

Para o desenrolar da Campanha, Freire contou com o apoio de discentes da 

Universidade, atuando como monitores, com prévia formação estabelecida e 

programada por ele próprio, em Recife, antes de partirem para o agreste potiguar. O 

curso de formação foi estruturado com dez aulas, desenvolvidas pelo Serviço de 

Extensão Cultural da Universidade do Recife, o que demonstra a preocupação de 

Freire com a formação do educador de jovens e adultos. 

No município de Angicos, em quarenta horas, foram alfabetizados trezentos 

adultos, homens e mulheres, com ocupações diversas e idades que variavam de 

quatorze a setenta anos, mediante utilização do Método Paulo Freire, partindo de 

dezessete palavras geradoras, obtidas do contexto desses alunos. 

Com esse movimento, Freire comprova a possibilidade de educar, crítica e 

conscientemente, pessoas adultas do sertão nordestino, tarefa que se tornou 

conhecida como As Quarenta Horas de Angicos.  

A partir dessa experiência, a concepção teórica de Freire ganhou maior 
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destaque, o que lhe resultou um convite do governo Federal de João Goulart para 

presidir o Programa Nacional de Alfabetização (PNA). No texto do Decreto de 

criação – Decreto Federal nº. 53.465, de 21 de janeiro de 1964 – está expressa a 

opção pela proposta de Freire, uma vez que declara o uso do Sistema Paulo Freire 

para alfabetização de cerca de cinco milhões de jovens e adultos, no território 

nacional (BRASIL, 1964). 

O Programa, como salienta Araújo Freire (2006), possibilita a constituição de 

novos eleitores, uma vez que, conforme mencionado, apenas os cidadãos 

alfabetizados podiam exercer o direito do voto, consequentemente, até aquele 

momento, configurava privilégio de poucos: 

[...] esses novos eleitores, provenientes das camadas populares, 
seriam desafiados a se conscientizarem inclusive das injustiças que 
os/as oprimiam e seriam desafiados/as a sentirem a necessidade de 
lutar por mudanças, as classes dominantes estiveram, desde o 
princípio, contra o Programa (FREIRE, A., 2006, p. 145) 

A partir desse movimento, os programas de alfabetização se multiplicaram e o 

analfabetismo passou a ser encarado como consequência da pobreza, sendo função 

da educação escolar e do educador, crítico e comprometido, interferir nesse 

panorama, com vistas à transformação social e construção de uma sociedade 

menos difícil de amar, como definiu Paulo Freire. 

Pela primeira vez, o povo teve voz e vez no cenário nacional, o que muito 

incomodou a elite brasileira, que, por meio das Forças Armadas, organizou e pôs em 

prática o Golpe de Estado de 1964, afastando João Goulart do poder, que levou 

consigo a possibilidade e, sobretudo, o direito dos oprimidos. 

Ainda, em abril do ano de 1964, o regime autoritarista editou o Decreto 

Federal nº. 53.886, revogando o Decreto nº. 53.465, citado anteriormente, cabendo 

ao novo diploma a implementação do Programa Nacional de Alfabetização. 

Por sua proposta progressista e libertária, Freire foi visto como um grande 

risco à ordem social autoritarista do Regime Militar e, para garantir sua integridade, o 

educador exilou-se no Chile. 

Projeto e objetivo progressistas foram estagnados, no território nacional, pela 

ditadura do governo militar que, por anos, tentou calar a voz e a vez dos oprimidos e 
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dos educadores progressistas com suas políticas sociais, econômicas, políticas e 

educacionais. 

Após sua instalação, o regime definiu dois objetivos fundamentais. O primeiro 

buscava universalizar o Ensino Fundamental gratuito, estendendo sua 

obrigatoriedade dos sete aos quatorze anos de idade. Ao estabelecer a 

obrigatoriedade, o Estado não se comprometeu, em contrapartida, a garantir escola 

gratuita a todos. Além de reduzir para 12 anos a idade mínima de ingresso no 

mercado de trabalho, rompeu com o próprio objetivo estabelecido de universalização 

do Ensino Fundamental a toda população, afinal: 

No contexto de repressão política e arrocho salarial, a sobrevivência 
física das classes trabalhadoras só poderia ser assegurada com a 
entrada de mais forças suplementares – mulheres, crianças e velhos 
– no mercado de trabalho (FERRARO, 2009, p. 107). 

Portanto, vale frisar, o Estado Militar não cumpriu seu objetivo de 

universalização, uma vez que parte da população trocou, até por questão de 

necessidade, o direito à escolarização pelo trabalho, inclusive do adolescente que 

deveria se dedicar aos estudos. 

O segundo objetivo do Regime Militar foi a eliminação, no decorrer da década 

de 1970, do analfabetismo de adolescentes e adultos entre 15 e 35 anos de idade, 

criando, assim, a Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), em 

1967, durante o Governo Costa e Silva. 

O responsável pela criação e implementação do MOBRAL foi o tecnocrata 

Mario Henrique Simonsen, que transferiu a competência de elaboração dos 

programas de alfabetização do Ministério da Educação para o Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas (IPEA), vinculado ao Ministério do Planejamento. 

O Regime atribuiu ao MOBRAL, portanto, o feito de ter alfabetizado, entre os 

anos de 1970 e 1972, 3,5 milhões de adultos e adolescentes, diminuindo o índice de 

analfabetismo para 26% – antes na casa dos 33% –, números duramente 

contestados por Ferraro (2009), com base em censos realizados, anos depois. 

Segundo o autor, o índice apontado pelo Estado Militar de 26% fora atingido, no 

Brasil, somente, no final da década de 1970, o que demonstra: 
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(...) como na área econômica (cálculo dos índices de inflação, 
correção monetária, reajuste de salários etc.), também no campo 
educacional começa a ter lugar a manipulação das estatísticas de 
maior interesse do Regime. Tudo por obra dos tecnocratas do 
Ministério do Planejamento. (FERRARO, 2009, p. 109). 

Os censos de 1970 e 1980 mostraram que o número de analfabetos diminuiu 

apenas no grupo objetivado pelo MOBRAL, a faixa etária dos 15 aos 35 anos, mas, 

em contrapartida, aumentou na população dos 7 aos 14 anos, supostamente 

beneficiários do objetivo primeiro de universalização do Ensino Fundamental e a 

população acima dos 40 anos, alijada do respaldo do poder público. Assim, explicita 

Ferraro (2009, p. 117): para o conjunto da população de 7 anos e mais, aos 25,8 

milhões de analfabetos existentes em 1970, somaram-se mais 1,3 milhão durante a 

década de 70. 

Ficou, portanto, explícito o descumprimento dos objetivos previamente 

estabelecidos, sobretudo, com o ideário da democratização e universalização da 

educação a toda população brasileira. 

Implementou-se, assim, o MOBRAL, propiciando o esvaziamento crítico, 

durante os anos de repressão militar, da escolarização de jovens e adultos e da 

postura do educador progressista. No entanto, essa visão crítica continuou 

fortemente desenvolvida em movimentos de base, como os ligados à teologia da 

libertação, que consiste em movimento da igreja católica que considera o/a 

homem/mulher e seu encontro com Deus, como um momento histórico, valorizando, 

portanto, a história, a cultura e a diversidade, bem como a libertação que se 

manifesta nos diversos momentos do processo histórico. Consequentemente, a 

teologia da libertação torna-se força geradora de ações que viabilizam uma práxis 

libertadora, segundo as necessidades advindas das diversas circunstâncias, sob as 

quais o povo está submetido. 

Freire, em 1979, voltou ao Brasil, por força de um mandato de segurança, e 

retomou suas atividades acadêmicas de professor universitário, inicialmente na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), nesse Programa de Pós-

Graduação em Educação: Currículo e, em seguida, passou a dividir seu tempo, 

exercendo atividade docente, também, na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). 
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Com o desenrolar do trabalho na universidade, firme em sua proposta 

progressista e dialógica, Freire foi nomeado, em 1989, Secretário de Educação do 

município de São Paulo, na gestão da Prefeita Luiza Erundina, sob a égide do 

Partido dos Trabalhadores, do qual foi um dos fundadores. 

Com Freire à frente da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 

(SME), foram resgatados trabalhos voltados à educação, enfocando jovens e 

adultos,  cujos trabalhos foram mantidos e desenvolvidos por movimentos sociais e 

religiosos que resistiram à mão de ferro da Ditadura Militar e à ausência de políticas 

públicas efetivas de democratização e universalização. 

No mesmo ano da posse de Freire, foi criado pela SME o Movimento de 

Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA), destinado à educação popular e pós-

alfabetização. A proposta, como não podia deixar de ser, era progressista e buscava 

na própria comunidade educadores populares que seriam formados, 

pedagogicamente, e remunerados pela Secretaria. O educador popular voltar-se-ia 

aos anseios e sonhos da comunidade para alfabetizar o povo. Nos dois primeiros 

anos da gestão, o MOVA atendeu a cerca de 12 mil alunos, em dois mil núcleos, no 

município. 

Segundo Freire (2006a), o objetivo para o MOVA era fortalecer os trabalhos 

dos grupos populares atuantes na EJA, com um processo de alfabetização que se 

voltasse à leitura crítica da realidade pelos educandos, com desenvolvimento da 

consciência política e participação na luta pelos direitos sociais do cidadão, tanto por 

parte dos educandos, quanto dos educadores. 

A formação desse educador popular era composta por uma formação inicial 

de 48 horas, distribuídas em várias semanas, como esclarece Gadotti (2008), 

empregando a concepção dialógico-construtivista de educação. 

Essa formação inicial era vinculada a uma formação complementar, voltada 

às dificuldades surgidas, na prática de sala de aula. Havia ainda uma formação geral 

dirigida a educadores, educandos e supervisores, com vistas à discussão de temas 

pedagógicos e temas da realidade dos sujeitos. 

Mesmo com a saída de Freire da SME, em 1991, o MOVA continuou na 

gestão do novo secretário, o Prof. Mário Sérgio Cortella, até então, membro da 

equipe de Freire, na Secretaria. 
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Em maio de 1993, a nova administração pública extinguiu o MOVA, em São 

Paulo, ainda que diante de inúmeras manifestações públicas.  

Independentemente de financiamento público, o MOVA continuou, no 

município de São Paulo, expandindo-se pelo território nacional, impulsionado por 

movimentos sociais que mantiveram a proposta inicial. 

Em âmbito nacional, em 1985, com o fim da ditadura militar e a abertura 

política, o MOBRAL foi extinto, criando-se a Fundação Educar, que fornecia apoio 

financeiro a entidades alfabetizadoras. Essa fundação foi responsável pelas ações 

de alfabetização de jovens e adultos até 1990, quando começaram a se fortalecer, 

no Brasil, as medidas e políticas neoliberais. 

Ainda na década de 1980, com o fim do regime ditatorial militar, cabe 

destacar, enquanto medida de democratização da EJA ,o Art. 208 da Constituição 

Federal de outubro de 1988, que, conferiu aos jovens e adulto o direito à educação 

fundamental, responsabilizando os poderes públicos pela oferta universal e gratuita, 

a quem não teve acesso e permanência na idade tida como regular. O texto 

constitucional previa, ainda, em seu artigo 50, o prazo de 10 anos para a 

universalização do Ensino Fundamental e a erradicação do analfabetismo, na qual 

os governos federal, estaduais e municipais ficavam obrigados a dedicar 50% dos 

recursos públicos à educação, a fim de atingiram tal meta, como aponta Haddad e Di 

Pierro (2000 B). 

Os anos de 1990 foram intitulados a Década de Educação para Todos, 

iniciado em março de 1990, em Jontiem, na Tailândia, na Conferência Mundial de 

Educação para Todos, na qual países e organismos internacionais assumiram o 

compromisso de empregar esforços a fim de garantir as necessidades básicas para 

o desenvolvimento da aprendizagem de crianças, jovens e adultos. Este 

compromisso foi explicitado em metas, como a ampliação dos serviços de educação 

de jovens e adultos, proporcionando oportunidades intra e extra escolares, com 

provedores governamentais e não governamentais, considerando as necessidades 

de aprendizagem dos indivíduos e os indicadores de equidade, qualidade e gestão, 

como indicam Haddad e Di Pierro (2000 B). 

Após 6 anos do início do desenvolvimento das metas, o índice de 

analfabetismo, no Brasil, caiu de 20,1%, em 1991, para 14,7%, em 1997, entre 
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pessoas de 15 anos ou mais1. Ainda que com a diminuição dos índices de 

analfabetismo, a meta estipulada, que previa reduzir pela metade, não foi atingida, o 

que, segundo Haddad e Di Pierro (ibid), demonstra que no Brasil o analfabetismo 

não é um uma simples herança do passado, que será superada por meio da 

sucessão geracional, mas uma complexa questão do presente, que necessita de 

políticas públicas de desenvolvimento econômico, social e cultural, que atinge 

indígenas e afrodescendentes, sobretudo, do sexo feminino. 

Em 1997, quando se indica uma taxa média de 14,7% de analfabetos no 

Brasil, acima de 15 anos, localiza-se que 9% eram brancos e 22% negros e pardos. 

Assim: 

 

É legítimo concluir que as oportunidades educacionais da população 
jovem e adulta brasileira continuam a ser negativamente afetadas 
por fatores socioeconômicos, espaciais, geracionais, étnicos e de 
gênero, que combinam entre si para produzir acentuados desníveis 
educativos. (HADDAD e DI PIERRO, 2000 B, p. 33) 

 

Tais dados nos remetem ao pensamento do Educador Paulo Freire, quando 

este indica a existência de grupos desfavorecidos histórica e socialmente, que têm 

seu direito ontológico de ser mais negado, ou seja, segundo Freire (2005 B), 

determinado grupo social, intitulado opressor, exerce sobre grupos menos 

favorecidos, os oprimidos, sua relação de poder, que se dá, dentre outros, pelo 

acesso ou negação ao direito humano e subjetivo à educação. 

Para Freire (ibid), a educação imposta às classes menos favorecidas é um 

modelo constituído pelas classes opressoras que, além de segregar o direito 

humano à educação, a utilizam, enquanto mecanismo de alienação e dominação, 

que foi intitulada por Freire como educação bancária, idealizada para os 

oprimidos.desconsiderando os seus os saberes. Nesse sentido, a educação 

bancária, segundo Freire, 

Na medida em que, servindo à dominação, inibe a criatividade e, 
ainda que não podendo matar a intencionalidade da consciência 
como um desprender-se ao mundo, a “domestica”, nega os homens 
na sua vocação ontológica e histórica de humanizar-se. (FREIRE, 
2005 B, p. 83) 

                                            
1 Fonte: Fundação IBGE, Censos Demográficos, apud Anuário Estatístico 1995. Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios – PNAD 1997. 
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Assim, a concepção de educação tradicionalista e elitista, em vigor ainda na 

década de 1990, embora tivesse metas de superação, por vezes, deixava de lado os 

grupos menos favorecidos: mulheres, negros e índios, fortalecendo a exclusão de 

alguns agrupamentos sociais. 

   Ainda na década de 1990, em meio a metas não atingidas de superação do 

analfabetismo e democratização da educação, o governo federal, sob a gestão do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso e do Ministro da Educação Paulo Renato 

Souza, após 8 anos de tramitação, em 1996, o Congresso aprova a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional – LDB 9394 e a Emenda 14, que altera a redação do 

Art. 208 da Constituição Federal, desobrigando jovens e adultos de frequentar a 

escola, o que segundo Haddad e Di Pierro (2000 B, p. 33): 

 

Deu margem a interpretações que descaracterizavam o direito público 
subjetivo, desobrigando os poderes públicos da oferta universal de 
ensino fundamental gratuito para este grupo etário. 

 

Essa Emenda Constitucional substituiu ainda o compromisso decenal com a 

erradicação do analfabetismo e a universalização do Ensino Fundamental por um 

mecanismo de operacionalização do regime de cooperação entre as esferas de 

governo: o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério  (FUNDEF), pelo qual todo financiamento da União para a 

Educação de Jovens e Adultos foi vetado, cabendo aos Municípios e Estados 

assumí-lo, com os limitados recursos que lhes cabiam. 

Tal reforma educacional, pautada na lógica neoliberal, não rompeu com a 

desvalorização e má formação, sobretudo, do educador de jovens e adultos. e nem 

proporcionou melhores condições de trabalho, desconsiderando a necessidade de 

se refletir e discutir a cultura da negação e a quebra de vínculo, como afirmou 

Linhares (2004) que permeia a educação de jovens e adultos. 

No Brasil, durante a década de 1990, a EJA ocupou posição marginal na 

agenda das reformas educacionais,  pois os condicionamentos do ajuste econômico  

levaram o governo a adotar uma política de focalização de recursos no Ensino 

Fundamental, dos sete aos catorze anos, tendo como efeito imediato a limitação à 
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expansão das oportunidades escolares à população jovem e adulta, que não teve 

acesso ao Ensino Fundamental na idade própria. 

Há de se considerar, ainda, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), de 1996,  reservou apenas uma pequena seção, de caráter 

marcadamente flexível, à EJA e ao seu conteúdo, o que revela um tratamento 

insuficiente para essa modalidade de ensino. Assim, as ações político-educacionais, 

no Brasil da década de 1990, pautaram-se pela relação custo/benefício, o que 

explica a posição marginal atribuída à EJA e à formação docente, na LDBEN. 

A Resolução CNE/CEB Nº 1, de 05/07/2000,  estabeleceu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) para a Educação de Jovens e Adultos, a serem  

observadas na estrutura e oferta dos componentes curriculares dessa modalidade 

de educação, considerando as situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias 

e, ainda, a atuação docente. Os processos de escolarização deveriam ser pautados 

pelos princípios de equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e 

contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um modelo 

pedagógico próprio. (BRASIL, 2000b). 

Atualmente, um dos principais documentos que orienta as ações sobre a 

Educação de Jovens e Adultos é o Parecer 11/2000 da Câmara de Educação Básica 

(CEB), do Conselho Nacional de Educação (CNE), que estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, orientando a concretização das ações dessa modalidade 

educativa, envolvendo os poderes públicos e as iniciativas da sociedade civil. Define 

as funções da EJA, tomando como referência os documentos resultantes dos 

grandes eventos internacionais sobre educação escolar do período, ou seja, final do 

século XX, início do XXI, concebendo a EJA como a chave para o século XXI. 

Para além de um direito, a Educação de Jovens e Adultos contribui, de forma 

fundamental, para o exercício da cidadania e condição para participação plena na 

sociedade. Aliada à qualificação e/ou requalificação profissional, poderá garantir a 

emancipação educacional e social dos brasileiros que, historicamente, foram e 

continuam sendo excluídos e marginalizados dos bens sociais, culturais e materiais 

produzidos pela sociedade. 

Como ressalta Gonçalves (2007), o Parecer 11/2000 define três funções 

principais para a Educação de Jovens e Adultos:  
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a) rreeppaarraaddoorraa – que se constitui na restauração do direito a uma 

escolarização de qualidade, ou seja, que o cidadão tenha garantido o 

acesso a um bem real, social e simbolicamente importante, que contribua 

para a conquista da cidadania e a inserção no mundo do trabalho, pela 

aquisição das competências escolarizadas;  

b) eeqquuaall iizzaaddoorraa ddaa  eessccoollaarr iizzaaççããoo  ddee  jjoovveennss  ee  aadduull ttooss – que se aplica 

àqueles que não tiveram garantido o acesso e/ou permanência na escola, 

devendo receber, proporcionalmente, maiores oportunidades para ter 

restabelecida sua trajetória escolar, de modo a readquirir a oportunidade de 

inserção igualitária na sociedade;   

c) qquuaall ii ff iiccaaddoorraa – que se apresenta como o próprio sentido da Educação de 

Jovens e Adultos, pois essa qualificação tem como base o caráter 

incompleto do ser humano, que busca atualização em contextos escolares 

e não escolares. 

 

Os componentes curriculares e o modelo pedagógico para a Educação de 

Jovens e Adultos devem seguir as Diretrizes Nacionais Curriculares para o Ensino 

Fundamental. Além disso, são delimitadas, pelos Pareceres  CEB nº 4/98 e 15/98, 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, e, por fim, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, conforme 

Parecer nº. 16/99, assegurando-se sempre a identidade própria dessa etapa 

formativa. 

Cabe, ainda, destacar que Plano Nacional de Educação (2001) preconizou a 

integração da EJA com a educação profissional, facilitando parcerias entre governo 

e sociedade civil, a fim de que, em cinco anos, pudesse ser alcançada 

[...] a oferta das quatro primeiras séries iniciais a pelo menos 50% da 
população com quinze anos ou mais que não tenha concluído a 
primeira etapa do ensino fundamental, além de dobrar em cinco anos 
e quadruplicar em dez a oferta do ensino médio (BRASIL, 2001, p. 
75-76). 

Nesse contexto marcado por medidas político-educacionais superficiais para 

a EJA, em 2003, no primeiro ano da administração do Presidente Luis Inácio Lula da 
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Silva, o MEC implementou o Programa Brasil Alfabetizado, que alfabetizou milhões 

de brasileiros, embora, segundo Gadotti (2008), não tenha possibilitado o princípio 

da continuidade dos estudos, em estabelecimentos oficiais de ensino: 

Todos sabemos que, quando não se garante a continuidade, corre-se 
o risco de regressão (reversão) ao analfabetismo. Se o alfabetizando 
não usa o que conhece acaba esquecendo o que aprendeu. A falta 
de continuidade é mortal para o recém-alfabetizado (GADOTTI, 
2008, p.14). 

