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Poema: Perguntas de um Operário Letrado 

 

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilónia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

Berthold Brecht 
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Resumo  

 

 

O presente registro se refere a uma pesquisa que se efetivou com a intenção de 
analisar os limites e as possibilidades que uma prática de EJA enfrenta para 
organizar uma formação integral numa perspectiva Freireana em que o diálogo e a 
participação são questões fundamentais. Para isso houve uma pesquisa bibliográfica 
em que ocorreu uma análise de alguns recortes da história da EJA no Brasil e de 
sua organização curricular, com uma leitura analítica de qual foi a proposta formativa 
desses períodos. Em continuidade ao estudo teórico, respaldado em Freire foi 
realizado uma reflexão sobre as possibilidades formativas que respeita as 
necessidades humanas, nas dimensões: ética, estética, técnica e houve uma análise 
de como um currículo para jovens e adultos pode atender a essas dimensões, numa 
perspectiva crítica, na lógica da formação integral. Para ilucidar a reflexão foi 
realizada uma pesquisa de campo de caráter qualitativa. A pesquisa de campo 
ocorreu em duas dimensões, houve um estudo documental sobre as normativas da 
Secretaria de Educação para com a execução do atendimento em EJA, com 
propósito de entender como as orientações influenciaram o atendimento e a 
organização curricular dessa rede de ensino para essa modalidade. Ainda na 
pesquisa de campo teve-se a intenção de verificar os limites e possibilidades que a 
prática educativa possui para efetivar uma formação integral, numa perspectiva 
Freireana, então houve um estudo em duas unidades escolares e nessas as coletas 
de dados contribuíram para entender o perfil e as concepções que os 
educadores/as, equipe de gestão tem sobre a EJA, além disso, foi possível perceber 
como organizam o currículo, a ponto de ocorrer uma observação da prática didática. 
 

 

Palavras-chave: EJA, Formação Integral, Currículo.  
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Abstract 

 

 

This registration concerns a research that was carried out with the intention of 
analyzing the limits and possibilities that are faced by Adult Education in order to 
organize an integral formation that links education and work in a Freirean 
perspective, in which dialogue and participation are fundamental issues. 
In this regard, there was a bibliographic research that leaded to an analysis of some 
parts of the history of Adult Education in Brazil and its curricular organization with an 
analytic interpretation of which was the formative proposition on those ages. 
In continuity to the theoretic study, based on Freire, it was made a reflection about 
the formative possibilities that come to respect the human needs in its dimensions: 
ethics, esthetics and technique, and it was analyzed how a curriculum for Young and 
Adults can respond to those dimensions in a critic perspective, following the patterns 
of an integral formation. 
In order to enlighten the reflection, it was done a qualitative research. The field 
research occurred in two dimensions, there was a documental research about the 
normative of the Department of Education towards Adult Education with the purpose 
of understanding how the orientations influenced the practices and the curricular 
organization of that education network for this modality.   
Still during the field research there was the intention of verifying the limits and 
possibilities that the educative practice has to proceed with an integral formation in a 
Freirean perspective, so there was a study in two schools in which the information 
collected helped to understand the profile and the conceptions that educators and the 
administrators of those schools have about Adult Education. Besides, it was possible 
to realize how they organize the curriculum, leading to occur an observation of the 
didactic practice. 
 

 

Keywords: Adult Education, integral formation, curriculum. 
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Introdução 

 

 

A necessidade da política pública para a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) é decorrente da organização social desigual do país, pois a estrutura 

econômica e histórica produziu mazelas sociais e, nesse contexto, o direito à 

educação foi negado a muitos. 

As primeiras reflexões sobre essa organização social foram realizadas ainda 

na adolescência, entretanto não tinha a maturidade para expandir as ideias. Os 

espantos ora se configuravam em comportamentos que apresentavam um 

sentimento de revolta, ora como sentimento alienador. 

Essa limitação se fazia numa rotina que formatava uma situação de 

ambivalência, pois havia horas em que vivia contornos cotidianos inconscientes, 

movida pelo pensamento ideológico fatalista e em outras horas a emergência de um 

pensamento crítico aparecia. Esse estado se dava na perspectiva que Freire aponta 

como superação: 

 

Não há para mim, na diferença e na distância entre a ingenuidade e 
a criticidade, entre o saber de pura experiência feito e o que resulta 
dos procedimentos metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma 
superação. A superação e não a ruptura se dá na medida em que a 
curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário, 
continuando a ser curiosidade, se criticiza (...)” (FREIRE, 1996)  

 

No decorrer da vivência marcada por situações fortes e duras, a efetivação 

dos direitos à educação, à cultura, à moradia sempre se fez por muitas lutas, nas 

quais tive a oportunidade de me libertar do pensamento ingênuo, para caminhar 

rumo a um pensamento mais reflexivo e crítico. 