A continuidade de estudos não ocorreu, porque as Secretarias de Educação, 

de  modo geral, não conseguiram abrir vagas para esses recém-alfabetizados, não 

garantindo assim a pós-alfabetização. 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) buscou reformular o 

Programa Brasil Alfabetizado, dobrando a jornada de trabalho dos professores 

alfabetizadores, sobretudo, nas zonas rurais. Além disso, os educadores passaram a 

receber uma bolsa pelo MEC e foi limitado em 20% o número de professores leigos 

nos quadros do Programa. 

A partir dessa sintética visão histórica da Educação de Jovens e Adultos no 

Brasil, desde os primeiros momentos da colonização até os dias contemporâneos, 

pode-se constatar a condição marginal da EJA no que tange à implementação de 

políticas públicas efetivas, com exceção da gestão pública da educação no 

município de São Paulo, entre os anos de 1989 e 1992, sem deixar de considerar  

que houve avanços tímidos, nos últimos anos. 

Traçando um paralelo, é fundamental compreender a condição e a formação 

do educador que irá atuar na Educação de Jovens e Adultos. O preparo desse 

educador não ocorre, na maior parte dos casos, na sua formação inicial. Isto pode 

ser observado, ao se resgatar dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em que se informa haver, no ano de 2007, 

aproximadamente, 190 mil professores, atuando na Educação de Jovens e Adultos2. 

Destes, 40% não têm formação superior. Segundo Freitas (2008), ainda se somam a 

esses os educadores populares e/ou voluntários engajados em projetos de 

alfabetização, que, na maioria dos casos, não têm formação inicial, ou, se a têm, é 

                                            
2 Informação obtida no “site” do INEP, acessado em fevereiro de 2009. 
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insuficiente. 

Conforme abordado, anteriormente, a EJA, embora ainda negligenciada, 

sofreu alguns avanços significativos, mas precisa ser garantida na formação do 

educador que, para Sacristán (1999, p. 65),  deve estar em permanente construção, 

devendo ser analisado em função do momento histórico concreto e da realidade 

social que o conhecimento escolar pretende legitimar; em suma, tem que ser 

contextualizado. 

Diante desse quadro, convém pensar sobre a formação crítica e 

comprometida do educador de jovens e adultos, de modo que assuma, de maneira 

explícita e refletida, sua escolha política acerca da sociedade que deseja construir, 

como indicou Freire (2005a). 

Neste sentido, em consonância com Frigotto (1996, p. 92), é necessário 

pensar a formação de educadores de jovens e adultos em perspectiva contra-

hegemônica, centrada numa concepção completa, omnilateral,  de dimensões a 

serem desenvolvidas que envolvem o plano de conhecimento histórico-científico e, 

igualmente, os planos bio-psíquico, cultural, ético-político, lúdico e estético”. 

Assim, com vistas à construção de uma compreensão crítica e comprometida 

da Educação de Jovens e Adultos, é necessário que o educador possua o que 

Pimenta (1992) chamou de sólida fundamentação teórica, a permitir compreensão e 

intervenção na realidade, em que atua. 

O contexto da formação do educador de jovens e adultos, recorrente na 

contemporaneidade, mostra um abismo nos cursos superiores de Pedagogia. 

Segundo Soares (2008) é crescente, embora pequena, a quantidade de 

pesquisas acerca da formação inicial dos educadores de jovens e adultos, bem 

como dos pedagogos egressos e habilitados para EJA, nos cursos de ensino 

superior: 

As ações das universidades com relação à formação do educador de 
jovens e adultos ainda são tímidas se considerarmos, de um lado, a 
relevância que tem ocupado a EJA nos debates educacionais e, de 
outro, o potencial dessas instituições como agências de formação 
(SOARES, 2008, p. 3). 

Diante desse quadro, nota-se que a formação do educador de jovens e 
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adultos dá-se por meio de treinamentos e cursos insuficientes para a prática e 

reflexão, que atendam às  demandas de jovens e adultos, na fase de escolarização. 

Dados estatísticos mostram que, segundo pesquisa realizada pelo INEP, no 

ano de 2002, das 519 Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras que oferecem 

o curso de Pedagogia, avaliadas pelo Exame Nacional de Cursos, somente nove, 

portanto, 1,74%, contemplam o pedagogo com a habilitação em Educação de 

Jovens e Adultos. No ano de 2005, a avaliação mostrou um aumento, ainda que 

pequeno, das instituições que oferecem essa habilitação nos cursos de Pedagogia. 

Dos 612 cursos avaliados, 15 passaram a oferecer habilitação para EJA (2,45%), 

representando um aumento de 40% na oferta. (BRASIL, 2006). 

Ainda neste sentido, Di Pierro e Graciano (2003) chamam a atenção para a 

caracterização do educador da EJA. Segundo as autoras havia, no ano de 2003, 

189.871 educadores de jovens e adultos, em escolas públicas e privadas, no Ensino 

Básico. Segundo os autores, esse dado necessita de esclarecimento, já que 

considera apenas o Ensino Básico formal, não contabilizadando o expressivo 

número de educadores populares. Assim, 

(...) essas informações não compreendem o numeroso contingente 
de educadores populares – mulheres em sua esmagadora maioria – 
que atuam voluntariamente em projetos desenvolvidos por igrejas, 
movimentos e organizações sociais diversas, sobre os quais os 
estudos disponíveis são escassos e pouco abrangentes (DI PIERRO; 
GRACIANO, 2003, p. 22). 

No ano de 2000, o nível de escolaridade dos 189.871 educadores da EJA, na 

Educação Básica, encontrava-se assim distribuído: 62,5% tinham curso superior; 

35,9% possuíam o Ensino Médio e 1,6%, apenas, o Ensino Fundamental. Do total 

considerado, no ano de 2000, cerca de 30% atuavam nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental da EJA, ou seja, 56.961 educadores, que, segundo os dados, estavam 

menos qualificados, pois apenas 12.2% possuíam a formação no Ensino Superior, 

78.5% formação no Ensino Médio e 2.4% o Ensino Fundamental. 

Sepulveda (2009) acrescenta dados de 2004, divulgados pelo MEC/INEP, que 

mostra um aumento de 80.38% no número de educadores que atuam na Educação 

Básica da EJA, em caráter formal, num total de 236.203 educadores, aumento esse 

acompanhado com elevação do nível de escolaridade do educador. Em 2004, os 
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educadores da EJA com Ensino Superior somaram 68,03%; com Ensino Médio, 

31,09% e Ensino Fundamental, 0,15%. 

Ao focar, especificamente, o Ensino Fundamental I da EJA, a formação no 

Ensino Superior é menor. Os dados do MEC/INEP revelaram que, em 2004, 27,20% 

dos educadores tinham Ensino Superior; 69,86%, Ensino Médio e 2,47%, Ensino 

Fundamental. 

Cabe destacar que, nesse mesmo período, houve uma redução do número de 

professores que atuavam na EJA – Fundamental. Dos 236.203, 27,4% eram 

educadores das séries iniciais da EJA, revelando um decréscimo de 2,6%, como 

destacou Sepulveda (2009). 

Essa realidade mostra não apenas o reflexo do descaso com a Educação de 

Jovens e Adultos, configurada como direito humano e social de todo indivíduo, mas 

também a permanência de uma dívida social com grandes parcelas da população 

brasileira. 

Masagão (1999) reiterou a perspectiva do descaso da formação do educador 

de jovens e adultos e sua relação com a falta de atenção com a própria modalidade, 

ao indicar as lacunas na formação do educador e destaca, sobretudo, a dimensão 

filantrópica que é dada ao trabalho docente com grupos populares, como é o caso 

dos educandos jovens e adultos. Essa dimensão vem agregada, sem dúvida, de 

caráter ideológico, que, segundo a autora, fomenta e fortalece práticas docentes 

despreparadas, que, inclusive, infantilizam educandos jovens e adultos, pois apenas 

transpõem atividades e materiais utilizados pelos professores, no Ensino 

Fundamental I regular com crianças, em idade de escolarização, para a Educação 

de Jovens e Adultos.  

Além da infantilização da EJA, é facilmente observada a dimensão da 

compreensão filantrópica e, sobretudo, assistencialista, que caracteriza a 

modalidade. O descaso didático é um dos indicadores da pouca importância dada a  

à Educação de Jovens e Adultos pelas Políticas Públicas que, de fato, poderiam 

efetivar o direito de equidade da educação de jovens e adultos. 

Convém, aqui, destacar a garantia do princípio da equidade, quando se 

visualiza em determinadas práticas pedagógicas e políticas a necessidade e a falsa 

crença na igualdade dos jovens e adultos no processo de escolarização. Ao se 
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discutir igualdade, vislumbra-se a garantia dos direitos, pois, a todo jovem e adulto 

que não teve oportunidade, durante a chamada idade regular, de acesso e 

permanência no sistema de ensino, que seja agora garantida essa base de 

escolarização – acesso e permanência. No entanto,  que essa escolarização se 

efetive de acordo com as especificidades da EJA, com práticas pedagógicas, 

materiais, metodologias, espaços e discussões diferenciadas. O objetivo não é criar 

diferença, mas garantir o princípio da equidade, ou seja, garantir a igualdade no 

direito, com pleno exercício e valorização da  diferença: 

(...) temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos 
inferioriza; e temos o direito de ser diferentes quando a nossa 
igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade 
que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, 
alimente ou reproduza as desigualdades.(SANTOS, 1999, p. 62). 

Além desse princípio de equidade, é fundamental refletir-se sobre a 

elaboração de políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos que 

associam a EJA e toda a escolarização dos grupos populares a uma ação 

filantrópica. Para Masagão (1999, p. 189), essa associação entre e EJA e filantropia 

vem carregada de um arcabouço ideológico que sustenta as representações que 

infantilizam os educandos jovens e adultos, com políticas públicas que buscam a 

cristalização da EJA, com medidas e ações que, na maioria das vezes, transferem a 

responsabilidade da escolarização para iniciativas privadas ou organizações não 

governamentais, agravando e reproduzindo a compreensão assistencialista da 

modalidade, além de contribuir para o descaso com a formação do educador de 

jovens e adultos: 

Sem dúvida, a perspectiva assistencialista e infantilizadora da 
educação de jovens e adultos é um fator que prejudica a constituição 
do campo, limitando as condições de se ofertar aos educadores uma 
formação adequada, que considere as especificidades do público 
dessa modalidade educativa (MASAGÃO, 1999, p. 189). 

O descaso na elaboração de políticas públicas para EJA, por compreendê-la 

uma modalidade marginal e assistencialista, acarreta consequências diretas na 

formação e motivação do educador, como pode ser resgatado na proposta e 

implementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
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Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), em 1997, durante a gestão do 

então Ministro da Educação Paulo Renato Souza. O fundo que visava o 

desenvolvimento do Ensino Fundamental, a partir de metas e investimentos cabíveis 

tanto da União, quanto dos Estados e Municípios, o restringiu apenas ao ensino 

regular, dos sete aos catorze anos, excluindo-se a Educação de Jovens e Adultos, 

que passa a cargo dos municípios e estados, com os recursos financeiros próprios, 

ou seja, sem repasse de verbas do Governo Federal. 

O golpe foi de grande impacto negativo para a garantia do princípio da 

equidade da Educação de Jovens e Adultos, uma vez que  não se garantia o direito 

à igualdade de acesso e permanência na EJA pelos sujeitos que, por diferentes 

razões, não iniciaram ou concluíram sua escolarização na chamada idade regular, e 

não se considerava a demanda de educação de jovens e adultos, enquanto dívida 

social e direito humano subjetivo, assim como as demais modalidades da Educação 

Básica brasileira, como bem define a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN). 

A falta de compromisso da União com a Educação de Jovens e Adultos 

começou a se desfazer, no âmbito das políticas públicas e das legislações 

pertinentes à educação, com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), que 

passou a viger, em janeiro de 2007, sob a gestão do ainda Ministro da Educação 

Fernando Haddad, a se estender até o ano de 2020. O Fundo teve como objetivo 

redistribuir os recursos, antes destinados apenas ao Ensino Fundamental, para 

todos os níveis que compõem a Educação Básica nacional: Educação Infantil, 

Ensino Fundamental, EJA, Ensino Médio e Educação Especial, com repasses de 

verbas por parte da União para municípios e estados. 

Assim, diante deste contexto, de descaso na formação do educador e de 

ausência de políticas públicas adequadas, apropriadas para a Educação de Jovens 

e Adultos, que garantam o princípio da equidade, não se pode apenas esperar a 

mudança da realidade. É fundamental perseverar no que Freire (2005b, p. 94) 

chamou de esperança: (...) não é, porém, a esperança um cruzar de braços e 

esperar. Movo-me na esperança enquanto luto. 

A importância  e a irradiação da concepção teórica de Freire para Educação 

de Jovens e Adultos não se explicam apenas pela sua teoria de educador 
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progressista que revolucionou o pensamento pedagógico, mas pela figura de gestor 

público da educação, no município de São Paulo, fazendo da EJA espaço de 

reflexão e transformação, dando pela primeira vez, em momentos distintos, voz e 

vez aos oprimidos. Nesse sentido, é fundamental reconhecer-se o impacto da teoria 

freireana na formação do educador de jovens e adultos. 
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CAPÍTULO II:  PRINCÍPIOS DE FREIRE PARA A FORMAÇÃO DO EDUCADOR DE 

JOVENS E ADULTOS 

Diante de tantas lacunas e espaços ainda a serem trilhados, a teoria e as 

concepções de Freire constituem uma referência fundamental para a formação do 

educador de jovens e adultos, não apenas, em sua formação inicial, mas, 

certamente, ao longo de sua carreira, em sua formação continuada. 

A presente pesquisa teve como ponto de partida, em consonância com a 

teoria de Freire, os saberes das discentes em formação inicial, no curso de 

Pedagogia, na busca pela construção coletiva do conhecimento. 

Os conceitos abordados, ao longo da pesquisa, e que subsidiaram a 

elaboração e desenvolvimento da proposta e da construção do conhecimento foram: 

Formação, Saber de Experiência Feito, Leitura do Mundo e Leitura da Palavra, 

Diálogo, Círculo de Cultura, Conscientização, Educação Bancária, Educação 

Libertadora, Práxis Pedagógica e Currículo. 

Ao longo deste capítulo, serão discutidos e refletidos cada um desses 

conceitos nos subitens, a seguir. 

 

2.1 – FORMAÇÃO  

 

Inicialmente, convém destacar a definição de Freire do educador de jovens e 

adultos, que não pode ser pensado fora do contexto da educação popular. 

Segundo Freire (1993), é necessário ao educador progressista nove 

comportamentos fundamentais à prática docente: humildade, amorosidade, 

coragem, tolerância, capacidade de decisão, parcimônia verbal, alegria de viver, 

conflito e, por último, fundamentação e formação científica. Segundo Freire, a 

formação profissional é fundamental, pois: 

 

Não posso estar seguro do que faço, se não sei como fundamentar 
cientificamente a minha ação, se não tenho pelo menos algumas 
idéias em torno do que eu faço, de porque faço, para que faço. 
(FREIRE, 1993, p. 61) 
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A formação do educador de jovens e adultos deve ser revista, com o objetivo 

de superar o modelo pedagógico da racionalidade técnica, na qual o professor é 

mero aplicador de métodos, técnicas e teorias prontas, sem refletir a realidade em 

que está inserido com seus educandos e os saberes por estes construídos, 

mantendo o compromisso com uma ética universal, que, segundo Pontual (2005), 

deve seguir sempre pela humanização. 

Ser educador envolve escolhas e compreensões da condição política e 

intelectual do professor/educador e, inevitavelmente, sua formação é pensada de 

acordo com a concepção que se tenha de educação: 

Estou convencido de que os educadores libertadores não são 
missionários, não são técnicos, não são meros professores. Têm de 
se tornar, cada vez mais, militantes! Devem ser militantes no sentido 
político dessa palavra. Algo mais que um ativista. Um militante é um 
ativista crítico (FREIRE; SHOR, 1986, p. 65). 

Cabe ainda ao educador a postura de se comprometer com a transformação 

que almeja. 

A docência é construída num processo formativo, não apenas formal, mas 

também educativo, sem perder de vista a fundamental importância da reflexão entre 

teoria e prática, pois a responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe 

coloca o dever de se preparar, de se capacitar, de se formar, antes mesmo de iniciar 

sua atividade docente. (FREIRE, 1993, p. 28). 

O educador de jovens e adultos há de ser um curioso em conhecer e respeitar 

os saberes e as culturas de seus educandos, sem se distanciar da necessidade da 

tomada de consciência e da aquisição do chamado conhecimento científico.  

Assim, não há docência sem formação inicial e contínua e, neste sentido, 

Freire  (2006b, p. 80) considera fundamental a formação que instrumentalize o 

educador, para que ele construa reflexivamente sua prática, constante, 

sistematizada, porque a prática se faz e se refaz”.3 Não é, pois, possível haver 

docência sem compromisso e práxis, também nos cursos de formação. Nesse 

                                            
3 Trecho da obra, em que aborda entrevista concedida à Prof.ª Dr.ª Ana Maria Saul, em 15 de agosto 

de 1989. 
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sentido Martins (2000, p. 273) expressa ideia semelhante:  

Para ensinar, o professor precisa aprender tanto os conteúdos, como as 
formas de ensinar. Essa aprendizagem é realizada na formação inicial e 
também na formação permanente. 

O futuro educador, ainda em formação, deve se assumir como sujeito da 

produção do saber, convencendo-se de que ensinar, como defendeu Freire (2005b). 

não é fazer depósito, nem saque de conhecimento. O educador precisa ser sujeito 

ativo e crítico de sua aprendizagem, para que não introjete a figura autoritária do 

professor racionalista técnico. Assim, Freire (1996, p. 25) afirma que: 

Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus 
sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem 
à condição de objeto. Quem ensina, aprende ao ensinar e quem 
aprende ensina ao aprender. 

Além da dimensão dialética da construção do processo ensino-aprendizagem, 

cabe destacar ainda a impossibilidade de um processo educativo sem interferências 

e vivências subjetivas, já que o ser humano é sujeito de interação e transformação, 

educando-se com o outro e com o mundo/contexto, afinal o sujeito pensante não 

pode pensar sozinho; não pode pensar sem a co-participação de outros sujeitos no 

ato de pensar. (FREIRE, 1996, p. 66). 

Á luz do referencial teórico de Paulo Freire, é imprescindível compreender 

que as práticas pedagógicas, conceituais, políticas e históricas que o educador de 

jovens e adultos assume em sua atividade educativa encontram-se em constante 

construção e reflexão.  

Ao tratar e discutir a formação do educador de jovens e adultos, Freire afirma 

que este, em sua prática, deve se valer dos saberes que os educandos constroem, a 

partir de sua realidade social e cultural. 
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2.2 – SABER DE EXPERIÊNCIA FEITO  

  

O segundo conceito a ser apresentado e discutido refere-se ao conhecimento 

construído na prática e que não traz conotação ou intenção teórica ou científica e foi 

chamado por Freire de saber de experiência feito.  

Construído histórica e socialmente é preciso que a escola respeite e 
acate certos métodos populares de saber as coisas, quase sempre 
ou sempre fora dos padrões científicos, mas que levam ao mesmo 
resultado. É preciso que a escola, na medida mesma em que vá 
ficando mais competente, se vá tornando mais humilde. O 
conhecimento que se produz social e historicamente, tem 
historicidade. (FREIRE, 2006a, p. 45). 

Ao educador cabe o papel indispensável de reconhecer e valorizar os saberes 

construídos na prática pelos educandos, efetivando o que Delors (2003) chamou de 

alteridade, ou seja, o reconhecimento e valorização das diferenças teóricas, culturais 

ou étnicas. 

O saber de experiência feito é a sabedoria da prática do educando, do 

contexto em que ele vive, construído social e historicamente, ocorrendo na ação 

direta com o mundo e com outros sujeitos, homens e mulheres:  

Para um educador progressista coerente não é possível minimizar, 
desprezar, o ‘saber de experiência feito’ que os educandos trazem 
para a escola. A sabedoria desta está em fazer compreensível que a 
ruptura que o saber mais exato, de natureza científica, estabelece, 
em face daquele saber, não significa que ele seja desprezível. Pelo 
contrário, é a partir dele que se alcança o mais exato. (FREIRE, 
2006a, p. 30). 

Partindo do conhecimento do senso comum – saber de experiência feito – o 

educador e os educandos constróem conhecimento científico. Partindo do que os 

educandos sabem para chegar ao que devem saber, de maneira científica, pois, ao 

chegarem às instituições educativas, os educandos não dominam, ainda, 

completamente, os códigos de leitura e escrita socialmente aceitos e nem os 

conhecimentos e explicações teóricas sobre o mundo, mas dominam e 
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compreendem a própria realidade. Os conhecimentos  desenvolvidos, no espaço 

educativo, devem estar a serviço do desvelamento dos problemas sociais e de suas 

razões de existência. 

Ao se afirmar que os educandos trazem consigo saberes construídos anteriores ao 

ingresso nas instituições de ensino e que, sobretudo, compreendem a realidade que 

o cercam, resgatam-se e relacionam-se os conceitos de saber de experiência feito 

com  leitura do mundo e leitura da palavra. 

 

2.3 – LEITURA DO MUNDO E LEITURA DA PALAVRA 

 

De acordo com o pensamento de Freire,  o conceito de o saber de 

experiência feito está diretamente vinculado ao conceito de leitura do mundo e 

leitura da palavra. 

Antes mesmo de codificar e decodificar fonemas e grafemas, o educando é 

capaz de compreender a própria realidade, o próprio contexto, conforme afirmam 

Freire e Macedo (1990), ou seja, a compreensão de mundo antecede a 

alfabetização (leitura da palavra): 

É impossível [...] compreender a alfabetização separando 
completamente a leitura da palavra da leitura do mundo. Ler a 
palavra e aprender como escrever a palavra, de modo que alguém 
possa lê-la depois, são precedidos do aprender como escrever o 
mundo, isto é, ter a experiência de mudar o mundo e de estar em 
contato com o mundo. (FREIRE; MACEDO, 1990, p. 31). 

Desta forma, no processo de alfabetização, a leitura do mundo realmente 

precede a leitura da palavra e os educandos precisam compreender esse mundo, o 

que implica falar a respeito dele, sendo o exercício da oralidade fundamental na 

prática do educador. 

Cabe ao educador, respeitando os saberes de seus educandos, num clima de 

comunhão, falar e compreender primeiramente o mundo, por meio da palavra, 

trabalhando e refletindo sobre a própria condição no mundo e com o mundo, que, 

segundo Freire (2005b), configura-se direito de todos, homens e mulheres. Para  

tanto: 
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O profissional deve ir ampliando seus conhecimentos em torno do 
homem, de sua forma de estar sendo no mundo, substituindo por 
uma visão mais crítica a visão ingênua da realidade. (FREIRE, 
2005b, p. 21). 

Há, no processo de reconhecimento e discussão dos saberes construídos na 

prática e na vivência cotidiana, um papel político e pedagógico, em que ocorre a 

interlocução e a troca de saberes, vivências e novas construções. Afinal, ao 

compreender e discutir a realidade e a condição em que vive o sujeito, seja ele 

educador ou educando, cada um toma consciência de sua efetiva condição e de sua 

necessidade e possibilidade de materialização da transformação. Logo, é preciso 

dizer a sua palavra, para libertar as próprias mãos, como indicaram Freire e Macedo 

(1990). Educando e educador começam a transformação pelas mudanças internas, 

descobrindo-se criticamente, como fazedores do mundo e da cultura. 

 

2.4 – DIÁLOGO 

 

O diálogo, conceito fundante na teoria de Freire, possibilita efetivamente o 

estabelecimento de comunicação, respeito e reconhecimento dos diferentes saberes 

construídos, histórica e socialmente. Só o diálogo horizontal é, verdadeiramente,  

capaz de comunicar. 

Não é possível conceber a prática docente do educador progressista, 

comprometido, sem que ele não seja capaz de estabelecer o diálogo com seus 

educandos e com seus pares: 

Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, 
não é falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo como se 
fôssemos os portadores da verdade, a ser transmitida aos demais, 
que aprendemos a escutar, mas é escutando que aprendemos a falar 
com eles. Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala 
com ele, mesmo que em certas condições precise falar a ele 
(FREIRE, 1996, p. 113).   

O exercício do diálogo há de ser construído na prática do educador 

progressista, num exercício de respeito aos saberes e à leitura de mundo do sujeito. 

Dialogar com o educando não é apenas deixá-lo falar, mas ser para este educando 
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o interlocutor, que problematiza, questiona, reflete e, conjuntamente, constrói e 

transforma. Diálogo exige condição de escuta e de respeito ao outro, exercitando a 

alteridade. 

Só pode haver diálogo, quando há amor e respeito, tanto aos homens e às 

mulheres, quanto ao mundo. Aqui, cabe revisitar o conceito de amor para Freire, que 

o compreende como a capacidade e a potencialidade humana, proporcionando 

dignidade e, sobretudo, a construção de um mundo justo e igualitário, assim não é 

possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há 

amor que a infunda. (FREIRE, 2005b, p. 92). Esta relação de amor só é possível 

numa compreensão de igualdade e respeito, pois, na relação de dominação, o que 

se tem é uma patologia de amor. 

O diálogo verdadeiro só existe, quando este é horizontal – A com B e B com A –, 

em que educador fala com o educando e o educando fala com o educador sobre 

alguma coisa ou sobre algum objeto, produzindo assim novos conhecimentos, ou 

seja, quem dialoga, dialoga com alguém sobre alguma coisa. Esta alguma coisa 

deveria ser o novo conteúdo programático da educação. (FREIRE, 1979, p. 108). 

Para o educador-educando dialógico, problematizador, o conteúdo 
programático da educação não é uma doação ou uma imposição – 
um conjunto de informes a ser depositado nos educandos -, mas a 
devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo 
daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada 
(FREIRE, 2005b, p. 97). 

No ato educativo, exercita-se não apenas a prática do diálogo, mas, 

sobretudo, a valorização e a criticidade do saber de experiência feito dos 

educandos. 

Em oposição ao diálogo, está o antidiálogo, que implica uma relação pautada 

no autoritarismo, na imposição de um sujeito sobre outro – A fala para B –, em que 

não há comunicação, tampouco mediação do conhecimento. Esse tipo de relação é  

fortemente utilizado como instrumento de alienação e opressão pela educação 

bancária, que promove e estimula a imersão da consciência oprimida, recebendo 

passivamente o conhecimento, e as desigualdades sociais. 

Assim, para a reflexão e a formação inicial e contínua do educador, numa 
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perspectiva progressista, deve haver diálogo horizontal, tanto na formação, quanto 

na prática, buscando uma pedagogia que relacione teoria e prática, mas que, 

principalmente, crie uma pedagogia da pergunta, da crítica: a educação é 

comunicação, é diálogo, na medida em que não é transferência de saber, mas 

encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significantes” 

(FREIRE, 1992, p. 69). 

 

2.5 – CÍRCULO DE CULTURA 

 

Na prática pedagógica realmente dialógica, portanto, é preciso saber escutar, 

respeitar e valorizar os saberes dos educandos. Para que tal ação possa se efetivar, 

uma prática proposta por Freire foi o Círculo de Cultura. 

Segundo registros do próprio educador, a concepção de Círculo de Cultura 

surgiu, ainda, durante a década de 90, no início do trabalho no Movimento de 

Cultura Popular (MCP): 

 

(...) me lembro, por exemplo, que agora já dentro do MCP 
coordenava um projeto que se chamava “Círculos de Cultura” e 
“Centros de Cultura”. O círculo de cultura era uma experiência em 
que você trabalhava com duas, três ou até vinte pessoas, não 
importava. (Freire & Betto, 1985, p.14) 

 

No trecho acima, Freire faz referência aos Centros de Cultura, além dos 

Círculos de Cultura.  O primeiro abrigava o segundo, que eram espaços em que se 

dialogava, ensinava e aprendia, produzindo conhecimento e cultura, como aponta 

Freire (2003 a), compreendendo cultura, enquanto resultado do trabalho humano, no 

que chamou de um esforço criador e recriador, com uma conotação crítica de todos 

os sujeitos que participavam do Círculo de Cultura. 

Segundo Freire & Betto (1985), os círculos de cultura do MCP não tinham 

uma programação feita a priori. 

 

Os temas a serem debatidos nos círculos de cultura, o grupo que 
estabelecia. Cabia a nós, como educadores, com o grupo, tratar a 
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temática que o grupo propunha. Mas podíamos acrescentar à 
temática proposta este ou aquele outro tema que, na Pedagogia do 
Oprimido, chamei de “temas de dobradiça” — assuntos que se 
inseriam como fundamentais no corpo inteiro da temática, para 
melhor esclarecer ou iluminar a temática sugerida pelo grupo 
popular. (P. 15) 

 

Tal opção era e ainda é feita, segundo a concepção de Freire, em 

reconhecimento e respeito ao saber popular dos educandos, construído histórica e 

socialmente. 

Assim que eram criados os Círculos de Cultura, era feito um levantamento 

temático entre os participantes e analisado pela equipe de coordenação e de 

educadores, definindo os temas que seriam discutidos com os participantes dos 

círculos, sem abrir da utilização de recursos de ensino, como esclarece Freire (2003 

a). 

Ainda no que se refere à dinâmica do Círculo de Cultura, não só a figura, por 

vezes, autoritarista do professor, mas sua concepção é substituída pela presença do 

Coordenador de Debates, que dialoga não com o aluno passivo, mas sim com o 

participante de grupo. 

Segundo Brandão (2008), tais experiências desenvolvidas nos Círculos de 

Cultura expressavam o desejo pela substituição de modelos hierarquizados e 

autoritaristas, objetivando a implementação de práticas fundamentadas na 

horizontalidade das relações pedagógicas, ou seja, 

 

No círculo de cultura o diálogo deixa de ser uma simples 
metodologia ou uma técnica de ação grupal e passa a ser a própria 
diretriz de uma experiência didática centrada no suposto de que 
aprender é aprender a dizer a sua palavra. (Brandão, 2008, p. 77) 

 

O Círculo de Cultura vale-se ainda da ideia de Freire (2005 b) de que 

ninguém educa ninguém, mas também ninguém se educa sozinho e sim educamos 

uns aos outros, no processo dialógico, mediatizados pelo mundo. 
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2.6 – CONSCIENTIZAÇÃO 

 

Por intermédio do diálogo e da leitura de mundo, educador e educando dão 

conta de suas condições no mundo e assumem a consciência da necessidade e da 

possibilidade de transformação, transitando dos níveis primitivos de consciência aos 

níveis críticos. 

Para Freire (1979), a consciência humana pode ser compreendida e dividida 

em três níveis, a saber, consciência intransitiva, consciência transitiva ingênua e 

consciência crítica. 

a) CCoonnsscciiêênncciiaa  iinnttrraannssii tt iivvaa - o individuo não tem ainda apreensão dos 

problemas da realidade, vivendo apenas a dimensão biológica de ser 

humano; 

b) CCoonnsscciiêênncciiaa  ttrraannssii tt iivvaa  iinnggêênnuuaa  -  o sujeito já é capaz de notar a 

existência da contradição social, mas ainda se move nos limites do 

conformismo e da incapacidade própria de mudança, atribuindo ao outro ou 

ao próprio meio a capacidade e necessidade da transformação;  

c) CCoonnsscciiêênncciiaa ccrríítt iiccaa  -  o indivíduo tem profundidade e clareza na 

compreensão de sua realidade, de seu mundo e da necessidade e 

possibilidade de transformação.  

Ao fazerem a leitura e compreensão da própria realidade, tanto educandos 

quanto educadores vão se tornando mais críticos e, por conseguinte, integram-se à 

própria realidade. A tomada de consciência não é possível pelo assistencialismo, 

pela passividade, na qual a figura do educador determina os passos do educando. A 

tomada de consciência só ocorre pelo diálogo, pela problematização, pela educação, 

em que o educador provoca nos educandos as reflexões necessárias para a leitura 

crítica do mundo e de sua própria condição, assumindo, ambos, a responsabilidade 

social e política da transformação. 

A tomada de consciência e a transformação só se tornam possíveis, quando 

educador e educando estão na condição de fazedores do mundo e da política, 

assumindo uma postura inquieta e questionadora.  
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O ensino e a aprendizagem são dialógicos por natureza, e a ação 
dialógica depende da percepção de cada um como cognoscente, 
atitude essa que Freire chama de conscientização (BERTHOFF, 
1990, p. XIV). 

Como definiu Fiori (1992), a tomada de consciência crítica não precede e nem 

sucede à transformação do mundo e da realidade; tais processos são, na verdade, 

concomitantes e indissociáveis.  

Cabe, ainda, destacar a ideia fundante de que, para Freire, a tomada de 

consciência não é a conscientização, que é o desenvolvimento da consciência, com 

vistas à transformação, ou seja, o sujeito compreende sua condição no e com o 

mundo e reflete, objetivando transformar essa condição. Portanto, a necessidade da 

tomada de consciência e a busca pela transformação implicam que a educação 

pode e deve ser um forte instrumento de leitura da própria realidade. 

 

2.7 – EDUCAÇÃO BANCÁRIA 

 

A educação capaz de participar e até mesmo de promover este processo de 

transformação não pode ser a educação das elites, das classes dominantes, 

comumente instaurada no sistema educativo, a que Freire (2005b) chamou de 

educação bancária, na qual o professor é o único detentor do conhecimento e os 

alunos meros expectadores, sem conhecimento validado pelo professor e pela 

escola. O professor é o único detentor do conhecimento e os alunos meros 

coadjuvantes. Aquele tem o papel de depositar conhecimento em seus alunos, 

transmitindo valores, preceitos, conhecimentos e, sobretudo, ideologias da classe 

dominante.  

Segundo Althusser (1998), os Aparelhos Ideológicos do Estado (AIE) são 

instituições, mecanismos responsáveis por transmitirem a ideologia que atendam às 

necessidades do Estado, sendo a educação um desses instrumentos de grande 

força e repercussão. No caso brasileiro, isso traz implicações, ao se analisar a 

representação de poder e de interesses que perpassam o Estado, hoje, ainda mais 

negligente, permeado por políticas e interesses neoliberais. 

Desse modo, ao se vislumbrar o papel social do Estado brasileiro, seu 
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descaso com as classes menos favorecidas, como foi apontado anteriormente com a 

construção intencional do analfabetismo, a educação bancária atende aos interesses 

políticos e ideológicos das classes dominantes, assentadas e arraigadas no poder, 

buscando pela educação, dentre outros instrumentos, a manutenção das relações 

de poder e, sobretudo, das relações sociais: Para dominar, o dominador não tem 

outro caminho senão negar às massas populares a práxis verdadeira. Negar-lhes o 

direito de dizer sua palavra, de pensar certo. (FREIRE, 2005b, p. 143). 

Na educação bancária, não há saber, já que não há relação com o mundo e 

com os demais sujeitos. Os conteúdos programáticos e ideológicos são depositados, 

repetidos, memorizados, mantendo e estimulando a contradição social e educativa, 

refletindo e fortalecendo a sociedade opressora que enrijece e transforma os sujeitos 

em objetos, em uma relação que Freire (2005b) chamou necrófaga, que mata a vida, 

ao invés de nutri-la, negando o direito ontológico de cada indivíduo ser mais, de 

resgatar e valorizar a própria humanização. 

Assim, para que seja possível a transformação, a partir da tomada de 

consciência, é necessário romper e superar a dominação embutida na concepção 

bancária de educação, que é utilizada na manutenção das desigualdades sociais e 

das relações hierarquizadas de poder. É necessário romper com a ideologia da 

educação bancária não apenas na prática dos professores em movimentos e 

programas de educação de jovens e adultos, mas também no processo formativo 

desse educador. 

 

2.8 – EDUCAÇÃO LIBERTADORA 

 

Em contraposição à educação bancária, está o que Freire (2005b) chamou de 

educação libertadora, uma concepção de educação que leve em conta o problema 

da desigualdade, do desenvolvimento econômico, da importância da participação 

popular, em especial, a inserção crítica dos sujeitos oprimidos. Uma educação que 

discuta e criticize o sujeito para a tomada de decisão e para a responsabilidade 

social e política, que forneça ainda instrumentos de resistência à desumanização e à 

dominação ideológica pela classe dominante. 
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Portanto, a educação libertadora deve ser a prática que coloca o homem em 

(...) diálogo constante com o outro. Que o predispusesse a 
constantes revisões. A análise crítica de seus ‘achados'. A uma certa 
rebeldia, no sentido mais humano da expressão. Que o identificasse 
com métodos e processos científicos (FREIRE, 1979, p. 90). 

Assim, o sujeito é colocado em constante diálogo, com o outro e com o 

mundo, fazendo do sujeito um ser cada vez mais crítico, consciente e racional, 

transformando ingenuidade em criticidade. A educação nesse processo deve ser 

considerada permuta, troca de conhecimentos diferentes, nem melhores, nem 

piores, apenas diferentes, negando a dimensão do conhecimento como doação. 

Ao ler e compreender a própria realidade, o educando, que não precisa ser 

alfabetizado, descobre-se criticamente como construtor desse mundo, construtor de 

cultura e de conhecimento. O mesmo acontece com o educador em constante 

formação, que precisa se compreender como construtor do próprio conhecimento e 

problematizador dos saberes e da leitura de mundo de seus educandos. 

É importante, pois, ao educador progressista compreender e romper com as 

intencionalidades ideológicas e dominadoras da educação bancária, assumindo uma 

postura crítica e transformadora da sua própria condição. Assim, promove com seus 

educandos as reflexões e discussões necessárias à tomada de consciência de cada 

sujeito, asssumindo uma posição em defesa de uma educação crítica e libertadora, 

em função da transformação do mundo.  

A primeira (bancária) ‘assistencializa’; a segunda (libertadora), 
criticiza. A primeira, na medida em que, servindo à dominação, inibe 
a criatividade e, ainda que não podendo matar a intencionalidade da 
consciência como um desprender-se ao mundo, a ‘domestica’, nega 
os homens na sua vocação ontológica e histórica de humanizar-se. A 
segunda, na medida em que, servindo à libertação, se funda na 
criatividade e estimula a reflexão e a ação verdadeiras dos homens 
sobre a realidade, responde à sua vocação, como seres que não 
podem autenticar-se fora da busca e da transformação criadora. 
(FREIRE, 2005b, p. 83). 

Cabe, ainda, à educação libertadora compreender e lançar mão do caráter 

histórico dos sujeitos, ou seja, sua compreensão de inconclusão humana, 

desmistificando os sabres e os conhecimentos já estabelecidos e aceitos. 
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Por último, nessa construção crítica, transformadora e dialógica, é 

fundamental ao educador de jovens e adultos compreender que a atividade docente 

é, antes de tudo, uma escolha política, no sentido efetivo do termo, ou seja, envolve 

escolha, opção e compreensão da própria função e condição de educador. Nessa 

perspectiva, educador não é o que forma opinião, mas o que problematiza e discute 

a realidade e as relações de cada sujeito, afinal, “numa prática educativa 

progressista, competente, também se procura, ao ensinar os conteúdos, desocultar 

a razão de ser daqueles problemas. (FREIRE, 2006a, p. 30). 

O educador progressista faz sua escolha, definindo-se favorável ao grupo, 

com o qual trabalha, acreditando sempre na dimensão histórica e política do mundo 

e dos sujeitos. Assim, se a classe opressora foi capaz de construir e manter sua 

dominação pelo poder, a classe oprimida é, também, capaz de construir a própria 

compreensão crítica e transformadora da realidade, dando, assim, voz e vez aos 

grupos minoritários, oprimidos socialmente, sem que percam a esperança e a crença 

na luta pela transformação. 

 

2.9 – PRÁXIS PEDAGÓGICA 

 

O conceito de práxis está intimamente ligado a dois anteriores - formação e 

educação libertadora. Antes de  focar tal relação, é necessário trazer o conceito de 

práxis, segundo o pensamento de Freire: 

 

A práxis, porém, é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para 
transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição 
opressor-oprimidos. (Freire, 2005 b, p. 42) 

 

Assim, o momento da práxis é o momento do exercício não apenas da 

reflexão, mas também da ação, em busca da transformação, da tomada de 

consciência e conscientização. 

A ideia de práxis, resgatada da Filosofia Clássica, é introduzida,  por Freire, 

na relação pedagógica, ou seja, se é possível no processo de reflexão e ação 

transformar a relação opressor-oprimido, no âmbito social, tal atitude pode e deve se 
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fazer presente também na prática pedagógica, o que Freire intitulou práxis 

pedagógica. 

É nessa compreensão da práxis pedagógica, que a relação com os conceitos 

formação e educação libertadora torna-se explícita. Na atuação do educador 

progressista, que rompe com a concepção bancária de educação, e, por 

conseguinte, se pauta por uma ação pedagógica libertadora, deve haver 

compromisso profissional, que não se dicotomiza do compromisso, enquanto homem 

na busca pela humanização. Segundo Freire (2005 a), o compromisso profissional 

encontra-se no processo de capacitação: 

 

Quanto mais me capacito como profissional, quanto mais 
sistematizo minhas experiências, quanto mais me utilizo do 
patrimônio cultural, que é patrimônio de todos e ao qual todos 
devem servir, mais aumenta minha responsabilidade com os 
homens. (FREIRE, 2005 A, p. 20) 

 

Cabe ao educador, em sua prática pedagógica, refletir seu fazer pedagógico, 

não com vistas a uma mera revisão, mas refletir seu fazer com objetivo de 

transformá-lo, de compreender suas ações e ter a dimensão do ato político da 

educação, consciente de suas escolhas e de suas ações. 

A atuação docente se faz numa constante práxis pedagógica, com o momento 

da reflexão da prática, iluminada pela teoria, em que  ambas podem e devem ser 

reconstruídas, com a  consciência do constante processo de transformação, não 

apenas do conhecimento, mas também da realidade e do homem4. 

O aceite e a efetivação do compromisso do homem-educador de jovens e 

adultos não se dá de maneira passiva e sim no exercício da própria práxis, em um 

processo constante de desacomodação, de incômodo e de consciência da 

necessidade de transformação, em plena formação. 