Esses ensaios de militância tomaram forma no meu exercício de ser 

estudante da escola pública e depois me acompanharam como professora também 

da rede pública. O sentimento de inconformidade à ordem perversa da organização 

do sistema dualista de educação, que tira da população o direito de fato ao 

conhecimento, foram delineados por essa ocasião. 

Assim houve-se o entender da ordem do capital, no sistema de propriedade e 

poder de compra em que o lucro de alguns depende do sofrimento e das 

dificuldades do outro. Nesse movimento histórico particular e coletivo, o 
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envolvimento com o movimento pelo direito à educação, pela construção de uma 

escola mais próxima e de qualidade ao/à trabalhador/a começa a criar consistência 

política.1 

O acesso ao Ensino Superior subsidiou teoricamente e as reflexões que 

estavam organizadas em saberes simples, tomaram um formato de categorias e 

ofereceram condições para realizar um diálogo permanente entre teoria e prática.  

Assim a minha prática docente começou a marcar-se pelo desejo de 

libertação política, algumas vezes sem tanta sustentabilidade filosófica, 

epistemológica, mas com uma intencionalidade de ver o meu papel de educadora 

na construção da escola pública. Esses rumos se faziam pela presença da 

criticidade que como disse Freire direcionou as reflexões para o pensar certo numa 

posição política. 

 

Pensar certo, em termos críticos, é uma exigência que os momentos 
gnosiológicos vão pondo à curiosidade que, tornando-se mais e mais 
metodicamente rigorosa, transita da ingenuidade para o que venho 
chamando “curiosidade epistemológica (...)” (FREIRE, 1996) 

 

Na especificidade da Educação de Jovens e Adultos, essa reflexão pessoal 

se incorporou a uma luta profissional mais específica, pois ao estar em uma sala de 

aula com catorze educandos/as adultos, que estavam na busca do processo de 

alfabetização, percebi o quanto essa busca era sofrida para alguns, dado que a 

maioria já havia passado pela escola, por várias vezes, e a mesma pouco os 

reconheceu como sujeitos que dentro de suas possibilidades tentavam sobreviver 

numa sociedade marcada pela comunicação escrita. Por esse motivo, percebi a 

limitação para contribuir com esse grupo. 

Sendo assim, houve -se a busca por um conhecimento mais específico sobre 

a prática didática nessa modalidade. A procura por esses conhecimentos se deu 

enquanto sujeito que tenta entender o objeto de curiosidade, nesse sentido 

consegui reconhecer como uma busca de elemento cognoscível que, segundo o 

professor Paulo Freire, é objeto de estudo que começa a ser tratado e 

                                                           
1
Gostaria de salientar que utilizo o sinal de (/) em todo o meu texto no sentido de uma inclusão da 

linguagem feminista. 
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compreendido. Dessa forma, como estava na ação pedagógica, esse conhecimento 

foi se constituindo. 

Como esse trabalho não ficou no campo individual houve o envolvimento com 

um grupo maior de EJA, de onde decorreu a minha grande articulação coletiva, 

através do Fórum MOVA (Movimento de Alfabetização) e do Fórum Paulista de 

EJA, em que houve o fortalecimento da trajetória na busca de pensar uma ação 

educativa que tivesse o compromisso para uma formação crítica dos sujeitos. 

O grande aprimoramento desta reflexão se consolidou nas participações das 

reflexões ocorridas nas aulas do Programa de Educação, da PUC-SP, em especial 

na cátedra Paulo Freire, que junto com a professora Ana Maria Saul e meus colegas 

de sala ampliei o pensamento freireano que orienta uma ação didática para a leitura 

da realidade e transformação. 

Esse caminhar permitiu a constituição da presente pesquisa que tem como 

objetivo geral estabelecer uma análise sobre as possibilidades e limites de uma 

prática educativa na busca de se efetivar um currículo de formação integral em EJA, 

numa concepção freireana. Devido a isso, foi realizado um estudo em práticas 

educativas que tem objetivos de alcançar o propósito mencionado. Essas práticas 

foram vislumbradas na cidade de São Bernardo do Campo, no período de 2009 a 

20122, porém a pesquisa de campo se efetivou no ano de 2011. 

Como o município de São Bernardo do Campo estava num momento de 

implantação da política pública sob a ordem do direito, o trabalho se efetivou nesse 

tempo e analisou a forma que a Secretaria Municipal de Educação reconhece a 

modalidade de educação e como estabelece o diálogo com a rede ao tratar desse 

atendimento. Além disso, observou as orientações para a organização curricular.  

Em continuidade, verificou como esse debate chega às escolas, e nesse espaço 

houve uma reflexão de como se efetiva o diálogo e participação como categorias 

freireanas que favorecem a formação integral dos sujeitos.  

Assim o problema se deu no seguinte questionamento: Quais são as 

possibilidades e limites para implantar um currículo de formação Integral na EJA 

numa perspectiva freireana? 

                                                           
2
Nesse período a cidade é administrada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), com o prefeito Luiz 

Marinho. 
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Com essa questão, a pesquisa iniciou e houve a reflexão de que a 

organização de currículo deve expandir-se para além da ideia de um conjunto de 

conteúdos a serem trabalhados, num contexto escolarizado, numa perspectiva 

neutra, e isso implica em analisar as dimensões sociais, culturais, políticas e 

históricas que rodeiam a ação educativa. 

Para desenvolver essa temática, a concepção de Educação Popular como 

perspectiva da matriz crítica é linha direcionadora para favorecer a reflexão de que o 

currículo é um produto social com dimensões epistemológicas, filosóficas e culturais. 

O conceito de currículo nessa discussão é percebido na ação cotidiana com 

todas as oportunidades que o processo de ensino aprendizagem pode oferecer, com 

a compreensão de que a responsabilidade da ação educativa, para com a produção 

e reconstrução de conhecimento, deve ser vista numa perspectiva cultural e política, 

pois uma das grandes responsabilidades da escola é a possibilidade de 

reconstrução do conhecimento cultural da humanidade e isso não se faz sem a 

clareza da organização de um currículo que envolva epistemologicamente o diálogo 

e a participação. 

 

Currículo como artefato social e cultural. Isto significa que ele é 
colocado na moldura mais ampla de suas determinações sociais, de 
sua história e sua produção contextual. O currículo não é um 
elemento inocente e neutro de transmissão desinteressado de 
conhecimento social. O currículo está implicado em relações de 
poder; o currículo transmite visões sociais particulares. O currículo 
não é um elemento transcendente e atemporal – ele tem uma 
história, vinculadaa formas específicas e contingentes de 
organização da sociedade e da educação(...)” (MOREIRA, A. F.; 
SILVA, 2001). 

 

Como muitas realidades não se configuram dessa forma, a confirmação da 

necessidade social da pesquisa se consolidou quando há a observação dos dados 

nacionais referentes ao tempo de escolaridade da população brasileira, pois esses 

dados mostram o quanto falta compreensão para a efetivação das políticas públicas 

da EJA. Em relação aos dados analisados, podemos citar os índices de 

analfabetismo absoluto apresentados pelo o IBGE, 2010 (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) que apresenta que 9.63% da população do país ainda se 

encontra em situação de analfabetismo absoluto e em contraposição temos um total 

de matrículas em EJA que não ultrapassam 4% do total das matrículas no Censo 

Escolar. (Censo Escolar 2010). 
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Em entendimento, podemos tratar essa especificidade da EJA numa 

perspectiva histórica e uma das consequências dessa questão perdurar é o fato de 

a sociedade civil e o poder público não entenderem que temos uma dívida social, 

tanto para os jovens e adultos, que não chegaram à vivência educacional, quanto 

para os que chegam e não recebem um atendimento em EJA que dialogue com a 

sua expectativa e necessidade referente ao Mundo Adulto, mesmo tendo normas 

legislativas reguladoras para esse atendimento.  

O cenário nos mostra que os marcos legais atuais da EJA imprimem a ordem 

do direito e, quando fazemos uma leitura do tempo de sua implantação, 

entendemos que eles são recentes. As primeiras normas reguladoras se 

apresentaram no momento em que o país viveu a reabertura democrática, a 

efervescência política do direito à Educação para Todos/as. Assim a primeira 

referência se faz na Constituição Federal de 1998, artigo 208, que trata da 

obrigatoriedade do ensino para todos/as. 

 

Art. 208 - Ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, 
inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988) 
 

Em seguida, temos o direito com afirmação à especificidade de atendimento 

na Lei Federal das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei de nº 

9394/96(LDB), no artigo 37: 

 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que 
não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 
fundamental e médio na idade própria. 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e 
aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames. 