 

 

 

                                            
4 Aqui entendido enquanto espécie humana, sem demarcação de gênero. 
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2.10 – CURRÍCULO 

 

A discussão acerca da compreensão do significado do termo Currículo se 

desenvolve, há algumas décadas, no cenário educacional, surgindo inicialmente no 

final da década de 1910, nos Estados Unidos. Foi compreendido como a 

sistematização dos conteúdos programáticos, que deveriam ser ensinados nas 

escolas. Tal concepção foi intitulada, segundo Silva (2009), de Teoria Tradicional, 

que se manteve forte e hegemônica até a década de 1960, quando foi questionada 

pela Teoria Crítica, que teve como um de seus pensadores Paulo Freire. 

Na perspectiva tradicionalista, o currículo tinha propósitos hegemônicos, que 

buscava ensinar valores culturais e econômicos dominantes, a que um número 

reduzido de educandos tinham acesso. Segundo Apple (2006, p. 102), o currículo 

parece não estar em contato com a realidade e a história de sua vida, afinal, os 

elaboradores do currículo tradicionalista não eram neutros e nem tampouco 

aleatórios aos interesses econômicos e sociais de determinadas estruturas que 

contribuíam para as desigualdades. 

Freire, dentro do pensamento crítico, rompe com a compreensão 

tradicionalista e tecnicista de currículo e, nas palavras de Saul (2008), atribui o 

seguinte significado; 

 

Currículo é, na acepção freireana, a política, a teoria e a prática do 
que-fazer na educação, no espaço escolar, e nas ações que 
acontecem fora desse espaço, numa perspectiva crítico-
transformadora. (p. 120) 

 

Dessa maneira, o currículo, na perspectiva de Freire, não é entendido como 

pacote de prescrições a ser executado; pensado, de cima para baixo, ou seja, por 

intelectuais desconectados da realidade educacional e imposto aos educadores e 

educandos, na realidade da prática pedagógica. 

Assim, o currículo não tem uma existência à parte dos homens que os criam; 

como indica Moreira (1990), são na verdade, invenções sociais, que implicam 
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seleção de cultura e, por conseguinte, uma escolha política. 

Freire (2006 a) entende a formulação do currículo como um processo político-

pedagógico, já que envolve escolhas: a favor e contra que grupo social se pretende 

trabalhar; e, por conseguinte, é também democrático, pautado no diálogo horizontal 

entre os envolvidos. 

Para Freire e Shor (1986), o currículo tradicionalista, engessado, tem o 

objetivo de que os educandos e até os próprios educadores apenas descrevam a 

sociedade e o mundo, em que vivemos, com base numa falsa neutralidade científica, 

levando-os assim à plena alienação: 

 

Os cursos enfatizam as técnicas e não o contato crítico com a 
realidade. Isso impede uma análise política das forças que 
constroem os currículos. (Freire e Shor, 1986, p. 24) 

 

O currículo, numa visão progressista, objetiva o desvelamento de cada objeto 

e cada realidade, identificando seu contexto histórico e político. 

Segundo Saul (1998), a reorientação curricular pensada por Freire apoiou-se 

na Teoria Crítica, tomando como base a racionalidade emancipatória: 

 

O seu objetivo é criticar aquilo que é restritivo e opressor, dando 
atenção, ao mesmo tempo, às questões de liberdade e bem-estar. 
(Saul, 1998, p. 154) 

 

Nessa concepção, é fundamental o desenvolvimento e estímulo à capacidade 

de pensamento crítico e reflexão acerca do próprio pensamento e da função social 

da escola, em seu processo formativo. 
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CAPÍTULO III:  METODOLOGIA DA PESQUISA 

Este terceiro capítulo apresenta a metodologia de pesquisa utilizada na coleta 

e na posterior análise dos dados, além de situar a questão da pesquisa e sua 

relevância social, pedagógica e acadêmica no contexto, em que foi realizada. 

3.1 Contextualização da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada na Universidade Guarulhos – Campus 

Itaquaquecetuba – uma instituição privada, com fins lucrativos, como define Brandão 

(2004). 

A Universidade5, em que a pesquisa foi realizada, está completando quatro 

décadas de experiência na formação de profissionais críticos e comprometidos. 

Fundada em 1970, no município de Guarulhos, Região Metropolitana de São Paulo, 

atualmente conta com uma estrutura de cinco campi, sendo dois na cidade de São 

Paulo, dois em Guarulhos e um no município de Itaquaquecetuba, local da 

realização da pesquisa. 

A pesquisa focou-se no curso de Licenciatura em Pedagogia, área de atuação 

docente da pesquisadora, cujo curso foi aprovado pelo Ministério da Educação no 

ano de 1973 e, desde então, tem por objetivo formar o educador da Educação 

Básica que busque a construção do conhecimento, considerando o contexto social, 

econômico, político e cultural, em que está inserido, bem como o local onde irá 

atuar. 

Desde sua inauguração até o ano de 2005, o curso de Licenciatura em 

Pedagogia teve sua matriz curricular voltada para formação do pedagogo apto a  

atuar nas séries regulares do Ensino Fundamental I, assim, como a maior parte das 

Instituições de Ensino Superior, no Brasil, conforme apontado anteriormente. 

Diante dessa demanda social e histórica ligada à necessidade de formar não 

apenas o pedagogo apto a atuar no Ensino Fundamental I regular, mas, também, na 

Educação de Jovens e Adultos, durante a reformulação da matriz curricular do curso, 

                                            
5 Anteriormente ao início da pesquisa, autorizações solicitadas à Universidade e aos discentes, que 

participaram da pesquisa, foram deferidas. 
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no ano de 2005, foram incluídas as disciplinas Educação de Jovens e Adultos: 

Abordagens e Métodos e Orientação para Estágio Supervisionado na Educação de 

Jovens e Adultos, todas específicas para formação do educador de jovens e adultos, 

ainda dentro da estrutura da Educação Básica. Mediante a reformulação da matriz 

curricular, o curso de Licenciatura em Pedagogia passou a ter a duração de seis 

semestres. 

A disciplina Educação de Jovens e Adultos: abordagens e métodos, na qual a 

pesquisa foi realizada, é ministrada, no terceiro semestre do curso de formação do 

pedagogo, com carga de 80 horas, divididas em vinte encontros semanais de quatro 

horas cada.  

A disciplina Orientação para Estágio Supervisionado na Educação de Jovens 

e Adultos está reservada para o semestre seguinte, com carga de 120 horas de 

estágio, voltado à prática de ensino e observação na educação de jovens e adultos, 

acompanhados de orientação e reflexão. Ambas as disciplinas são ministradas pela 

pesquisadora, no curso de Licenciatura em Pedagogia. 

Depois de dois semestres, trabalhando com as duas disciplinas citadas 

anteriormente, a pesquisadora passou a questionar-se acerca das lacunas na 

formação do educador de EJA, dando origem a inquietações e problematizações 

sobre o papel da universidade e dos próprios docentes na formação do pedagogo, 

numa perspectiva crítica, transformadora, problematizadora e consciente, na qual o 

futuro educador tenha consciência das próprias escolhas pedagógicas e do 

compromisso político com seus futuros educandos. 

Tal postura se faz necessária para buscar o rompimento com a histórica 

negligência e descaso com a EJA. 

Para que os futuros educadores possam ter uma prática crítica e 

emancipatória, a prática docente deveria seguir os mesmos pressupostos, uma 

prática que permitisse reflexão e construção. Acreditou-se, portanto, que este seria 

um espaço não apenas dos pedagogos em formação docente, mas em formação 

continuada, e, assim, uma nova prática seria iniciada, levando-os a assumir os 

conceitos e práticas de Freire voltadas para formação dos futuros educadores. 

Diante da nova realidade e com mais um semestre iniciando, o segundo de 
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2009, decidiu-se investigar essa prática, na condição de pesquisadora e de docente.  

Logo, selecionada a disciplina sobre a qual a pesquisa seria realizada, em 

que estavam as bases da formação do educador de EJA, cabia selecionar o campus 

para sua realização. Novamente, novas reflexões se instauraram, uma vez que a 

pesquisadora atua em outras unidades.  

Os critérios para seleção foram socioeconômicos, haja vista que 

Itaquaquecetuba, município escolhido para realização da pesquisa, é caracterizado 

por considerável índice de pobreza.  

A cidade de Itaquaquecetuba está situada na Região Metropolitana de São 

Paulo, no Alto Tietê, próximo à Guarulhos e Mogi das Cruzes, do qual era subdistrito 

até o ano de 1953. A cidade tem pouco mais de 350 mil habitantes, segundo o 

último censo realizado em 2008, pelo Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Dessa população, aproximadamente 10% não é alfabetizada, ou seja, 35mil 

pessoas, homens e mulheres, acima dos 15 anos de idade, não assinam o próprio 

nome (pré-requisito para o sujeito ser considerado alfabetizado pelo IBGE). 

Ainda, segundo informações do próprio IBGE, o referido município é o que 

apresenta maior incidência de pobreza, dentre as cidades que compõem a Região 

do Alto Tietê, e o quarto do Estado de São Paulo. A citada região é composta por 

outros nove municípios: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, 

Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Suzano e Santa Isabel. 

Com esse perfil, o município de Itaquaquecetuba foi selecionado como 

contexto social e econômico para a realização da pesquisa, não apenas pelo alto 

índice de pobreza e desigualdade social e econômica, mas pelo alto índice de 

analfabetismo, no último censo realizado pelo IBGE. 

Nesse contexto acadêmico, social e econômico, a pesquisa foi desenvolvida. 

3.2 Questão de Pesquisa e Objetivos 

Diante de todas as lacunas na garantia da Educação de Jovens e Adultos e 

do descaso com a formação de seu educador, sobretudo, no Ensino Superior, e da 

realidade vivenciada como professora universitária e pesquisadora, emergiu a 

seguinte questão norteadora da pesquisa realizada: Quais as contribuições de uma 
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proposta curricular freireana para formação inicial de educadores de jovens e 

adultos, no Ensino Superior? 

O objetivo central da investigação foi o de construir e  desenvolver uma 

proposta curricular para a formação inicial de educadores de jovens e adultos, no 

Ensino Superior, subsidiada por referenciais freireanos. Essa proposta, portanto, 

está referenciada por uma matriz crítico-transformadora e assume compromissos 

com a equidade e autonomia do educando.   

Os objetivos específicos para o desenvolvimento da proposta foram os 

seguintes: 

a) Definição de categorias, num quadro de referência teórico, de acordo com 

a matriz do pensamento de Paulo Freire; 

b) Levantamento e análise da prática de educadores atuantes na EJA;  

c) Construção e desenvolvimento de uma dinâmica freireana para a formação 

inicial crítica do educador de EJA. 

Procurou-se, então, desenhar e efetivar uma proposta curricular com prática 

freireana na formação inicial de futuros educadores de jovens e adultos, com vistas à 

construção de uma prática crítica, consciente e atenta à diversidade e especificidade 

da educação desses alunos. 

Tais objetivos foram estabelecidos para uma turma de terceiro semestre do 

curso de Licenciatura em Pedagogia, da Universidade de Guarulhos, no município 

de Itaquaquecetuba. A caracterização do grupo e dos sujeitos da pesquisa será 

apresentada na seção, a seguir. 

3.3 O Espaço e os Sujeitos da Pesquisa 

A presente pesquisa foi realizada com discentes que cursam o terceiro 

semestre do curso de Licenciatura em Pedagogia, da Universidade Guarulhos 

(UnG), Campus Itaquaquecetuba. 

Nesse campus são ofertados cursos, em nível de Ensino Superior, nas áreas 

de humanas e exatas, a saber: Administração; Ciência da Computação; Ciências 

Contábeis; Geografia (Bacharelado e Licenciatura); Gestão da Tecnologia da 
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Informação; História; Letras; Matemática; Serviço Social; Tecnologia em Gestão 

Ambiental; Tecnologia em Gestão da Qualidade; Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos; Tecnologia em Logística e Pedagogia. 

O curso de Pedagogia tem a duração de seis semestres (três anos) e, no 

campus de Itaquaquecetuba, contou com oferta, até o ano de 2009, de 12 turmas, 

nos períodos matutino e noturno. No primeiro semestre do ano de 2010, a oferta do 

curso foi estendida para o período vespertino, iniciando com o primeiro semestre. 

Somando-se os alunos dos períodos, em que havia curso em andamento, 

durante a realização da pesquisa, contabilizaram-se cerca de 650 educadores em 

formação, distribuídos em seis semestres. 

No segundo semestre do ano de 2009, a pesquisadora lecionava, nos 

períodos matutino e noturno, a disciplina Educação de Jovens e Adultos: 

abordagens e métodos. Ambas as turmas demonstraram interesse, em participar da 

pesquisa, mas as alunas do período noturno mostraram-se especialmente 

entusiasmadas com a proposta do desenvolvimento do curso, fazendo 

questionamentos e perguntas sobre o desenvolvimento das atividades, ao longo do 

semestre. 

Diante desse cenário, optou-se pela turma do período noturno, por estar mais 

receptiva e estimulada ao trabalho, aceitando prontamente o convite realizado 

anteriormente. Cabe dizer que a metodologia desenvolvida na disciplina foi 

semelhante, nos dois períodos. 

A turma do terceiro semestre do curso de pedagogia, assim como as turmas 

das demais unidades, tinham aulas de segunda a sexta-feira, das 19h30min às 

22h45min e, aos sábados, pela manhã, das 07h45min às 11h, pois, de acordo com a 

matriz curricular do curso, para que o pedagogo se forme em três anos, nos quatro 

primeiros semestres, ele tem aula também aos sábados, ampliando sua semana 

acadêmica. 

No terceiro semestre, os discentes, além da disciplina Educação de Jovens e 

Adultos: abordagens e métodos, cursam também: Estudos Sociológicos da 

Educação; Inclusão e Diversidade Cultural; Ludicidade e Desenvolvimento da 

Pessoa; Metodologia da Ciência e da Saúde e Psicomotricidade e Movimento. Todas 
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as matérias, com carga horária semestral de 80 horas, estão distribuídas em 20 

aulas, ao longo do semestre. Ainda complementam a matriz curricular do terceiro 

semestre as disciplinas Orientação para Estágio Supervisionado no Ensino 

Fundamental e Atividades Complementares, em que os discentes devem cumprir 

atividades pré-programadas para cada disciplina, a fim de subsidiar a prática do 

magistério. 

3.3.1 Caracterização geral 

A turma que participou da pesquisa compunha-se, exclusivamente, de 

mulheres, num total de 43 (quarenta e três) integrantes, com idades dos 18 aos 50 

anos, exceto uma, com idade que ultrapassava este limite, o que melhor se visualiza 

no gráfico, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Nota-se que 58,1% das alunas têm entre 26 e 35 anos de idade, seguidas 

pelo grupo mais jovem, entre 18 e 25 anos, com índice de 23%, cujas classes de 
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dados apresentam maior frequência relativa. 

Do total das discentes, dez são atuantes no magistério: uma professora de 

Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II e Ensino Médio,6 tendo inclusive, em 

anos anteriores, atuado na EJA (2,3%); três atuam como professoras na Educação 

Infantil, na rede municipal de Itaquaquecetuba, por possuírem o Magistério (7%);  

seis são Assistentes de Desenvolvimento Infantil (ADI), que atuam também na 

Educação Infantil, mas como auxiliares em sala, não como professoras responsáveis 

pela turma (14%). As outras 33 discentes (76,7%) exercem atividades remuneradas, 

fora da área da educação, como prestação de serviço em indústrias, comércio e 

atendimento ao público. Segue o gráfico correspondente: 

 

 

 

 

O grupo de alunas envolvidas na pesquisa, de modo geral, não tinha 

expressiva experiência na educação, nem teórica, nem prática, sobretudo, na 

Educação de Jovens e Adultos, haja vista que apenas uma discente lecionou na 

EJA, anos atrás, na modalidade do Ensino Fundamental II (5ª. à 8ª. série) e no 

Ensino Médio. 

                                            
6 A discente cursa sua segunda graduação, pois já é formada em Letras e ministra aulas de Língua 

Portuguesa, no ensino público estadual, inclusive para a Educação de Jovens e Adultos – 
Fundamental II e Ensino Médio. 
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Os dados foram coletados, no segundo semestre do ano de 2009, que teve 

início em 10 de agosto, encerrando-se em 14 de dezembro, período em que foram 

realizados 19 encontros. 

Dessa amostragem, selecionaram-se cinco alunas, que responderam a uma 

entrevista semiestruturada sobre o trabalho e a metodologia de prática pedagógica, 

desenvolvidas, ao longo do semestre, com objetivo de melhor mapear todos os 

grupos, cuja caracterização vem, a seguir. 

3.3.2 Grupo específico 

Cada aluna pertencente ao grupo selecionado tem suas características 

descritas, na sequência, identificadas pelo respectivo pré-nome, conforme 

manifestação das próprias discentes, que recusaram nomes fictícios e a divulgação 

do nome completo. 

a) Aline 

Aline tem 31 anos de idade, cursou o magistério e, atualmente, é Assistente 

de Desenvolvimento Infantil de uma creche conveniada com a Secretaria de 

Educação da cidade de São Paulo. Acompanha a professora da Educação Infantil, 

numa sala com crianças de três anos de idade. Ao ingressar no curso de 

Licenciatura em Pedagogia, seu objetivo maior era atuar na Educação Infantil, área 

de origem. No decorrer do curso, interessou-se, também, por outras áreas de 

atuação da pedagogia e tem intenção de atuar na Educação de Jovens e Adultos, 

com turmas de alfabetização. 

Ao ser questionada sobre o que mais lhe chamou a atenção no processo de 

entrevista e análise das práticas das educadoras participantes da pesquisa, Aline 

destacou o respeito e o compromisso das educadoras com seus educandos, 

especialmente, no que se refere aos saberes que os educandos trazem consigo. 

Ressaltou, ainda, a pouca valorização dispensada ao educador de jovens e adultos, 

enquanto profissional da educação, destacando, ainda, a sua própria condição, 

como Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. 
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De acordo com Aline, que, até então, não tivera contato com a EJA, não deve 

faltar na prática do educador de jovens e adultos o respeito a ser dispensado aos 

saberes dos alunos e o compromisso com sua aprendizagem, considerando essa 

modalidade de ensino um direito humano e social. Esse contato permitiu alcançar a 

práxis pedagógica, pois, segundo ela, visualizar e analisar a própria prática é uma 

tarefa deveras difícil, embora possível. 

b) Cleonice 

A aluna Cleonice tem 39 anos e cursa sua segunda graduação, tendo 

concluído o curso de Licenciatura em Letras, no ano de 2000, na mesma 

universidade. Cleonice decidiu iniciar a graduação em Pedagogia, por não haver  

identificação com os alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, em que vinha 

atuando. Como também possui o curso de Magistério, Cleonice acumula cargo de 

professora na rede estadual de ensino, lecionando na Educação Básica I, para as 

séries iniciais do Ensino Fundamental e, como professora da Educação Básica II, 

leciona Língua Portuguesa, nos anos seguintes do Ensino Fundamental II e no 

Ensino Médio. 

Como era sua intenção dedicar-se ao Ensino Fundamental I, a aluna decidiu 

cursar Pedagogia. De todas as discentes, Cleonice é a única que teve experiência 

de prática pedagógica na Educação de Jovens e Adultos, o que ocorreu, durante os 

anos de 2004 e 2005, oportunidade em que lecionou Língua Portuguesa no Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio para alunos da EJA. 

Questionada sobre essa experiência, Cleonice observou sua  dificuldade em 

trabalhar com as turmas da EJA, sobretudo, no Ensino Médio, pois muitos 

manifestavam total desinteresse pelas aulas e pela aprendizagem, posto que 

frequentavam a escola apenas pelo diploma ou por exigência de programas 

assistenciais ou sociais, especialmente, os mais jovens. Por outro lado, com os 

alunos mais velhos, a situação era bem melhor. Com eles, o trabalho rendia, as 

aulas eram boas e eles demonstravam mais interesse. 

Ao longo da entrevista, Cleonice foi questionada, novamente, sobre a prática 
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e o que pensa, hoje, sobre a falta de interesse dos educandos mais jovens como 

aqueles, aos quais havia lecionado, anos atrás. Após uma pausa, respondeu que, 

até pouco tempo, atrelava o desinteresse à falta de compromisso por parte dos 

alunos, mas hoje ela pensa diferente, pois a indiferença se deve ao fato de a direção 

da escola não dialogar com os educandos, tampouco os professores. 

Hoje, Cleonice faria muitas coisas diferentes, e só não o fez, à época, por 

desconhecimento e certa dose de ingenuidade. A principal medida seria mobilizar os 

educandos em torno de seus interesses e de seus saberes, para tentar reverter o 

quadro de indiferença, numa aula de interesse, pela busca e construção do 

conhecimento científico. Cleonice encerrou sua entrevista, afirmando não ser este 

simplesmente um processo de construção da prática, mas um percurso possível e 

necessário à atividade do magistério. 

c) Dayana 

Dayana tem 28 anos e também atua como Auxiliar de Desenvolvimento 

Infantil, numa Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), em São Paulo, onde 

acompanha a professora de uma sala de crianças com quatro anos de idade. 

Decidiu cursar Licenciatura em Pedagogia, com objetivo de se especializar na 

Educação Infantil, área em que, assim como Aline, já atuava anteriormente, mas, 

durante a entrevista, afiançou que pensava, ao ingressar no curso, em se dedicar à 

área de educação de deficientes intelectuais. 

Questionada sobre a prática pedagógica na EJA, Dayana afirmou ter 

apreciado o primeiro contato com a modalidade de ensino, sobretudo por se sentir 

sensibilizada com a história de vida de alguns educandos. Diante disso, observou 

que sua intenção era atuar na Educação de Jovens e Adultos, com ênfase na 

Educação Especial. O resgate dos saberes dos educandos foi o aspecto mais 

interessante no magistério, na EJA. Dayana observou que, a partir dos saberes e 

dos interesses dos educandos, é possível garantir uma aprendizagem significativa e 

destacou a importância de se acreditar nos sonhos, resgatando o conceito de 

cansaço existencial discutido na disciplina, a partir da teoria de Freire, que, por 

vezes, faz com que o educador se afaste desses sonhos e, principalmente, deixam 
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de acreditar na transformação que almejam. 

d) Maria Estela 

Maria Estela tem 44 anos e, das cinco discentes selecionadas para a 

entrevista, é a única que ainda não atua na área de educação. Maria Estela trabalha 

na recepção de um hospital público, no município de Itaquaquecetuba, responsável 

por elaborar as fichas de atendimento dos pacientes que chegam, em busca de 

tratamento, bem como no agendamento de exames e consultas. 

Oriunda do Espírito Santo, a aluna é residente em Itaquaquecetuba, há quase 

duas décadas, vindo de seu estado natal, ainda na juventude, acompanhando o 

esposo que para cá viera por questões de trabalho. A família fixou-se no município e 

hoje não tem intenção de se mudar. 

Quando criança, Estela estudou até a 4ª. série do Ensino Fundamental, na 

escola próxima ao sítio, em que vivia com a família, porém interrompeu os estudos 

para ajudar a mãe nos serviços de casa. A discente relata que, para o contexto em 

que viviam, ter estudado até a 4ª. série era uma extravagância para uma menina. 

Com o passar dos anos, Estela casou-se e mudou-se para São Paulo, onde, anos 

mais tarde, com apoio e incentivo do esposo e das filhas, retomou os estudos, no 

antigo supletivo. Com a retomada dos estudos, decidiu, também, ingressar no 

mercado de trabalho, iniciando sua atividade profissional, no hospital do município. 

Novamente, com incentivo da família, Maria Estela partiu para o curso 

superior e optou por Licenciatura em Pedagogia, um sonho de infância. Nessa fase, 

nutria grande admiração pela educadora que lhe havia escolarizado. 

Ao ingressar na universidade, Maria Estela estabeleceu como objetivo a 

atuação nas séries iniciais do Ensino Fundamental, para trabalhar com crianças, 

cuja intenção, ao longo do curso, fortaleceu-se, ante a possibilidade de atuar na área 

– ainda nova – da pedagogia hospitalar. 

Indagada sobre a Educação de Jovens e Adultos e a prática desenvolvida, ao 

longo da disciplina, Maria Estela destacou sua própria história de vida, posto que, 

embora não tenha vivenciado as dificuldades do analfabetismo, o acompanhou de 
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perto na figura de seus pais, situação que lhe permitiu perceber o significado e o 

peso da baixa escolaridade, numa sociedade alfabetizada e letrada. Considera a 

EJA – direito humano e dívida social – como algo promissor. Mostra-se preocupada 

com o Ensino Fundamental regular e obrigatório no Brasil, pois a escola ainda não 

cumpre plenamente sua função social, qual seja, formar o cidadão crítico e construir 

conhecimento científico, a partir dos saberes do aluno. 

Assim, Maria Estela declara seu grande interesse, crescente a cada dia, em 

atuar no Ensino Fundamental, para garantir a aprendizagem e o desenvolvimento 

dos alunos nos ciclos I e II. 

Sobre os aspectos que destacaria relativamente à prática pedagógica na 

Educação de Jovens e Adultos, ressaltou o cansaço existencial na prática do 

professor, assim como Dayana, com impactos na autoestima, não apenas do 

professor, mas também dos educandos. Por outro lado, destacou o impacto positivo 

da leitura de mundo e leitura da palavra na prática de alfabetização que, mesmo 

antes de lerem as palavras, leem o meio e o contexto, em que vivem. 

e) Patrícia 

Patrícia é uma aluna de 23 anos de idade, que concluiu o curso de magistério. 

É estagiária do ensino público municipal de São Paulo e atua em salas regulares, 

orientando alunos do Ensino Fundamental I. No momento da coleta de dados, 

Patrícia estava estagiando numa sala de 1º. ano, junto a um aluno de seis anos de 

idade, com quadro de deficiência intelectual leve. Suas atividades consistiam em 

acompanhar o desenvolvimento de tarefas do aluno, a fim de fortalecer e estimular o 

seu desenvolvimento. 

Patrícia já ingressou no curso de Licenciatura em Pedagogia decidida em 

atuar na Educação Especial, especificamente, junto aos alunos com deficiência 

intelectual, área em que já havia mostrado interesse, nos anos de magistério. 

Ao abordar a Educação de Jovens e Adultos, o que mais lhe prendeu a 

atenção nas discussões e dinâmicas foram as diferenças e as especificidades da 

EJA, com seus métodos e abordagens diferenciados. 
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Feita esta breve caracterização das discentes entrevistadas, durante o 

desenvolvimento da pesquisa, cabe destacar que o objetivo das entrevistas, 

procedimento utilizado para coleta de dados, era localizar os impactos da prática 

proposta na formação das novas educadoras.  

Na seção, a seguir, abordam-se a descrição e a justificativa da dimensão 

qualitativa da coleta e análise dos dados da pesquisa. 

3.4 Abordagem Qualitativa da Pesquisa 

No processo de coleta e análise dos dados, utilizou-se de procedimentos de 

uma pesquisa, com uma abordagem qualitativa. 

A opção se deu, em oposição aos pressupostos experimentais, que 

implementam um único padrão de pesquisa para as diferentes ciências, 

desconsiderando ou negligenciando as especificidades dos diversos contextos e 

distintas vivências, manifestadas, sempre, em termos de subjetividade.  

Nesse processo, considera-se uma relação direta e dinâmica entre a 

realidade investigada e a pesquisadora, conforme já mencionado. O sujeito 

pesquisador investiga e analisa os fenômenos e os dados, atribuindo-lhes 

significado, eivado de sentido próprio, construído pelo pesquisador, a partir de suas 

análises.  

Nesse sentido, Chizzotti (2008) afirma que os cientistas que se fundamentam 

na dimensão qualitativa no trato da pesquisa 

[...] se recusam a admitir que as ciências humanas e sociais devam-
se conduzir pelo paradigma das ciências da natureza e devam 
legitimar seus conhecimentos por processos quantificáveis que 
venham a se transformar, por técnicas de mensuração, em leis e 
explicações gerais. Afirmam, em oposição aos experimentalistas, que 
as ciências humanas têm sua especificidade – o estudo do 
comportamento humano e social – que faz delas ciências 
específicas, com metodologia própria. (CHIZZOTTI, 2008, p. 79). 

Cabe, ainda, destacar que, na abordagem qualitativa, a pesquisa segue a 

opção de um método histórico-antropológico, que Chizzotti (2008) define como 

aquilo que capta os dados e fatos a serem analisados em seus próprios contextos 
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de efetivação. No caso específico, os dados coletados e analisados foram obtidos 

em seus contextos, ou seja, as aulas com suas discussões e atividades voltadas à 

formação do futuro educador de jovens e adultos. 

Quanto à dimensão filosófica que norteia a metodologia de investigação 

dessa pesquisa, pauta-se na dialética, que, segundo Chizzotti (2008), fundamenta-

se na relação dinâmica entre pesquisador e fenômeno ou objeto investigado para 

análise e interpretação e, sobretudo, 

 

(...) valoriza a contradição dinâmica do fato observado e a 
atividade criadora do sujeito que observa, as oposições 
contraditórias entre o todo e a parte e os vínculos do saber e do 
agir com a vida social dos homens. (p. 80). 

 

Dessa maneira, a coleta dos dados e sua análise estão embasadas num 

enfoque qualitativo e dialético, uma vez que consideram e valorizam o processo e 

sua construção teórica e prática, valendo-se das contradições geradas no processo 

da pesquisa, enquanto fonte de reflexão, conscientização e transformação. 

A seleção e o desenvolvimento da metodologia da pesquisa, conforme segue, 

se efetivaram, a partir da opção por essa abordagem.  

3.5 Metodologia de Investigação 

A metodologia de investigação, observada a perspectiva qualitativa e 

dialética, para o desenvolvimento da pesquisa foi a pesquisa-ação, que se 

caracteriza pela coleta sistemática de informações, com o objetivo de buscar ou 

promover transformações sociais, como apontam Bogdan e Biklen (1994). Assim, 

incorpora o caráter social, com base empírica, que se  realiza com a ação ou a 

resolução de um ou mais problemas coletivos, de grupos ou sujeitos. 

A coleta de dados na pesquisa-ação ocorre no momento de junção de provas, 

para se denunciar determinada situação e, posteriormente, com análises e reflexões, 

são apresentadas recomendações e mudanças. O pesquisador assume papel ativo 

no desenvolvimento e na causa da pesquisa. 
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Embora o envolvimento do pesquisador com a situação ou com o caso 

investigado seja, em sua essência, radical, a objetividade não pode ser perdida. 

Segundo  Bogdan e Biklen (1994, p. 295), aqueles que conduzem investigação-ação 

acreditam que a objetividade se relaciona com a integridade, enquanto investigador, 

e com a honestidade posta no relato das descobertas. 

O pesquisador, que opta em investigar a realidade por meio da pesquisa-

ação, não pode se descomprometer com a objetividade, com a verdade, ao 

compreender e analisar a realidade, o fenômeno que se busca transformar. 

Para Bogdan e Biklen (1994), ao se investigar dados e informações de 

determinado contexto ou causa social, objetiva-se modificar as práticas ou 

concepções dessa realidade. 

Por isso, Chizzotti (2006) insere a pesquisa-ação no rol das pesquisas ativas, 

juntamente com a pesquisa participativa, que visam a compreender fatos e a orientar 

a ação, um fato ou situação concreta, possibilitando transformação ou auxílio.  

O objetivo da investigação é sempre constituído por situações sociais e 

problemas de diferentes naturezas, a serem resolvidos ou esclarecidos, aumentando 

o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento científico ou nível de 

consciência dos sujeitos e/ou grupos envolvidos. 

Cabe destacar que a pesquisa-ação é participante, pois envolve a 

participação ativa do pesquisador e dos sujeitos pesquisados, embora existam 

outros tipos de pesquisas participantes, que não constituem pesquisa-ação. 

(...) para que não haja ambiguidade, uma pesquisa pode ser 
qualificada de pesquisa-ação, quando houver realmente uma ação 
por parte das pessoas ou grupos implicados no processo sob 
observação. Além disso, é preciso que a ação seja uma ação não-
trivial, o que quer dizer uma ação problemática, merecendo 
investigação para ser elaborada e conduzida. (THIOLLENT, 2009, 
p.17). 

A pesquisa-ação tem o objetivo, segundo Chizzotti (2006, p. 79), de superar 

algum fenômeno ou condição adversa,  
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(...) todas visando fazer um diagnóstico fundamentado dos fatos 
para se alcançar uma mudança intencional no comportamento dos 
indivíduos ou de uma fração da população e propor a ação 
saneadora ao problema enfrentado. 

 

Em sua trajetória, a pesquisa-ação assume diversos tipos, segundo O´Brien 

(1998, apud CHIZZOTTI, 2006): pesquisa-ação tradicional , voltada para o 

desenvolvimento de organizações, qualidade de vida do trabalho e democracia 

organizacional; pesquisa-ação contextual , que busca reconstruir as relações entre 

os sujeitos de um mesmo meio social, para reestruturar assim determinadas 

organizações; pesquisa-ação radical , apoiada no marxismo e objetiva a 

transformação social, sobretudo, de grupos marginalizados socialmente; e, 

pesquisa-ação educacional , com a qual se identifica esse trabalho, já que sugere o 

envolvimento de profissionais da educação (educadores) na solução de problemas 

educacionais, seja em caráter de educação formal ou informal. 

De acordo com essa concepção, o pesquisador tem participação ativa e 

explícita na resolução de problemas, sem substituir os saberes e funções dos 

sujeitos ou grupos participantes, envolvidos, de modo cooperativo ou participativo, 

na pesquisa a ser realizada. 

Na pesquisa-ação, os participantes são valorizados, bem como seus saberes 

que serão discutidos e problematizados, ao longo do processo. 

Outra qualidade da pesquisa-ação consiste no fato de que as 
populações não são consideradas como ignorantes e 
desinteressadas. Levando a sério o saber espontâneo e cotejando-o 
com as 'explicações' dos pesquisadores, um conhecimento descritivo 
e crítico é gerado acerca da situação, com todas as sutilezas e 
nuanças que em geral escapam aos procedimentos padronizados 
(THIOLLENT, 2009, p. 27). 

Nessa investigação, portanto, optou-se pela pesquisa-ação, para que, a partir 

da reflexão e discussão de práticas docentes, à luz do referencial freireano, seja 

possível transformar a formação inicial da prática docente do educador de jovens e 

adultos numa prática coletiva e reflexiva.  
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3.6 Os Momentos da Pesquisa.  

Para a realização da pesquisa, antes de qualquer outra coisa, foram 

solicitadas e deferidas autorizações da Instituição de Ensino Superior (IES) que 

oferta o curso, bem como das discentes envolvidas na pesquisa. 

A apresentação e discussão com as discentes e deferimento das autorizações 

pelas mesmas foram feitas, no primeiro encontro.  

A pesquisa foi desenvolvida em vinte encontros, divididos em cinco 

momentos, ao longo do semestre, a partir da apresentação (Encontro I), que serão 

apresentados, a seguir. 

 

1.º Momento: Contextualização da Educação de Jovens  e Adultos 

 

O desenvolvimento deste primeiro momento aconteceu no segundo, terceiro e 

quarto encontros da proposta metodológica e teve a intenção de apresentar uma 

análise crítica, numa perspectiva histórica e sob o aspecto da legislação da 

Educação de Jovens e Adultos, discutindo o panorama brasileiro e a legislação 

referente à EJA. 

As discussões deveriam seguir em uma linha de reflexão crítica, por parte do 

grupo, e para que isso ocorresse, optou-se, dentro do referencial freireano, pelo 

círculo de cultura. 

O círculo de cultura, no Encontro II, foi iniciado com questionamentos 

colocados pela docente sobre o que se configura como sujeito  analfabeto e quantos 

o são no Brasil. Imediatamente, a resposta dada pelas discentes foi que analfabeto é 

o sujeito que não sabe ler e escrever e que deve haver muitos. A partir dessa 

colocação, iniciaram-se as discussões para a diferenciação pedagógica e estatística 

do conceito de analfabetismo, já que, na perspectiva educacional, analfabeto é o 

sujeito que, de fato, não domina a leitura e escrita, em outras palavras, que não 

codifica, nem decodifica fonemas e grafemas. Já, no âmbito de levantamentos 

estatísticos, analfabeto é aquele que não assina o próprio nome, ou seja, se um 

jovem, adulto ou idoso não codificar e decodificar letras e seus sons, mas for capaz 
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de assinar, ainda que rudimentarmente seu próprio nome, é localizado 

estatisticamente no grupo de homens e mulheres alfabetizados, com cerca de 90% 

da população brasileira. 

Tais discussões, no círculo de cultura, tiveram como base o saber de 

experiência feito das discentes e o embasamento de conhecimento crítico, obtido 

pela leitura prévia do artigo de Alceu Ravanello Ferraro, intitulado Analfabetismo e 

níveis de letramento no Brasil: o que dizem os censos?. 

Contemplada a caracterização e a quantificação atual do analfabetismo, em 

seguida, focou-se a sua construção histórica e social, sendo resgatado o descaso 

com a educação das classes populares, desde o período da colonização brasileira 

até os atuais programas de EJA, que, por vezes, ainda insistem em tratar o 

educando como culpado pelo analfabetismo, sem considerar as suas verdadeiras 

causas  e nem as especificidades e os saberes dos educandos. Para tanto, utilizou-

se  como referencial a obra de Ana Maria Araújo Freire, Analfabetismo no Brasil: da 

ideologia da interdição do corpo à ideologia nacionalista, ou de como como deixar 

sem ler e escrever desde as Catarinas (Paraguaçu), Filipas, Madalenas, Anas, 

Genebras, Apolônias e Grácias até os Severinos.   

No desenvolvimento do círculo de cultura, o papel da docente era de 

problematizar os posicionamentos das discentes, exercitando a passagem do 

conhecimento ingênuo ao conhecimento crítico, salientando a importância da 

superação histórica do preconceito em relação ao analfabeto, enfocando a EJA 

enquanto dívida social, ideia esta que faz a articulação com os Encontros III e IV, em 

que foram tratados os aspectos legais da Educação de Jovens Adultos. 

Uma vez compreendida a construção histórica e social da EJA, se fez 

necessário localizar na legislação, em vigor, quais são os direitos do educando da 

EJA e a quem esta atende. Para isso, foram necessários dois Encontros (III e IV) e 

para eles foi lido, pelas discentes, um compêndio montado pela docente, com a 

legislação específica da EJA.  composto pelos seguintes documentos legais: Lei 

Federal nº. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN); 

Pareceres nº. 05/97; nº. 12/97; nº. 11/99; nº. 11/2000; Resolução CNE/CEB nº. 

1/2000; Parâmetros Curriculares da Educação de Jovens e Adultos (PCN -  EJA); e 

as proposições para EJA da Conferência Internacional de Educação de Adultos 

(CONFITEA), do Conselho Nacional de Educação (CNE), da Conferência de Dacar e 
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da "United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization" (UNESCO). 

Cabe destacar que a seleção desses documentos legais e a leitura pelas 

discentes se fizeram necessárias, porque era fundamental um recorte específico 

sobre EJA, dentro da extensa legislação educacional.  

O desenvolvimento do segundo e terceiro encontros também se deu por meio 

do círculo de cultura, constando do levantamento dos saberes e compreensões das 

discentes acerca dos aspectos legais referentes à EJA. De início, foi verificado, na 

LDBEN, quem tem o direito ao ingresso e permanência na EJA e quais aspectos de 

caráter metodológico são previstos e garantidos pela legislação vigente, a fim de 

garantir a equidade na modalidade. 

Após o desenvolvimento desse círculo de cultura, tornou-se necessária, por 

parte das discentes, a organização dos aspectos legais e históricos da EJA. Para 

isso, foi desenvolvida, o que chamamos, de Linha Legal, em que seria construído um 

traçado histórico do desenvolvimento do analfabetismo e da EJA, com a indicação 

da legislação que a normaliza. 

Contemplados então os aspectos legais e históricos da EJA, foi possível 

avançar para o segundo momento da metodologia,  que foi o levantamento  pelas 

discentes de práticas pedagógicas de educadoras experientes, na Educação de 

Jovens e Adultos. 

 

2.º Momento: Levantamento da prática de educadoras de EJA.   

 

Este segundo momento do desenvolvimento da metodologia foi iniciado e 

desenvolvido, no quinto encontro, e subsidiou, juntamente com o círculo de cultura, 

a realização de todos os seguintes. 

 O objetivo desse segundo momento era que o desenvolvimento do trabalho 

se desse pela reflexão das discentes acerca da prática pedagógica No entanto,  

nesse grupo não havia nenhuma educadora de jovens e adultos, o que foi verificado 

ainda no primeiro encontro. Então, decidiu-se que as informações acerca das 

práticas pedagógicas seriam colhidas, por meio de entrevistas, com educadores 

experientes e atuantes na EJA, realizadas pelas discentes, divididas em pequenos 
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grupos. 

Diante dessa situação, era necessário o desenvolvimento de um roteiro de 

entrevistas que fornecesse subsídios para a interação com os educadores, e 

posteriormente, para as reflexões e desenvolvimento da metodologia do curso. 

Prática essa, realizada, no quinto encontro, em um círculo de cultura,  que se iniciou 

com a justificativa de que o roteiro-base da entrevista fosse elaborado coletivamente, 

para que expressasse a curiosidade de cada uma das discentes acerca da prática 

pedagógica na EJA.  Na elaboração do roteiro-base, salientou-se  que se tratava de 

um roteiro base, ou seja, um ponto de partida, mas que, no processo da entrevista, 

novos elementos poderiam ser incorporados, de acordo com as interações e 

curiosidades, motivo pelo qual se optou por entrevista semiestruturada. Segundo 

Laville e Dionne (1999),  o diálogo com o entrevistado, assim conduzido, consiste 

numa série de perguntas abertas, apresentadas verbalmente pelo entrevistador, 

obedecendo-se a uma ordem pré-estabelecida, mas podendo novas perguntas 

serem acrescidas, a título de esclarecimento ou aprofundamento. 

Antes do início da elaboração do roteiro, foi salientada a relevância do 

respeito com os educadores, que viriam a participar das entrevistas, a ser 

demonstrado, desde as primeiras interações. Os participantes entrevistados 

deveriam ter ciência do objetivo das entrevistas, da utilização que seria dada a elas, 

e que só seriam permitidas entrevistas, quando consentidas e autorizadas. 