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 
permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 
complementares entre si. 

§ 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, 
preferencialmente, com a educação profissional, na forma do 
regulamento. (INCLUÍDO PELA LEI Nº 11.741, DE 2008).”(LEI DE 
DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO, 1996) 
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Em continuidade, tivemos a Resolução Federal de nº1/00 que instituiu as 

diretrizes de atendimento. Depois foi publicado o parecer do Conselho Nacional de 

Educação - CNE de nº11/00 que trouxe as diretrizes curriculares nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos e atualmente temos a Resolução CNE/CEB de 

nº3/de 15 de julho de 2010 que é uma reformulação da Resolução Federal de 

nº1/00, com os subsídios no parecer de nº11/003 que institui as diretrizes 

operacionais para a EJA, na intenção de sustentar o atendimento, conforme citação 

abaixo da Resolução Federal de nº3/10: 

 

Art. 1º- Esta Resolução institui Diretrizes Operacionais para a 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos aspectos relativos à 
duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos e 
exames de EJA, à certificação nos exames de EJA, à Educação de 
Jovens e Adultos, desenvolvida por meio da Educação à Distância 
(EAD), a serem obrigatoriamente observadas pelos sistemas de 
ensino, na oferta e na estrutura dos cursos e exames de Ensino 
Fundamental e Ensino Médio que se desenvolvem em instituições 
próprias integrantes dos Sistemas de Ensino Federal, Estaduais, 
Municipais e do Distrito Federal. 
Art. 2º- Para o melhor desenvolvimento da EJA, cabe a 
institucionalização de um sistema educacional público de Educação 
Básica de Jovens e Adultos, como política pública de Estado e não 
apenas de governo, assumindo a gestão democrática, contemplando 
a diversidade de sujeitos aprendizes, proporcionando a conjugação 
de políticas públicas setoriais e fortalecendo sua vocação como 
instrumento para a educação ao longo da vida. (RESOLUÇÃO 
CNE/CEB DE nº3, 15 de Julho de 2010). 
 

Assim, mesmo com um cenário legislador favorável, já positivado que garante 

o direito, muitas práticas de EJA e alguns indicativos regulamentadores se fazem no 

perfil do não reconhecimento da necessidade de se organizar um currículo nos 

preceitos de uma Educação Popular, de matriz crítica, que possa promover a 

libertação da opressão social. 

 Como disse Freire: 

 

Numa visão crítica, as coisas se passam diferentemente. O que 
estuda se sente desafiado pelo texto em sua totalidade e seu objetivo 
é apropriar-se de sua significância profunda (...). (FREIRE, 1982) 

 

                                                           
3
Parecer CNE/CEB de nº11/2000 que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de 

Jovens e Adultos, em que orienta os fundamentos e as funções da EJA. 
 



19 
 

Essa posição educativa que Freire orienta, ou seja, a de encarar o 

conhecimento como um propósito político, que pode ser a possibilidade para a 

leitura da realidade e da tomada de decisão, permitiria a significância da construção 

do saber escolar na EJA e de fato isso implicaria na possibilidade da efetivação do 

direito à educação e afirmaria os preceitos de educação ao longo da vida numa 

perspectiva progressista. 

O não reconhecimento dessa possibilidade implica em não reconhecer a 

especificidade da EJA e, portanto, ferir o direito subjetivado, já apresentado nas 

legislações citadas e descrito no Parecer CNE/CEB de nº11/2000, que apresenta um 

histórico da EJA e orienta sobre os fundamentos e funções dessa modalidade de 

ensino. 

O parecer do CNE/CEB de nº11/00 que define as funções equalizadoras, 

reparadoras e qualificadoras da Educação de Jovens e Adultos mostra o propósito 

de reparar a ausência do direito negado, a preocupação de respeitar os/as 

educandos/as num formato educativo que tenha uma qualidade de ensino que 

responda às expectativas, aos saberes dos sujeitos. 

Porém, uma crítica importante cabe a esse parecer. Embora esse documento 

venha a ser uma orientação para toda a organização da ação pedagógica e política 

da EJA, as diretrizes nele estabelecidas não são suficientes para garantir normativas 

críticas, que aparecem pós essa orientação, pois elas afirmam o direito para a 

atuação social e não transformação social, conforme a descrição inicial que o 

parecer estabelece: 

 

Estas diretrizes se estenderiam e passariam a vigir para a Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), objeto do presente parecer. A EJA, de 
acordo com a Lei nº 9.394/96, passando a ser uma modalidade da 
educação básica nas etapas do ensino fundamental e médio, usufrui 
de uma especificidade própria que, como tal deveria receber um 
tratamento conseqüente (...).(PARECER DO CNE/ CEB de 
nº11/2000). 