Cabe destacar que a necessidade da realização das entrevistas já havia sido 

anunciada, no primeiro encontro, e solicitado às discentes que já iniciassem o 

levantamento de escolas e associações de EJA e fizessem contato com educadores, 

para que, quando o roteiro de entrevistas estivesse pronto, elas já pudessem fazê-la. 

Tendo isto ficado acordado entre docente e discentes, passou-se à 

elaboração do roteiro, com o questionamento do que elas achavam importante saber 

acerca da formação do educador e de sua prática pedagógica, nascendo assim uma 

sequência de perguntas que podem ser localizadas no Anexo A.    

As questões foram sendo anotadas pela docente, ao longo do círculo de 

cultura, e, ao término do encontro, digitalizadas e enviadas aos endereços 

eletrônicos das discentes. 

Ainda durante o encontro, foi acordado que as entrevistas seriam realizadas 
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pelos grupos, ao longo daquela semana, uma vez que já tinham sido previamente 

agendadas com os educadores, com todos os cuidados já citados. Na sequência, as 

entrevistas deveriam ser transcritas pelos grupos e discutidas, buscando 

compreender os aspectos ali contidos. 

As transcrições das entrevistas realizadas por todos os grupos deveriam ser 

enviadas aos endereços eletrônicos de todas, até o encontro seguinte, para que 

pudéssemos ter acesso às práticas e assim socializá-las. Assim foi feito. 

Foram realizadas, ao todo, oito entrevistas, uma por grupo, todas com 

educadoras7, atuantes no Ensino Fundamental I da EJA, tanto no município de 

Itaquaquecetuba, quanto na região, incluindo a Zona Leste do município de São 

Paulo. 

 

3.º momento: Análise da prática de educadoras de EJ A. 

 

Este terceiro momento foi o mais extenso, durando dez encontros (VI, VII, 

VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV), ou seja, metade da metodologia proposta e 

desenvolvida, já que as aulas e suas discussões partiriam de análises e reflexões 

dos elementos das práticas pedagógicas, coletados pelas entrevistas realizadas com 

as educadoras da EJA. 

Para descrição e análise da metodologia, os encontros foram gravados e 

transcritos  pela docente-pesquisadora, em diário de campo, sendo, a seguir, 

apresentados. 

O primeiro passo, neste terceiro momento, ocorreu no encontro VI, que 

consistiu nos relatos das realizações das entrevistas e primeiras compreensões 

acerca do seu conteúdo. Inicialmente, os relatos foram apresentados, no círculo de 

cultura, com descrições e narrativas de como havia sido a relação com as 

educadoras, a recepção nas escolas ou centros e associações educacionais e como 

elas haviam se sentido durante o processo. Após os relatos das discentes, passou-

se à discussão acerca das primeiras percepções das entrevistas, lembrando que 

essas haviam sido, anteriormente, socializadas pelos grupos a todas discentes e à 

                                            
7 Por isso, será mantida a demarcação do gênero feminino. 
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docente e por todas previamente lidas. 

Nesse momento, aspectos já discutidos anteriormente, no 1.º momento, foram 

aqui identificados, resgatados e refletidos, como ausência de formação inicial 

específica das educadoras de EJA  e os aspectos legais que normalizam a oferta da 

modalidade.  

Para a continuidade desse terceiro momento, eram necessárias leituras de 

obras de Paulo Freire e constituição de categorias a serem analisadas, na prática 

pedagógica, obtida nas entrevistas realizadas. Para isso, cada grupo ficou 

responsável pela leitura de uma obra de Freire e a indicação de um ou mais conceito 

de Freire, que viriam a ser categorias de análise da prática. 

As obras utilizadas foram: Educação como prática da liberdade; Política e 

educação: ensaios; Pedagogia do Oprimido; Professora sim, Tia não; Alfabetização 

– leitura do mundo e leitura da palavra; Pedagogia da Autonomia; Medo e ousadia: o 

cotidiano do professor e Educação e mudança. Os conceitos selecionados deveriam 

ser trazidos para o encontro seguinte. 

No sétimo encontro, então, se deu a indicação dos conceitos, mas antes, já 

no círculo de cultura, as discentes foram questionadas pela docente acerca da 

leitura realizada e como havia sido a experiência; afinal, como elas próprias 

indicaram, era a primeira vez que “liam Paulo Freire”. Todas indicaram que se tratou 

de uma leitura complexa e que, por vezes, precisaram recorrer ao dicionário e às 

discussões no próprio grupo, para que a compreensão fosse garantida. Neste 

momento, as questionei se havia algum conceito que não havia ficado claro e dois 

dos grupos fizeram indicação do ciclo gnosiológico, que foi, então, discutido no 

círculo de cultura. 

Na sequência passou-se ao levantamento dos conceitos freireanos que foram 

sendo elencados pelos grupos e anotados no quadro branco, sendo eles: 

 

a) Saber de experiência feito; 

b) Leitura de mundo e leitura da palavra; 

c) Práxis pedagógica; 

d) Diálogo; 
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e) Consciência e conscientização; 

f) Educação libertadora e Educação Bancária; 

g) Esquina de luta; 

h) Cansaço existencial (reflexão sobre seu impacto na prática); 

i) Alfabetização e pós-alfabetização; 

j) Avaliação; 

k) Esperança;  

j) Sonho. 

 

Cabe esclarecer que alguns dos conceitos se repetiram na exposição dos 

grupos e que foram selecionados, a partir das análises prévias feitas pelas discentes 

das entrevistas realizadas e das leituras das obras de Paulo Freire. 

Ainda, nesse círculo de cultura, deu-se continuidade, mas, de maneira mais 

aprofundada, às análises das práticas das educadoras, localizando elementos das 

entrevistas e analisando-os, à luz do referencial teórico:  que foram para EJA, 

enquanto esquina de luta, afinal, foi este o espaço que as educadoras entrevistadas 

escolheram militar dentro da educação e a prática dessas, enquanto ações de sonho 

e esperança, uma vez que acreditam e lutam pela transformação da qualidade da 

oferta  da EJA e da permanência nela.  

Ao final deste sétimo encontro, foi combinado que as discentes buscariam, 

em outras obras de Freire, as definições dos conceitos selecionados, a fim de um 

aprofundamento teórico e  se faria uma nova leitura das entrevistas por todas, para 

localização de novos elementos de análise nas práticas pedagógicas. Essas práticas 

permearam a preparação para todos os encontros desse terceiro momento. 

 A seguir, no oitavo encontro, foram discutidos, a partir das práticas das 

educadoras, os conceitos de Cansaço Existencial e Práxis Pedagógica. O círculo de 

cultura iniciou-se com o questionamento acerca da definição de práxis pedagógica 

construída pelas discentes, com base nas diferentes leituras realizadas e com o 

consecutivo posicionamento do grupo. Consensuada a definição, salientou-se a 

importância da práxis pedagógica na atuação profissional e na formação de sua 
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identidade pedagógica, demonstrando o significado de se refletir a prática, à luz de 

referenciais teóricos, sem tentar simplesmente encaixar uma à outra. Identificou-se 

como sendo este um dos problemas das frustradas tentativas pedagógicas indicadas 

pelas educadoras entrevistadas, quando disseram que tentam ou já tentaram 

adequar suas práticas às teorias existentes, mas que, por vezes, não têm ou não 

tiveram seus objetivos alcançados. Na análise das discentes, encontravam-se essas 

educadoras na condição de cansaço existencial, na qual o educador, já cansado de 

alquimias pedagógicas, deixa de acreditar nas possiblidades de transformação e 

mais, deixa de se ver, enquanto sujeito dessa transformação, caindo no discurso do 

fatalismo histórico e social. 

No nono e décimo encontros, foram abordados três conceitos. Inicialmente, 

analisados e contrapostos, nos círculos de cultura, os conceitos de Educação 

Bancária e Educação libertadora, buscando, na descrição metodológica das práticas 

das educadoras, os elementos para tal, e, em paralelo a eles, o papel e execução da 

Avaliação. Cabe esclarecer que para aprofundar o estudo desses três conceitos, se 

fizeram necessários dois encontros, devido à profundidade e complexidade dos 

mesmos e que avaliação foi analisada, tanto na educação bancária, quanto na 

educação libertadora. 

Durante a dinâmica, ainda no nono encontro, um grupo de discentes trouxe à 

discussão a relevante indicação do conceito freireano de Educação Popular, 

enquanto contribuição para prática da educação libertadora, na Educação de Jovens 

e Adultos, que acabou sendo acrescido às discussões e análises, o que na leitura da 

pesquisadora, demonstrou o dinamismo e abertura da metodologia desenvolvida nos 

círculos de cultura. As discentes analisaram, ainda, que embora as educadoras 

anunciem em seus discursos que mantêm uma prática pedagógica crítica e 

libertadora, esta não chega ainda ao cerne da transformação, como propôs Freire, e 

que avaliação não é entendida, por vezes, enquanto processo, e sim, enquanto 

verificação da aprendizagem, ou seja, auditoria. 

 No décimo primeiro encontro, foi abordado e analisado o conceito Diálogo e 

sua relevância na construção e desenvolvimento de uma prática pedagógica 

libertadora. Durante as análises e discussões, nesse círculo de cultura, as discentes 

refletiram acerca da compreensão, por vezes, distorcida, do conceito de diálogo e 

verificaram que, no verdadeiro diálogo, que Freire chamou de horizontal, não basta 
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ouvir os educandos, como indicam e praticam as educadoras entrevistadas. Pela 

análise das discentes, é necessário respeitar e valorizar esse momento, colhendo 

nele elementos para práxis pedagógica, e partindo dos saberes dos educandos para 

a criticização dos saberes ingênuos. São conceitos e análises que se articulam aos 

dos dois próximos encontros, o décimo segundo e o décimo terceiro. 

Neles, foram identificados e analisados, nas práticas em discussão, a 

relevância dos saberes dos educandos da EJA e, para isso, foram abordados os 

seguintes conceitos: saber de experiência feito e leitura de mundo e leitura da 

palavra, e como estes podem ser utilizados pelo educador, em sua prática 

pedagógica, e na construção de uma educação libertadora. 

Ainda no décimo terceiro encontro, algumas discentes socializaram com o 

grupo a discussão da relação do saber de experiência feito com a proposta de Freire 

de criação de uma Pedagogia do Oprimido, pensada junto com os educandos e a 

partir de seus saberes e seus interesses. Nas análises realizadas, as discentes 

indicaram que, embora as educadoras dizem partir dos saberes dos educandos, não 

é ainda suficiente, já que estabelecem uma prática pedagógica para os educandos e 

não com eles. 

No desenvolvimento das discussões, avançou-se para o décimo quarto 

encontro, abordando o conceito de leitura de mundo e leitura da palavra, que versa 

ainda acerca dos saberes dos educandos, que, como analisado pelas discentes no 

círculo de cultura, são fundamentais no processo de aprendizagem e constituição da 

autonomia dos mesmos. 

A partir das discussões, constatou-se, conforme indicado por Freire, que a 

aquisição da leitura da palavra se dá concomitante à compreensão crítica do mundo, 

o que, na visão das educadoras entrevistas e das discentes, acontece mesmo sem o 

ingresso do analfabeto no sistema de ensino. Assim, discutiu-se que os saberes 

trazidos devem orientar a prática do educador na construção da alfabetização e pós-

alfabetização. 

No décimo quarto encontro, foi analisado e discutido o eixo da  alfabetização 

e pós-alfabetização. As discentes, analisando as entrevistas, trouxeram para a 

discussão, no círculo de cultura, uma constatação recorrente nas falas das 

educadoras: os esquecimentos dos educandos acerca da leitura e da escrita. Diziam 
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que os alunos até aprendiam a ler e escrever, mas logo esqueciam. Na observação 

crítica das discentes, isso está ligado ao processo de alfabetização e pós- 

alfabetização defendido por Freire, que implica partir dos saberes dos educandos, 

da leitura de mundo destes, para a aquisição da leitura e da escrita, para que esta 

lhes permita compreender o mundo e as relações, em que estão inseridos. Também 

se faz fundamental a pós-alfabetização, que é a continuidade e uso social da leitura 

e da escrita, para que este não fique em desuso e permita ao educando a tomada de 

consciência de sua condição e das possibilidades de transformação  

No último encontro do terceiro momento, o 15.º, foram trabalhados os 

conceitos de Consciência e Conscientização. Pela análise das discentes, as 

educadoras, por vezes, tinham consciência da importância de sua prática 

pedagógica e até de suas intenções, mas não avançavam à conscientização, ou 

seja, à ação para transformação.  

Neste círculo de cultura, as discentes ultrapassaram as análises das práticas 

pedagógicas das educadoras e, em um exercício de práxis, vislumbraram a própria 

formação da identidade pedagógica, enquanto tomada de consciência de suas 

escolhas e ações e a consequente  conscientização: transformação. 

Esse momento foi de grande riqueza na construção dos conhecimentos, 

reflexões e formação inicial da identidade pedagógica das discentes, pois se 

enxergaram, enquanto agentes de transformação da própria prática, a partir da 

reflexão, e militantes da esquina de luta da Educação de Jovens e Adultos. 

Assim encerrou-se o terceiro momento da metodologia desenvolvida, 

fornecendo suporte ao avanço do quarto momento a ser apresentado a seguir.   

 

4.º momento: Experienciando uma nova prática: as mi niaulas. 

 

Este quarto momento da metodologia destinou-se à elaboração, por parte das 

discentes, de uma atividade prática, com o objetivo de experienciar os conceitos 

discutidos e as aprendizagens desenvolvidas, durante as discussões e análises das 

práticas pedagógicas, em um exercício de construção da identidade pedagógica, 

práxis e conscientização. 
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Foram necessários três encontros (XVI, XVII e XVIII) para o desenvolvimento 

dessa proposta, que consistiu na elaboração de uma miniaula para a Educação de 

Jovens e Adultos. Cabe explicar que essa miniaula não será aplicada, ao menos, 

nesse momento, na EJA, mas será socializada e discutida entre as discentes. 

Para o desenvolvimento dessa miniaula, era necessário reproduzir as 

condições encontradas nas turmas de Educação de Jovens e Adultos. Para tanto, no 

círculo de cultura do décimo sexto encontro, foi feito um levantamento com as 

discentes sobre as características comumente encontradas nas ofertas, formais e 

informais, das turmas de EJA. Foi utilizada como base de fonte de informação: os 

parâmetros legais, discutidos no primeiro momento do curso; os elementos 

identificados na prática e observados nos relatos das educadoras entrevistadas e 

apontamentos obtidos, a partir do referencial teórico de Paulo Freire. 

A partir da discussão, definiu-se o perfil da turma de EJA para elaboração das 

miniaulas, com as seguintes características: turma de Ensino Fundamental I,  

multisseriada, com perfis e idades variadas e períodos de aula de duas horas 

diárias. 

Além da definição do perfil, foi ainda questionado às discentes quais outras 

informações e procedimentos se faziam necessários para tanto e dois aspectos 

foram acrescidos: os saberes dos educandos e o planejamento do educador. Nesse 

círculo, foram, então, discutidos aspectos acerca do planejamento, uma vez que os 

saberes dos educandos já haviam sido tratados. 

Ao final deste encontro, definiram-se os encaminhamentos para o próximo: as 

discentes deveriam, ao longo da semana, acompanhar uma aula, em uma sala de 

EJA, para vivenciarem a realidade descrita pelas educadoras e discutida, ao longo 

do semestre. Assim, elas poderiam, ainda que minimamente, colherem informações 

e vivências de uma sala de aula, já que, em sua maioria, não atuavam na educação, 

sendo, por vezes, um campo prático pouco conhecido. Tais experiências,  

observações e saberes dos educandos deveriam ser registrados e trazidos para 

elaboração das miniaulas, o que foi feito. 

A dinâmica do décimo sétimo encontro foi inicialmente a de socialização das 

observações feitas nas aulas de EJA. No círculo de cultura, as discentes relataram e 

discutiram suas percepções acerca das aulas e dos saberes dos educandos, que 
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puderam conhecer e com os quais puderam dialogar, na visita realizada. A segunda 

parte deste encontro foi a elaboração, nos grupos, da miniaula. As discentes 

trabalharam, em oito pequenos grupos, resgatando e contrapondo os conhecimentos 

construídos, ao longo do trabalho desenvolvido. A docente circulava por entre os 

grupos, acompanhando as discussões e o trabalho desenvolvido. As miniaulas não 

foram concluídas nesse encontro, cabendo às discentes o fazerem, ao longo da 

semana. 

No décimo oitavo encontro, os grupos trouxeram as miniaulas prontas, com 

suas descrições, metodologias e atividades e essas foram socializadas e discutidas, 

no círculo de cultura, destacando, ao longo do processo, os conceitos e saberes 

discutidos e construídos pelas discentes. 

Os registros das miniaulas foram feitos por cada grupo, por meio de um plano 

de ensino e descrição minuciosa, sendo socializados com todas as discentes e a 

docente. Já o registro da discussão, no círculo de cultura, foi feito pela docente 

pesquisadora, por  gravação e posterior transcrição, no diário de campo, para 

análise. 

Este quarto momento da metodologia consistiu na experimentação das 

aprendizagens, até então obtidas, e na construção de novas, a partir das discussões 

e reflexões desenvolvidas. 

 

5.º momento: Avaliação do Curso 

 

O quinto e último momento da metodologia foi o de avaliação do 

desenvolvimento do curso, realizado com as discentes e ocorreu, nos dois últimos 

encontros: XIX e XX.  

Para que fosse possível contemplar e aprofundar a avaliação, foram utilizados 

dois instrumentos: questionário (Anexo B) e entrevista semiestruturada (Anexo C). 

Os questionários foram aplicados a todas as discentes do grupo. A fim de 

organizar o desenvolvimento da avaliação, foram entregues, ainda no encontro 

XVIII, e solicitado que as discentes os respondessem e entregassem à docente, 

durante a semana, e assim foi feito. Foi esclarecido, ainda nesse encontro anterior, 
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que os questionários serviriam de instrumento de análise da metodologia proposta e 

desenvolvida e que, para tal análise, era necessária sinceridade das discentes em 

suas respostas e posicionamentos. Também, que tais instrumentos não,teriam 

nenhuma influência na avaliação da aprendizagem das mesmas, uma vez que essa 

era entendida, enquanto processo, e havia sido obtida, ao longo dos círculos de 

cultura e das atividades desenvolvidas, ao longo do semestre. 

Já de posse dos questionários, a docente-pesquisadora organizou as 

informações neles contidas e estas foram socializadas e discutidas com as 

discentes, no encontro XIX, por meio de círculo de cultura, retomando e 

esclarecendo os posicionamentos, compreensões e aprendizagens obtidas no 

processo. 

Já no início do processo, tinha-se clareza da necessidade de aprofundamento 

das informações dos questionários e para que isso fosse garantido, foram 

selecionadas 5 discentes para que respondessem a uma entrevista semi- 

estruturada, ou seja, pouco mais de 10% das discentes do grupo.  

Os critérios para a seleção das discentes entrevistadas tomaram por base a 

consistência teórica das respostas registradas nos questionários e a intensidade de 

participação nas discussões realizadas, nos círculos de cultura. 

As entrevistas foram realizadas, individualmente, em três dias, fora do horário 

de aula, entre os encontros XIX e XX. A análise e discussão das entrevistas foram 

feitas, também, individualmente, e fora do horário de aula, apenas com as 

entrevistadas, após a última semana de aula. 

No vigésimo e último encontro, foi realizada a avaliação e fechamento da 

disciplina, com produção de uma autoavaliação pelas discentes. 

Ao longo do semestre, foram realizadas oitenta horas de observação direta 

em sala de aula, sistematizadas, em diário de campo, pela pesquisadora, após cada 

encontro, acrescidas de mais cinco horas de aplicação de entrevistas às discentes, 

gravadas e, posteriormente, transcritas, realizadas em período que antecedeu aos 

encontros. 

Assim, a presente pesquisa contou com 86 horas de coleta de dados, 

sistematizadas, em diário de campo, e utilizadas pela pesquisadora na análise dos 
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resultados. 

Os instrumentos de coleta de dados que subsidiaram a análise foram, 

portanto: os relatos dos encontros, elaborados pela pesquisadora, ao término de 

cada aula; quarenta e três questionários identificados, compostos, cada um deles, 

por quinze perguntas estruturadas e uma questão aberta, cujos dados foram 

tabulados, a fim de se traçar o perfil das discentes participantes da pesquisa; as 

entrevistas semiestruturadas aplicadas a cinco das discentes que compuseram o 

grupo e as atividades desenvolvidas pelas discentes, ao longo do semestre, 

sobretudo a miniaula, em número de oito. 

Com objetivo de sistematizar a proposta metodológica desenvolvida, ao longo 

da pesquisa acima descrita, será apresentado, a seguir, um quadro-síntese, 

elencando os momentos, instrumentos e aspectos propostos na prática docente: 

 

QUADRO: SÍNTESE DA METODOLOGIA DESENVOLVIDA 

MOMENTOS DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS DESENVOLVIMENTO 

DAS AÇÕES NO 

SEMESTRE LETIVO 

Primeiro: 

Contextualização 

da Educação de 

Jovens e Adultos  

- Apresentação e 

discussão do 

conceito de 

analfabetismo e 

quantificação atual, 

no contexto nacional. 