 

As lutas em defesa da EJA, pela efetivação do direito, se reafirmam no 

momento atual de instauração de políticas públicas para a construção das diretrizes 

do atendimento na educação brasileira, por meio da grande mobilidade social na 
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construção do Plano Nacional de Educação (PNE) que se fez pela Conferência 

Nacional de Educação Básica, (CONAE)4. 

A discussão da EJA na CONAE se fez após os indicativos tratados no EIXO 

VI desse documento em que aparece a temática - Justiça Social, Educação e 

Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade, de que se teve a oportunidade de tratar 

as dimensões do atendimento frente às questões de acesso, qualidade e gestão 

com referência à faixa etária, diversidades (gênero, etnia, regionalização, 

deficiência, trabalho). Esse grande movimento direcionou o projeto de lei do Plano 

Nacional de Educação para o decênio de 2011/2020 que está em análise no 

Congresso Nacional, com a comissão de Educação da Câmara com projeções para 

votação. Nesse documento o Poder Público Federal apresentou a proposta das dez 

diretrizes, sendo essas: 

 

I - erradicação do analfabetismo;  
II - universalização do atendimento escolar;  
III - superação das desigualdades educacionais;  
IV - melhoria da qualidade do ensino;  
V - formação para o trabalho;  
VI - promoção da sustentabilidade sócio-ambiental;  
VII - promoção humanística, científica e tecnológica do país;  
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do produto interno bruto;  
IX - valorização dos profissionais da educação; e 
X - difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e a 
gestão democrática da educação. 
(PROJETO DE LEI DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 
DECÊNIO, 2011/2020, 2010). 
 

Além dessas diretrizes, o documento apresentou vinte metas com abertura às 

estratégias. Dessas vinte metas podemos citar que as de número três, oito, nove, 

dez e onze remetem à reflexão sobre a EJA, sendo essas: 

 

Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a 
população de 15 a 17 anos e elevar, até 2020, a taxa líquida de 
matrículas no ensino médio para 85%, nesta faixa etária (...). 
Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos 
de modo a alcançar mínimo de 12 anos de estudo para as 
populações do campo, da região de menor escolaridade no país e 

                                                           
4
 . CONAE- Primeira Conferência Nacional de Educação em que mobilizou toda a sociedade civil no 

ano de 2009 para construção das diretrizes do Plano Nacional de Educação. 
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dos 25% mais pobres, bem como igualar a escolaridade média entre 
negros e não negros, com vistas à redução da desigualdade 
educacional (...). 
Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou 
mais para 93,5% até 2015 e erradicar, até 2020, o analfabetismo 
absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional (...). 
Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de 
jovens e adultos na forma integrada à educação profissional nos 
anos finais do ensino fundamental e no ensino médio (...). (MINUTA 
DE PROJETO DE LEI DO – PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 
2010) 

 

O projeto de lei, enquanto documento, é um recorte que pode nos apontar a 

constante luta da EJA em se efetivar enquanto modalidade que tem especificidade e 

necessidade. Essas diretrizes e metas, embora se façam num grande movimento de 

participação, ainda são restritas para responderem às demandas da organização do 

processo de ensino/aprendizagem requeridas pela Educação de Jovens e Adultos. 

Devido a esse fato, a sociedade civil se organizou e fez inferências às metas, de 

modo a ampliar as estratégias qualitativamente, para garantir o respeito à 

diversidade e à especificidade de que a modalidade necessita, a ponto de superar o 

conceito de suplência que ainda persistente no atendimento. 

 Nesse cenário conflitante em que temos os marcos regulatórios que remetem 

ao direito ao atendimento, mas não trazem pareceres de significância com 

apontamento para a lógica da especificidade e da necessidade, numa perspectiva 

crítica à modalidade, a oferta da Educação de Jovens e Adultos não se aprofunda e 

não afirma os preceitos de uma Educação Popular, questão fundamental para o 

reconhecimento da especificidade dos sujeitos, uma vez que provoca a prática 

educativa para reler o contexto sociocultural com os/as educandos/as, a ponto desse 

coletivo se organizar para redefinir suas vivências. 

 Essa possibilidade de efetivar a Educação Popular na EJA, com esse 

entendimento só se faz com a consciência política do processo educativo que 

permite a superação da alienação da pedagogia bancária que se congrega no 

acúmulo de tratamento de conteúdos com os/as educandos/as sem significância 

alguma, para então reconhecer as necessidades humanas formativas dos sujeitos, 

enquanto dimensão ética que se estabelece na combinação dos acordos sociais, na 

possibilidade de manifestação, criação de um grupo social que imprime a dimensão 

estética e essas articuladas com a dimensão técnica com significância política. 
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Com o entendimento de que essas necessidades humanas estão nas 

relações sociais dos sujeitos, enquanto situações limites da realidade vivida, os/as 

educadores/as precisam capturá-las para colocá-las em situação de 

problematização, para que a releitura da realidade possa ocorrer e então a partir 

desse ponto de chegada articular ciência, cultura e trabalho para que ocorra a 

sistematização do conhecimento. Esse processo não se faz sem o diálogo e 

participação dos/as educandos/as, pois o diálogo no sentido epistemológico 

favorece a democratização de conhecimento e nessa condição há a efetivação da 

participação. 

[...] O conceito de Educação de Adultos vai se movendo na direção 
do de educação popular na medida em que a realidade começa a 
fazer algumas exigências à sensibilidade e à competência científica 
dos educadores e das educadoras. Uma destas exigências tem que 
ver com a compreensão críticados educadores do que vem 
ocorrendo na cotidianidade do meio popular. Não é possível a 
educadoras e educadores pensar apenas os procedimentos didáticos 
e os conteúdos a serem ensinados aos grupos populares. Os 
próprios conteúdos a serem ensinados não podem sertotalmente 
estranhos àquela cotidianidade. O que acontece, no meio popular, 
nas periferias das cidades, nos campos – trabalhadores urbanos e 
rurais reunindo-se para rezar ou para discutir seus direitos –, nada 
pode escapar à curiosidade arguta dos educadores envolvidos na 
prática da Educação Popular [...] (FREIRE, 2001). 

 

Sem essa possibilidade não temos uma educação de significância e, portanto, 

não temos o direito à educação efetivada, porque muitos evadem, não terminam seu 

percurso formativo. 

Esse cenário nos imprime questionamentos:1- Como organizar práticas 

educativas que de fato assumam e atendam às expectativas, às necessidades dos 

sujeitos que fazem parte de um mundo adulto? 2-Como organizar um currículo em 

que as dimensões sociais, práticas culturais congreguem oportunidades educativas 

que direcionem a práticas pedagógicas que efetivem uma formação integral? 

Com essas reflexões, a EJA se apresenta com muitos desafios e limites, 

como o estabelecimento de uma organização que articula as políticas num formato 

conjuntivo5que passe pela regulamentação dessa modalidade nos sistemas de 

ensino locais.  

                                                           
5
As ações políticas pedagógicas podem ocorrer com os elementos conjuntivos ou desconjuntivos, a 

efetivação de uma política pública implicará na execução de elementos conjuntivos para que de fato o 
direito seja assegurado _ Para esclarecimento do conceito ver: A escola como organização educativa 
_ Licínio Lima.  
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Como os sistemas chegam à unidade escolar e ao pensar no desafio desses 

espaços educativos para a organização de um currículo de formação integral que 

estimule o uso de práticas pedagógicas investigativas e, portanto, práticas que se 

fazem pelo diálogo, participação e que se encharcam de significância, a partir da 

identidade e necessidades dos sujeitos, é preciso entender e se contrapor a um 

modelo social e econômico que se formata nas relações globais e transnacionais, 

em que a generalização do saber é a performance de um modelo educativo 

universalista, excludente que nega a identidade local. 

Esse formato mostra uma situação que é fruto de um contexto político, 

econômico, em que a organização transterritorial inserida no contexto da sociedade 

moderna, sustentada pela globalização econômica, política social e cultural, vem a 

cada dia ofuscar e, em alguns casos até negar, a identidade e territorialidade da 

população e, portanto, a sua necessidade. Tal modelo se estrutura no formato das 

relações de um mercado que perpassa as realidades e diversidades locais. 

Nesse sentido, recupero os apontamentos do professor Luiz Eduardo 

Vanderlei, em diálogo com Harvey (2009), em que aponta o conceito de local 

influenciado pelas relações internacionais, no sentido de debater o quanto as 

tensões territoriais se expandem pelas ordens do capital globalizado. 