- Apresentação e 

discussão do 

- Leituras prévias do 

artigo de Alceu 

Ravanello Ferraro8 e da 

obra de Ana Maria 

Araújo Freire9·. 

- Leitura prévia da 

legislação referente à 

EJA10. 

Encontros II, III e IV. 

Agosto de 2009.  

 

 

                                            
8 Intitulado Analfabetismo e níveis de letramento no Brasil: o que dizem os censos? 
 
9 Intitulada Analfabetismo no Brasil: da ideologia da interdição do corpo à ideologia nacionalista, ou de 

como como deixar sem ler e escrever desde as Catarinas (Paraguaçu), Filipas, Madalenas, Anas, 
Genebras, Apolônias e Grácias até os Severinos.   

10 Lei Federal nº. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN); Pareceres nº. 
05/97; nº. 12/97; nº. 11/99; nº. 11/2000; Resolução CNE/CEB nº. 1/2000; Parâmetros Curriculares da 
Educação de Jovens e Adultos (PCN -  EJA); e  proposições para EJA da Conferência Internacional 
de Educação de Adultos (CONFITEA), do Conselho Nacional de Educação (CNE), da Conferência de 
Dacar e da "United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization" (UNESCO). 
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panorama brasileiro  

de EJA: histórico, 

- Apresentação e 

discussão da 

legislação que 

normatiza a oferta e 

o desenvolvimento 

da EJA. 

- Discussões em três 

círculos de cultura, com 

levantamento dos 

saberes e 

compreensões das 

discentes: superação 

dos saberes ingênuos 

e construção dos 

saberes críticos. 

- Elaboração de 

atividade em grupo: 

desenvolvimento de um 

traçado histórico, 

localizando nele os 

aspectos legais da 

EJA. 

- Realização de 3 

círculos de cultura. 

Segundo: 

Levantamento da 

prática de 

educadoras de 

EJA 

 

- Discussão e 

elaboração conjunta 

do roteiro base de 

entrevistas. 

- Realização das 

entrevistas com as 

educadoras. 

- Transcrição e 

socialização das 

entrevistas. 

- 1 círculo de cultura 

para elaboração do 

roteiro base da 

entrevista 

semiestruturada, com 

perguntas 

consideradas 

relevantes pelo grupo 

para apreensão da 

prática pedagógica. 

- Organização das 

discentes em pequenos 

grupos, totalizando 

oito. 

- Ida das discentes a 

campo e realização das 

entrevistas com as 

educadoras de EJA. 

- Transcrição e 

socialização com o 

Encontro V e extraclasse. 

Agosto e setembro de 

2009. 
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grupo das oito 

entrevistas realizadas. 

Terceiro:  

Análise da 

prática de 

educadoras de 

EJA. 

 

- Levantamento das 

primeiras 

compreensões das 

entrevistas 

realizadas. 

- Retomada e 

discussão dos 

aspectos históricos e 

legais da EJA, com 

contraposição com a 

prática verificada nas 

entrevistas. 

- Leitura e reflexão 

de obras de Freire: 

cada grupo, num 

total de oito, ficou 

responsável pela 

leitura de uma obra, 

que foi escolhida no 

círculo de cultura, 

durante o sexto 

encontro. 

- Seleção dos 

conceitos/categorias: 

ao longo da leitura 

deveriam indicar 

conceitos de Freire, 

que viriam a ser as 

categorias de análise 

das práticas 

pedagógicas obtidas 

nas entrevistas. 

- 1 círculo de cultura 

para descrições e 

narrativas das 

percepções iniciais das 

oito entrevistas 

realizadas e 

socializadas, antes do 

encontro, e para a 

retomada do histórico e 

da legislação da EJA e 

sua relação com os 

elementos levantados 

na prática. 

- Leitura prévia pelos 

grupos das seguintes 

obras de Freire11. 

- 1 círculo de cultura 

(no sétimo encontro) 

para indicação dos 

conceitos levantados 

pelos grupos, que se 

constituíram como as 

categorias de análises 

das práticas 

pedagógicas, sendo 

elas: Saber de 

experiência feito; 

Leitura de mundo e 

leitura da palavra; 

Práxis pedagógica; 

Diálogo; Consciência e 

conscientização; 

Encontros VI, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII, XIV e XV. 

Setembro, Outubro, e 

Novembro de 2009. 

                                            
11 Educação como prática da liberdade; Política e educação: ensaios; Pedagogia do Oprimido; 

Professora sim, Tia não; Alfabetização – leitura do mundo e leitura da palavra; Pedagogia da 

Autonomia; Medo e ousadia: o cotidiano do professor e Educação e mudança. 
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- Indicação dos 

conceitos no círculo 

de cultura. 

- Análise das 

práticas 

pedagógicas, a partir 

das categorias 

selecionadas, à luz 

do referencial teórico 

de Freire, num 

momento de práxis 

pedagógica. 

 

Educação libertadora e 

Educação Bancária; 

Esquina de luta; 

Cansaço existencial 

(reflexão sobre seu 

impacto na prática); 

Alfabetização e Pós- 

alfabetização; 

Avaliação; Esperança e 

Sonho. Já com início 

das análises 

- 9 círculos de cultura 

(encontros VII, VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII, XIV e 

XV) para análise e 

reflexão entre teoria e 

prática pedagógica, 

com propósito de 

construção autônoma 

da prática pedagógica. 

Quinto: 

Experienciando 

uma nova 

prática: as 

miniaulas. 

 

- Discussão e 

elaboração de 

atividade prática. 

- Construção da 

identidade 

pedagógica e 

conscientização, 

com exercício da 

práxis pedagógica. 

- Elaboração de 

miniaula para EJA. 

- Discussão sobre o 

papel e a 

importância do 

planejamento na 

prática pedagógica.  

Atividades extraclasse: 

- Levantamento da 

realidade e das 

características das 

turmas de EJA e de 

seus educandos, 

realizadas pelas 

discentes por meio de 

visitas às turmas de 

EJA. 

Atividades e 

desenvolvimento nos 

encontros: 

- 1 círculo de cultura 

(XVI encontro) para 

definição das 

características das 

turmas de EJA, tendo 

Encontros XVI, XVII, XVIII 

e extraclasse. 

Novembro de 2009. 
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como base aspectos 

legais e práticos, 

somando-se 

discussões e reflexões 

acerca da relevância 

do planejamento e da 

consideração dos 

saberes dos 

educandos na prática 

pedagógica. 

- 1 encontro (XVII) para 

elaboração das 

atividades nos grupos, 

com acompanhamento 

e reflexões. 

- 1 círculo de cultura 

(encontro XVIII) para 

apresentação e 

discussão reflexiva das 

miniaulas.  

Quinto:  

Avaliação do 

Curso 

 

- Avaliação da 

metodologia 

proposta e 

desenvolvida, ao 

longo do curso. 

- Questionário 

respondido pelas 

quarenta e oito 

discentes, que foram 

lidos e tiveram seus 

dados tabulados pela 

docente e socializados, 

discutidos e analisados 

com as discentes, no 

círculo de cultura do 

encontro XIX. 

- Entrevista 

semiestruturada, 

respondida por cinco 

(representação de 

10%) das discentes do 

grupo, a fim de 

aprofundar as 

percepções e análises 

Encontros XIX, XX e 

extraclasse. 

Dezembro de 2009. 
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sobre o curso e foram 

realizadas em 

momento extraclasse. 

- 1 círculo de cultura 

(encontro XX) para 

avaliação da disciplina 

e autoavaliação das 

discentes, com registro 

em ficha de atividade. 

 

 Essa foi a metodologia proposta e desenvolvida, ao longo do semestre, e 

a análise dos dados obtidos será apresentada, a seguir. 
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CAPÍTULO IV:  ANÁLISE DOS DADOS 

Para apresentação da análise dos dados e resultados dessa pesquisa, o 

presente capítulo foi dividido em duas seções, a fim de melhor categorizar os eixos e 

instrumentos empregados. 

A seção 4.1 Formação Discente volta-se ao levantamento de dados e aos 

resultados da pesquisa, valendo-se dos seguintes instrumentos de coleta: 

questionários, entrevistas, atividades realizadas pelas discentes, refexões  e 

apropriações de conceitos na prática, como futuras educadoras de jovens e adultos, 

em consonância com os objetivos da pesquisa. 

A seção 4.2 Quem ensina aprende: a contribuição da prática pedagógica para 

a docente pesquisadora analisa os impactos dos resultados, e da dinâmica na 

prática da pesquisadora, enquanto docente, sobretudo, por lecionar a futuras 

educadoras de jovens e adultos. 

 

4.1 Formação e Construção da Prática Discente 

Aqui, são analisados os impactos dos resultados da pesquisa na formação 

das discentes. Está  subdividido nos itens, a seguir: 

 4.1.1 A importância da reflexão: teoria e prática. 

A partir do desenvolvimento da metodologia descrita no capítulo anterior, 

verificou-se, a partir das discussões e reflexões dos círculos de cultura, dos 

questionários, entrevistas e atividades desenvolvidas, que a formação inicial crítica e 

comprometida do educador de jovens e adultos está fundamentada na práxis 

pedagógica, que envolve reflexão sobre a relação entre a teoria estudada e 

analisada e a prática observada por meio das entrevistas realizadas com as 

educadoras. 

Nessa análise localizou-se a superação da consciência ingênua para a 

construção da consciência crítica, o que só é possível pela reflexão sobre a prática 
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pedagógica, como afirmou Freire (1996).  

Nos círculos de cultura realizados, ficaram evidentes os momentos de práxis 

pedagógica, em que as discentes analisavam e problematizavam a prática em 

questão e, imediatamente, se reportavam a contribuições teóricas, sobretudo, de 

Freire, para reflexão e, em seguida, proposição de alternativas. 

Durante a construção da proposta e o desenvolvimento da pesquisa, teoria e 

prática foram refletidas conjuntamente, valendo-se dos mecanismos descritos no 

capítulo anterior, que permitiram, além da compreensão, o exercício do conceito de 

práxis pedagógica definido por Freire e assimilado pelas discentes. 

Freire (1996, p. 38) chama a atenção para o fato de que a prática docente 

crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o 

fazer e o pensar sobre o fazer. 

Teoria e prática somente concretizam-se na construção do conhecimento 

científico, se forem problematizadas e refletidas conjuntamente, uma vez que o 

conhecimento ingênuo é superado apenas, a partir dessa reflexão crítica, que 

possibilita a construção de melhores práticas. 

(...) o saber que a prática docente espontânea ou quase espontânea, 
'desarmada', indiscutivelmente produz é um saber ingênuo, um saber 
de experiência feito, a que falta a rigorosidade metódica que 
caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito. Este não é o 
saber que a rigorosidade do pensar certo procura. Por isso, é 
fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz de 
educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente 
dos deuses nem se acha nos guias de professores que iluminados 
intelectuais escrevem. O pensar certo que supera o ingênuo tem que 
ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o professor 
formador (FREIRE, 1996, p. 38-39). 

As discentes indicaram ainda a relevância da consolidação do discurso e dos 

conceitos teóricos, fundamentais à reflexão crítica, que foram traçados e efetivados 

de maneira profunda, a fim de aproximá-los, ao máximo, da prática, pois quanto 

melhor se faça esta operação tanto mais inteligência ganha da prática em análise e 

maior comunicabilidade exerce em torno da superação da ingenuidade pela 

rigorosidade" (FREIRE, 1996, p. 39). 

De acordo com as discentes, com a metodologia proposta e desenvolvida foi 
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possível uma melhor construção da identidade pedagógica, por se valer dos 

conceitos teóricos para compreender e analisar práticas, que propiciaram o 

levantamento dos saberes ingênuos para que fossem refletidos, problematizados e, 

por fim, criticizados com  a  construção de um conhecimento crítico das práticas e 

uma ligação com os conceitos discutidos. Isso permitiu, nas análises feitas, não 

apenas o estímulo à construção do conhecimento científico, mas que este seja  

efetivamente conhecimento e não mera informação a ser temporariamente 

armazenada. 

Ao ligar conceitos e práticas, as discentes refletiram e efetivaram suas 

escolhas. Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, ante a metodologia aplicada e 

os objetivos estabelecidos, foi possível localizar, nas falas e nas produções das 

discentes, as compreensões descritas acima, bem como a efetivação do 

compromisso político, como escolha, com a educação de jovens e adultos, na 

perspectiva de que o educador não aquele que transfere seus conhecimentos aos 

educandos, mas aquele que cria as possibilidades para que estes sejam sujeitos 

ativos nesse processo. 

Para as discentes e docente pesquisadora, a formação inicial de futuras 

educadoras de EJA não pode ser inócua, entretanto, as teorias não constituem um 

guia das ações docentes, mas sim um poderoso instrumento de análises e 

redimensionamentos delas. (LIMA, 2006, p. 98). 

Neste sentido, pouco adiantariam ou adiantarão os conceitos e materiais 

trabalhados, nos anos de formação, se não se efetivarem como instrumento de 

reflexão. 

As discentes ainda salientaram, neste aspecto relativo à formação inicial, a 

relevância de que esta seja em caráter específico para atuação na EJA, o que não 

foi observado nas entrevistas realizadas com as educadoras. Na percepção das 

discentes, essa formação específica, sobretudo construída na metodologia proposta, 

contribuirá para sua atuação pedagógica na EJA, possibilitando maior equidade. 
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4.1.2 O valor da sala de aula como momento singular  de formação. 

 

Durante a análise dos dados, foi possível constatar que é mínimo o tempo 

disponível para as discentes se dedicarem aos estudos, fora do espaço e tempo de 

aula. Em sua maioria, as participantes relataram que estudam apenas, em época de 

provas, e, durante a elaboração de trabalhos e atividades solicitadas pelos docentes, 

o que dificulta a aprendizagem e aproveitamento nas disciplinas do curso. 

Do total de discentes apenas duas relataram que estudam diariamente, com 

base na bibliografia das disciplinas e nas aulas ministradas. Outras nove alunas 

indicaram a tentativa de colocar os estudos da semana em ordem, nos finais de 

semana, depois das aulas na universidade, que acontecem, aos sábados, no 

período da manhã. Nos dois grupos, as discentes deixam esses momentos para 

estudos e leituras, efetivamente, contemplando as atividades solicitadas pelos 

docentes, ao longo da semana, entre o horário de trabalho e o início da aula. As 

demais discentes, trinta e duas, afirmaram que estudam apenas em período de 

prova, valendo-se dos períodos de folga de trabalho, durante a semana, e nos finais 

de semana. Ao longo do semestre, dedicam-se apenas à elaboração das atividades 

e às leituras indicadas no curso, aos finais de semana e nos espaços de folga, 

durante a semana. 

É possível, portanto, afirmar que do total de discentes que compuseram o 

grupo, apenas 4,6% se dedicam, diariamente, aos estudos, fora do espaço de aula, 

mesmo sem a exigência de desenvolvimento de atividades e de leituras por parte 

dos docentes. Esse número é seguido por 20,88% das discentes, que também 

estudam como forma de complementação da formação, durante os finais de semana 

e, finalmente, vem a grande maioria das discentes, 74,24%, que estudam apenas 

em períodos de realização de provas e de elaboração de atividades e leituras 

solicitadas pelos docentes. 

Nas discussões, as discentes alegaram falta de tempo para se dedicarem aos 

estudos, por estarem sobrecarregadas com atividades profissionais, pessoais e 

domésticas. 

A partir desse dado, foi possível localizar o espaço planejado de aulas e de 

atividades das disciplinas como a principal fonte da formação inicial das discentes, 
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ou seja, a partir das atividades e leituras solicitadas, avaliativas ou obrigatórias. Foi 

identificado e valorizado pelas discentes, portanto, o momento da aula como sendo 

o grande espaço de desenvolvimento de reflexões e aprendizagens, já que não 

dispõem de muito tempo fora da universidade. Durante a pesquisa, entretanto, com 

a metodologia desenvolvida na disciplina, o estudo e esforço se deram dentro e fora 

da sala, por ter ocorrido, de maneira dinâmica e interligados, inclusive com as 

curiosidades das discentes. 

Isso remeteu o grupo à reflexão e discussão sobre o ato de estudar, 

considerado por Freire (2006b), como um comportamento que implica compromisso, 

responsabilidade, envolvimento, além de curiosidade. Não basta ao docente pensar 

atividades que exijam estudo por parte de seus alunos, pois estará apenas 

burocratizando o ato, que não pode ser mecânico, tampouco enfadonho. 

O ato de estudar deve ser construído e estimulado, desde os anos iniciais da 

escolarização até o Ensino Superior e, por que não dizer, também nos cursos de 

pós-graduação. Tendo-se o foco na especificidade do Ensino Superior, o estímulo 

ao ato de estudar deve ser traçado pelo docente, juntamente com seus alunos, 

durante o processo de planejamento, despertando a curiosidade de ambos na 

construção de conhecimento. Apenas dessa maneira é possível tornar a 

aprendizagem significativa e estimulante, que ultrapasse os muros, espaços e 

tempos da universidade e se construa como prática de continuidade formativa. 

O que se pretende destacar é que a inexistência de estudo extraclasse não se 

trata meramente de uma questão de falta de tempo, mas, sobretudo, de um 

exercício a ser estimulado no planejamento e na prática docente, que evidencie a 

curiosidade epistemológica e a responsabilidade da própria formação de educadora. 

Uma vez curiosas, estimuladas e cientes da importância do momento de estudo na 

continuidade da construção da formação pedagógica, ato de compromisso e 

responsabilidade, as discentes puderam organizar melhor a divisão do próprio tempo 

entre as diferentes atividades, cientes de que estudar exige disciplina. Estudar não é 

fácil, porque estudar é criar e recriar é não repetir o que os outros dizem. Estudar é 

um dever revolucionário" (FREIRE, 2006b, p. 59). 

Salientou-se também o estudo, enquanto condição de inacabamento e 
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competência profissional, uma vez que o professor que não leve a sério a sua 

formação, que não estude, que não se esforce para estar à altura de sua tarefa não 

tem força moral para coordenar as atividades de sua classe. (FREIRE, 1996, p. 92). 

O docente pode e deve estimular a curiosidade discente, propondo atividades 

constantemente articuladas a um contexto prático, vinculado à realidade de atuação 

na educação de jovens e adultos, de tal sorte que permita momentos de estudo e de 

construção do conhecimento e fomente o exercício da práxis pedagógica. 

Ao longo da pesquisa, os momentos de estudo não foram burocraticamente 

exigidos das discentes, mas emanados das discussões e das necessidades de 

construção de conhecimento, advindas das reflexões, de propostas e situações 

práticas, a partir das análises da atuação de educadoras experientes. 

 

4.1.3 – As descobertas das discentes. 

 

 As descobertas pelas discentes acerca das contribuições dos conceitos de 

Freire para a formação de suas identidades pedagógicas foram obtidas nos círculos 

de cultura, questionários e entrevistas. 

O primeiro aspecto a ser aqui discutido, dentre os conceitos abordados, é o 

princípio de educação como ato político, na qual o educador faz escolhas em sua 

prática educacional, definindo a função social de sua ação pedagógica. O ser 

docente implica escolha entre a carreira docente para reproduzir e fortalecer o 

discurso e a prática da desigualdade ou em ser professor para participar da 

construção de uma sociedade mais justa e democrática. Nesse sentido, as discentes 

localizaram e analisaram as opções e as intenções dessas escolhas na formação da 

identidade pedagógica. 

A opção por formação e atuação como educadora envolvem tempo, 

dedicação, motivações e objetivos no curso, expectativas na carreira e compreensão 

da própria formação. 

Assim, toda prática pedagógica exige compromisso e consciência de 

inacabamento, por ser a manifestação de escolhas, que não se iniciam apenas na 
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execução da prática, mas, antes, com a escolha do magistério como prática 

profissional.  

A prática do magistério é, antes de qualquer coisa, escolha que, como afirma 

Cortella (2006), fundamenta-se na esperança – e não espera – da transformação, na 

construção de uma sociedade que garanta e exerça o princípio da equidade e 

valorize a inconformidade com os fatos, afinal os educadores são movidos pela: 

(...) paixão por uma ideia irrecusável: gente foi feita para ser feliz! E 
esse é nosso trabalho; não só nosso, mas também nosso. Paixão 
pela inconformidade de as coisas serem como são; paixão pela 
derrota da desesperança; paixão pela ideia de, procurando tornar as 
pessoas melhores, melhorar a si mesmo ou mesma; paixão, em 
suma, pelo futuro. Nosso 'negócio' é o futuro. (CORTELLA, 2006, p. 
157). 

Além de compromisso, a dedicação ao ato de ensinar envolve escolha e, 

sobretudo, consciência dessas escolhas, pois não é possível haver compromisso 

com a construção do conhecimento dos educandos, se  não houver compromisso 

por parte dos educadores com a própria formação. Assim, no momento da formação 

inicial, a prática deve ser estimulada, de acordo com as discentes, que salientaram o 

estimulo à curiosidade epistemológica das mesmas, nos círculos de cultura. 

Ainda pensando sobre a vertente da escolha política da educação, as 

discentes afirmaram que esta se manifesta ainda com a primeira escolha: por que 

ser educador? A maior parte das discentes manifestaram a decisão em cursar 

Pedagogia como escolha, ainda durante a infância, pela admiração que nutriam pela 

professora, que acabou por influenciar as próprias escolhas na vida adulta. 