Nessa reflexão, houve o entendimento de que o planejamento das cidades 

começa a responder à ordem do desenvolvimento global internacional, para atender 

às mudanças aceleradas do capital. Porém, ao tratar essa ordem de mudança, 

denominada por João Sette Whitaker Ferreira (2009) de “urbanismo de mercado”, as 

especificidades locais são desvalorizadas e como muitas escolas numa sociedade 

do capital caminham no modelo hegemônico também acabam por não tratar as 

especificidades e necessidades das suas comunidades. 

Essa situação de reorganização social se efetivou no contexto de revisão do 

modelo de produção e comercialização, em que a ordem do capital nos preceitos 

neoliberais teve uma organização de estado mínimo, exército de desempregados, 

mercado livre e transnacional. 

Esse formato político e econômico se instalou na América Latina no final da 

década de 1980, momento em que houve o investimento global do capital financeiro, 

com a desregulação da economia nacional e das ações de privatizações. 

Nesse momento, o Estado perde a soberania de decisão e o mercado, 

apoiado nas agências multilaterais, começa a induzir as políticas nacionais 
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libertando as transições econômicas e inflamando para a desresponsabilidade do 

poder público para com as políticas sociais. 

Um fato relevante a ser destacado é que, embora o Estado tenha uma perda 

do poder soberano, na década inicial do século XXI, permanece com funções 

importantes, pois diante de um colapso do mercado, volta a assumir um papel de 

intervenção favorável à ordem do capital com ações para salvar e intervir contra 

falências de bancos e empresas. 

Essa organização tem ambivalências, pois ao mesmo tempo em que o capital 

estabelece ações para preservar riquezas, saberes, como a expansão das 

telecomunicações, meios de transporte, saberes tecnológicos nas diferentes áreas 

do conhecimento, promove as desigualdades econômicas e sociais de forma 

extrema. 

Esse cenário tem sido uma das maiores causas que desafiam uma Educação 

Progressista à efetivação de uma Educação de Jovens e Adultos com preceitos da 

Educação Popular, pois,os marcos legais se condicionaram a um modelo de Estado 

que se configurou nesses preceitos políticos e econômicos e muitas das legislações 

da EJA forma  marcadas pela ordem do aligeiramento, da uniformidade o que 

configurou um atendimento distante da necessidade do/a educando/a e que 

ocasiona práticas educativas frágeis que pouco promoveu a reflexão e o prazer em 

construir conhecimento para conhecer o mundo. 

Ao longo da existência da EJA, as boas situações de aprendizagem, 

estiveram orientadas pela concepção da Educação Popular que é uma matriz de 

educação crítica que qualifica os projetos educativos, visto que parte do contexto 

do/a educando/a e constrói conhecimento sistematizado de modo que esses 

saberes que estão próximos às vivências dos/as educandos/as, possam ser 

analisados na sua integridade, por meio da problematização, em que as questões 

sociais e culturais são desvendadas para que os/as educandos/as possam ter a 

oportunidade de reinventar e de lutar por uma sociedade mais justa, como disse 

Freire: 

[...] me parece importante deixar claro que a educação popular cuja 
posta em prática, em termos amplos, profundos e radicais, numa 
sociedade de classe, se constitui como um nadar contra a correnteza 
é exatamente a que, substantivamente democrática, jamais separa 
do ensino dos conteúdos o desvelamento da realidade [...] (FREIRE, 
2001). 
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Nesse viés, na EJA ocorreram práticas educativas que entravam em 

contraposição às ordens que excluíam e oprimiam homens e mulheres. As 

possibilidades para que essa situação ocorresse eram várias, mas uma muito 

expressiva era que nas ocasiões da década de 1970 havia uma percepção concreta 

e local da opressão. 

 
[...] É a que estimula a presença organizada das classes sociais 
populares na luta em favor da transformação democrática da 
sociedade, no sentido da superação das injustiças sociais. É a que 
respeita os educandos, não importa qual seja sua posição de classe 
e, por isso mesmo, leva em consideração, seriamente, o seu saber 
de experiência feito, a partir do qual trabalha o conhecimento com 
rigor de aproximação aos objetos. É o que trabalha, 
incansavelmente, a boa qualidade do ensino, a que se esforça em 
intensificar os índices de aprovação através de rigoroso trabalho 
docente e não com frouxidão assistencialista [...](FREIRE, 2001). 

 

Em outros tempos, em que as sociedades Latino - Americanas viviam formas 

de governo ditatoriais, a intencionalidade da Educação de Jovens e Adultos nos 

preceitos da Educação Popular, consistia em oferecer subsídios para que a classe 

do proletariado compreendesse essas opressões e contradições e buscasse com 

um coletivo uma outra forma de viver, em que a injustiça, a opressão e a 

desigualdade não cabiam mais.  