Resgataram a figura dessa professora que tiveram, nos anos iniciais da 

escolarização, como aquela que trazia acalento e cuidado, deixando, por diversas 

vezes, o compromisso com o desenvolvimento e a construção do conhecimento, 

fazendo, inclusive, referência à figura da tia, porém, 

(...) a tentativa de reduzir a professora à condição de tia é uma 
inocente armadilha ideológica em que, tentando-se dar a ilusão de 
adocicar a vida da professora o que se tenta é amaciar a sua 
capacidade de luta ou entretê-la no exercício de tarefas 
fundamentais. (FREIRE, 1993, p. 25). 
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Permeada por essa concepção assistencialista, assim foi feita a escolha 

profissional de boa parte das discentes participantes da pesquisa, mas com as 

discussões e reflexões suscitadas, a partir das práticas, foi por elas criticizada. 

Com o desenvolvimento do trabalho, as discentes foram motivadas à reflexão 

sobre o papel dos educadores na construção do conhecimento do indivíduo e na 

tomada conjunta de consciência do contexto social, econômico e político, em que se 

está inserido. Além disso, desenvolveram reflexões sobre as necessidades de 

transformações possíveis  por meio das nossas escolhas políticas da educação, com 

a lucidez de que a educação sozinha não transforma a realidade, mas que sem ela 

pouca coisa é possível. Tais discussões foram propiciadas – e necessárias –, nos 

círculos de cultura, em que práticas de educadoras atuantes na Educação de Jovens 

e Adultos foram analisadas e discutidas.  

A escolha que se faz em educação não pode ser confundida como ato 

assistencialista, em que o eu educador se penaliza da condição do outro, colocando-

se em situação de superioridade, fazendo educação para ele e sobre ele, 

desconsiderando-o como sujeito consciente da própria realidade e das próprias 

necessidades. Ao contrário, capazes de ler e compreender criticamente seu entorno, 

as discentes localizam e valorizam o saber de experiência feito dos educandos, 

demonstrando coerência com a função social da educação, bem como coerência 

com as próprias escolhas políticas de educadoras progressistas, que precisam 

pensar e fazer educação em prol de seus futuros educandos. 

A valorização do saber de experiência feito e da leitura de mundo dos 

educandos, na compreensão expressa no momento de avaliação do curso, se opõe 

à construção e à prática da educação bancária, em que os saberes dos educandos 

são relegados a último plano, sendo os educadores, nesse caso, os únicos 

detentores do saber. 

Na medida em que esta visão bancária anula o poder criador dos 
educandos ou o minimiza, estimulando sua ingenuidade e não a sua 
criticidade, satisfaz aos interesses dos opressores: para estes, o 
fundamental não é o desnudamento do mundo, a sua transformação. 
O seu humanitarismo, e não humanismo, está em preservar a 
situação de que são beneficiários (FREIRE, 2005b, p. 69).  

A proposta metodológica desenvolvida visou à construção de uma prática 
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dialógica e cultural de educação que possibilitasse, como destacou Freire (2005 A), 

a união de um grupo de futuras educadoras em busca da superação de exclusões e 

efetivação de uma prática que garanta a equidade e a diversidade da Educação de 

Jovens e Adultos. Assim, foi localizada pelas discentes, que salientaram ainda a 

distorção, nas práticas pedagógicas, do conceito de diálogo, entendido apenas como 

conversa entre educador e educando. 

A partir das discussões realizadas nos círculos de cultura, identificou-se o 

diálogo como ação indispensável para construção de uma prática pedagógica 

libertadora. 

As discentes ainda se localizaram na condição de professoras, ainda que em 

formação, e também como pesquisadoras, uma vez que puderam buscar elementos 

da prática, por meio das entrevistas com as educadoras e observação das aulas nas 

turmas de EJA. A partir dos dados coletados, foram capazes de refletir sobre eles, à 

luz de referenciais teóricos, o que trouxe contribuição à formação inicial da 

identidade pedagógica e exercício da práxis, como expunha Freire (1996, p.29). 

 

Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino, porque 
busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para 
constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. 
Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 
anunciar a novidade. 

 

Os impactos e contribuições da pesquisa não se limitaram apenas à formação 

inicial das discentes;  fizeram-se também presentes, de maneira intensa, na atuação 

da docente pesquisadora, o que será apresentado no subitem, a seguir. 

 

4.2 Quem ensina aprende: a contribuição da prática pedagógica para a 

docente pesquisadora. 

Esta seção destina-se à análise dos impactos da pesquisa na formação e na 

construção da prática pedagógica da pesquisadora, como docente de futuros 

educadores de jovens e adultos. 
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Esse processo resgatado em relação ao educando da EJA é verificado, 

também, no processo de construção da pesquisa, ao construir conhecimentos com 

as discentes do grupo, o que permitiu à pesquisadora educar-se concomitantemente 

com a turma, continuando seu processo formativo na prática crítica e dialógica, com 

as reflexões e questionamentos, referenciados no pensamento de Freire e, também, 

numa autoavaliação. 

O processo de formação do educador crítico e comprometido, a que se refere 

Freire (1996), esteve presente também na prática docente da pesquisadora, que 

está e estará, sempre, em constante construção e reflexão, no exercício da práxis 

pedagógica. No entanto, entende que os educandos da EJA, nessa formação crítica 

e reflexiva, educam-se e escolarizam-se em processos concomitantes e 

fundamentais. 

Os processos são fundamentados e justificados, ao se refletir sobre a 

importância e função social da instituição escolar, da educação e, por conseguinte, 

do educador. A escola, em seu caráter formal ou informal, como é comum com a 

Educação de Jovens e Adultos, tem a função social de transpor  conhecimento do 

senso comum para conhecimento científico. Partir dos saberes de experiência feito 

dos educandos, assim definido por Freire (2005a), e re/construir  conhecimento 

científico, crítico, não para corromper o educando, fazê-lo vender-se ao mercado de 

trabalho de maneira alienada. Também não estabelecer a relação opressor/oprimido, 

ascendendo social e economicamente e tomando a figura de opressor em uma 

sociedade injusta, desigual e excludente. Ao contrário, a finalidade da educação é 

que o educando compreenda, criticamente, a própria realidade, leia o próprio mundo 

e, a partir de então, liberte corpo e consciência, rumando para a esperança da 

conscientização e da libertação, no sentido de que educandos, em conjunto, possam 

construir um mundo justo, com equidade, que lhes garanta os direitos que lhes são 

inerentes, bem como o exercício das diferenças. 

Ao longo do processo, reafirmaram-se convicções de que a docência é  

construída num processo histórico e social, no qual o docente se compromete com 

os discentes na construção mútua do conhecimento, exercitando o mesmo diálogo e 

o mesmo respeito aos saberes desses alunos, sem perder a dimensão da 

rigorosidade metódica. A docência só é possível numa construção planejada, 

intencional e crítica, em que faça parte da tarefa docente o ensinar a pensar certo: 
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daí a impossibilidade de vir a tornar-se um professor crítico se, mecanicamente 

memorizador, é muito mais um repetidor cadenciado de frases e de idéias inertes do 

que um desafiador" (FREIRE, 1996, p. 27). Nesse sentido, a docência é uma 

construção que se concretiza no exercício da práxis pedagógica, em que teoria e 

prática devem ser refletidas e reconstruídas, constantemente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo central dessa pesquisa foi o de construir e desenvolver uma 

proposta curricular para a formação inicial de educadores de Educação de Jovens e 

Adultos, no Ensino Superior, subsidiada por referenciais freireanos, sendo 

referenciada por uma matriz crítico-transformadora,  assumindo compromissos com 

a equidade e autonomia do educando.   

Muitas foram as indagações e inquietações que problematizaram e 

estimularam a pesquisadora em relação à necessidade de realizar esse estudo, na 

condição de docente, formadora de futuros educadores de jovens e adultos, 

comprometida com a garantia da qualidade e da equidade no magistério da 

Educação de Jovens e Adultos. 

As recentes mudanças que vêm ocorrendo no planejamento e na 

implementação de políticas da Educação de Jovens e Adultos, focando currículo, 

abordagens pedagógicas, métodos e conscientização da especificidade dessa  

modalidade de ensino muito já contribuíram, não se podendo deixar de reconhecer 

os avanços ocorridos. 

Atualmente, as políticas públicas e as práticas pedagógicas propostas para 

Educação de Jovens e Adultos priorizam a valorização dos saberes dos educandos, 

partindo de suas realidades e conhecimentos e articulando-os com os conteúdos 

programáticos previamente definidos e estabelecidos. No entanto,  o entrave e, ao 

mesmo tempo, o desafio encontra-se no fato de essas propostas teóricas não 

estarem sendo reconstruídas e desenvolvidas nas práticas pedagógicas dos 

educadores de jovens e adultos, resultando num profundo distanciamento entre as 

políticas públicas formativas, as orientações planejadas e as práticas pedagógicas 

adotadas pelos educadores. Na sua maioria, os educadores não possuem formação 

pedagógica inicial que lhes deem competências e habilidades para reflexivamente 

reconstruir, nas suas realidades e práticas pedagógicas, as propostas e orientações 

estabelecidas pela legislação das políticas públicas.  

A situação nos remete ao passado, com Campanhas e Movimentos de 

Alfabetização que não se valiam da realidade e dos saberes dos jovens e adultos 
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alfabetizandos, pautando-se em métodos e vertentes infantilizadas e desconexas da 

realidade da Educação de Jovens e Adultos e no não comprometimento com a 

formação do educador que atuava nessa modalidade de ensino. 

Uma perspectiva de avanço é a metodologia proposta e desenvolvida na 

presente pesquisa, que possibilita, além da formação inicial específica do futuro 

educador de jovens e adultos, que esta se construa, por meio de análises críticas e 

reflexões entre teoria e prática, sendo o discente sujeito ativo no processo de 

construção da própria identidade pedagógica. 

Cabe destacar que, mesmo com o final da pesquisa, essa concepção 

metodológica proposta continua sendo aplicada pela docente pesquisadora no 

desenvolvimento de suas aulas na formação de futuros educadores/as de jovens e 

adultos, trazendo contribuições não apenas a esses educadores/as, mas também à 

própria docente. 

Para se alcançar uma prática pedagógica reflexiva do futuro educador de 

jovens e adultos, nessa pesquisa, utilizaram-se categorias de análise, num quadro 

de referência teórico, de acordo com a matriz de pensamento de Paulo Freire, para 

análise da prática de educadores atuantes na EJA. Dentro do referencial freireano, 

contruiu-se uma dinâmica para a formação inicial crítica do futuro educador de 

Educação de Jovens e Adultos, tendo em vista uma prática crítica, consciente e 

atenta à diversidade e à especificidade da educação desses alunos. 

A conveniência de priorizar e se preocupar com a formação inicial do 

educador de Educação de Jovens e Adultos, nessa metodologia, está na 

constituição desse educador, enquanto crítico e autônomo e consciente dos 

objetivos e princípios da Educação de Jovens e Adultos, enquanto direito humano 

subjetivo e dívida social. 

É fundamental que os responsáveis pelos cursos superiores de Licenciatura 

em Pedagogia e o Poder Público estejam atentos para a necessidade de formação 

inicial específica do educador de jovens e adultos e cientes de que esta deve ocorrer 

em uma ação reflexiva entre elementos da prática e da teoria. Também é de 

fundamental importância o educador estar não apenas preocupado com as 

especificidades da Educação de Jovens e Adultos, mas consciente e preparado para 

lidar com essa realidade, construindo sua prática pedagógica, a partir da realidade e 
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dos saberes dos educandos, pautando-se na leitura de mundo e no saber de 

experiência feito dos mesmos, por meio do diálogo, numa constante reconstrução da 

prática pedagógica.  

A partir dessa formação inicial, que, posteriormente, necessitará ser 

continuada, o educador deve estar ciente e apto a considerar em sua prática 

pedagógica o exercício da equidade na Educação de Jovens e Adultos, em que o 

reconhecimento da diversidade se faça presente em meio a garantia dos mesmos 

direitos. Em outras palavras,  é garantido ao educando da Educação de Jovens e 

Adultos  o direito básico do acesso à escolarização e nela permanecer, mas a esse 

educando, também,  é garantido o direito à diversidade, assim como respeitados os 

seus saberes e sua cultura, numa prática pedagógica, que Freire (2005b) chamou 

de Pedagogia do Oprimido, considerando as diferenças dos grupos econômicos e 

socialmente minoritários,no exercício da garantia de seus direitos: 

 

E que bom seria para ampliação e a consolidação de nossa 
democracia, sobretudo para sua autenticidade, se outras marchas 
seguissem à sua. A marcha dos desempregados, dos injustiçados, 
dos que protestam contra a impunidade, dos que clamam contra a 
violência, contra a mentira e o desrespeito à coisa pública. A marcha 
dos sem-teto, dos sem-escola, dos sem-hospital, dos renegados. A 
marcha esperançosa dos que sabem que mudar é possível. 
(FREIRE, 2000, p. 61) 

 

 

E tal mudança se inicia,  no caso da Educação de Jovens e Adultos, com o 

compromisso da garantia e do exercício da equidade e com a garantia de políticas 

públicas de formação específica do educador. Embora, a Educação de Jovens e 

Adultos ainda persiste como uma dívida social, no entanto, hoje, deve ser tratada, 

sobretudo, como um direito de homens e mulheres, que, por questões econômico-

sociais, não o puderam ter acesso à escolarização, na idade regular. Sem deslizar 

para o que Cortella (2006) chamou de pessimismo ingênuo, em que a educação é 

vista como um mero instrumento de poder e dominação da sociedade, o educador 

da Educação de Jovens e Adultos deve acreditar e buscar a educação na ação de 

um otimismo crítico, em que o educador é alguém que tem um papel político-

pedagógico, ou seja, nossa atividade não é neutra nem absolutamente circunscrita 
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(CORTELLA, 2006, p. 136). 

Portanto, com objetivo de sistematização, são apresentadas as seguintes 

indicações relativas à formação do educador de jovens e adultos: 

a) Planejamento e implementação de Políticas Públicas que fomentem a 

formação inicial específica do educador popular de jovens e adultos, com 

vistas à sua profissionalização, com a criticização não apenas de sua 

prática pedagógica, mas também de seu conhecimento; 

b) Desenvolver, para formação dos futuros educadores de jovens e adultos, 

reflexões e vivências teóricas e práticas ligadas à realidade da atuação na 

Educação de Jovens e Adultos; 

d) Vivenciar, ao longo da formação, o compromisso com a própria formação 

contínua, tratando-a de maneira a respeitar os próprios saberes e, 

sobretudo, os saberes e anseios dos educandos; 

e) Exercitar, ao longo do processo de formação inicial, o diálogo horizontal, 

que, verdadeiramente, comunica, para que, no exercício de construção da 

própria prática, o futuro educador seja capaz de, ouvindo seus educandos, 

reconhecer e valorizar saberes e necessidades; 

f) Valorizar a prática pedagógica, enquanto espaço formativo, por meio da 

reflexão desta com a teoria, à luz do referencial freireano, acreditando sempre 

que: 

Sonhar não é apenas um ato político necessário, mas também uma 
conotação da forma histórico-social de estar sendo de mulheres e 
homens. Faz parte da natureza humana que, dentro da história, se 
acha em permanente processo de tornar-se. Não há mudança sem 
sonho como não há sonho sem esperança. A compreensão da 
história como possibilidade e não determinismo seria ininteligível sem 
o sonho, assim como a concepção determinista se sente 
incompatível com ele e, por isso, o nega. (FREIRE, 1992, p. 91-92). 
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ANEXO "A" 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA - EDUCADORAS 

Nome?............................................................................................................................ 

Idade?............................................................................................................................. 

Sexo? ............................................................................................................................ 

Escolaridade? ................................................................................................................ 

Cursou Ensino Superior? .............................................................................................. 

Tem alguma formação inicial específica na EJA? ........................................................ 

Se sim, qual? ................................................................................................................. 

Se não, sente esta carência? ........................................................................................ 

No programa, em que atua, existe alguma política de formação 

continuada?................................................................................................................... 

Se sim, qual e como acontece?..................................................................................... 

Acha que traz alguma contribuição? Por quê?............................................................... 

Se não, sente falta?........................................................................................................ 

Por quê? ........................................................................................................................ 

Há quanto tempo atua na EJA? .................................................................................... 

Com qual carga horária? ............................................................................................... 

Além de ser educador na EJA, leciona em outra modalidade?...................................... 

Se sim, qual e há quanto tempo?................................................................................... 

Utiliza qual metodologia para trabalhar com a EJA?...................................................... 

Utiliza materiais didáticos prontos? ............................................................................... 

Acha que experiências pedagógicas anteriores contribuem para atuação na EJA?... 

Como vê seus educandos? ........................................................................................... 
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Trazem algum saber para sala de aula? ....................................................................... 

Se sim, você os utiliza em suas aulas? ......................................................................... 

Como? ........................................................................................................................... 

O que acha do diálogo na prática pedagógica? ............................................................ 

Em suas aulas, estabelece diálogo com seus alunos? ................................................. 

Como? ........................................................................................................................... 

Existe alguma teoria que a auxilia em suas aulas? ...................................................... 

Se sim, qual e como? .................................................................................................... 

Se não, por quê? ........................................................................................................... 

Estabelece alguma relação entre as teorias existentes e sua prática pedagógica?.... 

Conhece a teoria de Paulo Freire? ............................................................................... 

Vê alguma contribuição para EJA?  

Se sim, qual?............................................................................... 

Destaque um conceito freireano que julgue relevante para sua prática pedagógica. 

Poderia, por gentileza, descrever uma dinâmica pedagógica de sua aula que julgue 

relevante......................................................................................................................... 
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ANEXO  "B" 

ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO - DISCENTE 

Nome: ...........................................................................................................................  

Idade: ...........................................................................................................................  

Local de Nascimento: ...................................................................................................  

No momento, exerce atividade remunerada?  ( ) Sim ( )Não 

Qual? ............................................................................................................................  

Há quanto tempo? ........................................................................................................  

Atua como professora?  ( )Sim  ( )Não 

Em que modalidade? ...................................................................................................  

Há quanto tempo? ........................................................................................................  

Já lecionou na EJA? .....................................................................................................  

Possui outra formação de ensino superior?  ( ) Sim (  )Não 

Qual? ............................................................................................................................  

Tem tempo para se dedicar aos estudos, fora do horário de aula?  ( )Sim ( )Não 

O que a motivou a cursar Pedagogia? .........................................................................  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

Quais suas áreas de interesse, no contexto da Pedagogia? 

......................................................................................................................................  
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......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

 

Reflita e responda 

A partir das discussões e das atividades desenvolvidas durante o semestre, quais os 

impactos que você analisa na formação de sua prática, como educadora de jovens e 

adultos? 

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  
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ANEXO  "C" 

ROTEIRO DA ENTREVISTA - DISCENTE 

Nome: ...........................................................................................................................  

Idade: ...........................................................................................................................  

Onde nasceu? ..............................................................................................................  

Onde mora? .................................................................................................................  

Cursou Magistério? ......................................................................................................  

Em caso positivo, com que objetivo, motivação? .........................................................  

Em caso positivo, quais as influências na sua prática, hoje? .......................................  

Este curso é sua primeira graduação? .........................................................................  

Em caso positivo, qual foi a graduação anterior? .........................................................  

Quais os estímulos para cursar Pedagogia? ................................................................  

Quais as áreas de interesses, quando ingressou? .......................................................  

Hoje, ainda são as mesmas? .......................................................................................  

Em caso negativo, quais são? ......................................................................................  

Qual a função e quais os objetivos do trabalho de professora? ...................................  

E a função social da escola? ........................................................................................  

Qual é a relação com a sociedade? .............................................................................  

Como entende a condição do analfabetismo hoje? ......................................................  

E a EJA? ......................................................................................................................  

Pensando a prática da educadora de jovens e adultos, quais as maiores dificuldades 

que você aponta? .........................................................................................................  

E satisfações? ..............................................................................................................  
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Como vê sua formação, enquanto professora? ............................................................  

Neste contexto, do que mais sente necessidade? .......................................................  

Consegue identificar características progressistas na sua formação? .........................  

......................................................................................................................................  

Quais? ..........................................................................................................................  

Como compreende o processo de construção da sua prática, neste semestre, e os 

seus impactos? ............................................................................................................  

Percebeu alguma diferença na metodologia desta disciplina? ..................................... 

Qual?.............................................................................................................................. 

Como se sentiu no desenvolvimento? .......................................................................... 

E suas aprendizagens? ................................................................................................. 

Alterou sua formação? .................................................................................................. 

Como? ........................................................................................................................... 

E sua identidade pedagógica? ...................................................................................... 

E como foi construí-la pela reflexão teoria/prática? ............................................ 

Você acha que foi assim? ............................................................................................. 

Consegue se ver, enquanto educadora da EJA? .......................................................... 

E como seria sua prática? ............................................................................................ 

Acha que pode transpor essas experiências, da disciplina, para sua formação em 

demais áreas da educação? . 

Como percebe sua autonomia, enquanto educadora?. 

E sua consciência crítica? ............................................................................................. 

O que acha que mais contribuiu? .................................................................................. 

O que achou que poderia ser diferente ou que não tenha te agradado? ...................... 

Como avalia este processo? ......................................................................................... 

Tem algo que não foi perguntado e que queira dizer? .................................................. 

 