Como o contexto atual é marcado por tantas modificações, atualmente a 

opressão se define em moldes mais avassaladores, os números de oprimidos estão 

por aumentar e diversificar-se. Entretanto,o cenário ideológico camufla a violência e 

nessa sociedade denominada sociedade de conhecimento, em que para a maioria 

da população fica a informação fragilizada dos fenômenos naturais e sociais, as 

opressões não são perceptíveis e o modelo estruturalista que se coloca fere o 

conceito de cidadania, pois não reconhece o ser humano como sujeito histórico. 

 

[...] A situação de opressão em que se “formam”, em que “realizam” 
sua existência, os constitui nesta dualidade, na qual se encontram 
proibidos de ser. Basta, porém que homens estejam sendo proibidos 
de ser mais para que a situação objetiva em que tal proibição se 
verifica seja, em si mesma, uma violência. Violência real [...] 
(FREIRE, 2005). 

 

 A Educação de Jovens e Adultos, como propósito de Educação Popular, que 

desde muitos anos, sob a influência freireana se posicionou em mostrar as 
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intenções de trabalhar com os/as educandos/as, numa perspectiva de formação 

para emancipação social, se depara com esse entrave e nesse contexto o trabalho 

educativo fica limitado, pois a reorganização política econômica impede que se 

pense num propósito de educação que promova a crítica e o reconhecimento das 

necessidades locais.  

Dessa forma, é de extrema importância a recuperação dos preceitos da 

Educação Popular nas orientações da ação educativa e de práticas que precisam 

ter o diálogo como um elemento epistemológico do currículo. 

O diálogo aqui chamado para ser tratado como um elemento epistemológico 

no currículo se faz no sentido de pensar uma ação educativa problematizadora que 

reconheça e respeite o contexto cultural em que os/as educandos vivem, de modo a 

organizar práticas didáticas que permitam a reflexão crítica, a ponto de transpor a 

análise inicial para uma reflexão ampliada de leitura de realidade. Essa ação 

reflexiva deve proporcionar o desvendar do cenário maior de organização social, 

econômica e política, para então se pensar na transformação. 

Dessa forma, a Educação Popular se mostra como possibilidade de uma 

concepção de educação que se faz numa pedagogia contra-hegemônica que em 

lugar de servir aos interesses dos dominantes se realizará na compreensão das 

necessidades e especificidades de todos/as educandos/as, de modo a oferecer a 

esses/as subsídios para a leitura da realidade, com possibilidade de interferir na 

mesma. 

Algumas experiências de EJA, em nosso país, em nosso Estado, ao longo do 

caminhar, vem desenhar políticas pedagógicas para se contrapor à ordem 

econômica que desrespeita as características humanizadoras das pessoas, as suas 

identidades locais que tentam organizar-se numa proposta mais emancipatória. 

Ao entender que essas práticas podem ser ampliadas e que podem romper 

com a ideia de que a organização do capital é desigual, mas não é imortal, foi o que 

motivou a construção dessa pesquisa. 

Para a organização desse estudo, no primeiro capítulo recupero a história da 

Educação de Jovens e Adultos com foco em algumas políticas públicas, com o 

objetivo de apontar ao longo do tempo que proposta de currículo orientava as 

práticas de EJA. 

Assim, nesse capítulo, recupero os marcos políticos da EJA, por meio de 

alguns recortes na história da política pública nacional, de modo a analisar as 
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orientações para a efetivação de um currículo para a formação de jovens e adultos. 

Para tanto, aponto o perfil das políticas públicas das Campanhas Nacionais de EJA, 

o MOBRAL, os referenciais curriculares da década de 1990 e, por fim apresento a 

chegada de um governo que assume a Educação de Jovens e Adultos em um lugar 

no Ministério da Educação e que, com algumas tentativas de manter uma gestão 

democrática, abriu um diálogo com a sociedade civil organizada, por meio da 

Comissão Nacional de EJA – (CNAEJA) e com os Fóruns Estaduais. A partir disso, 

me dedico ao estudo da política pública PROEJA FIC, Programa Nacional de 

Formação Inicial e Continuada. Nessa reflexão, verifico se na organização dessas 

políticas públicas há a intenção de se efetivar a formação integral, com a 

preocupação de verificar qual era o grau de preocupação com a formação integral. 

No segundo capítulo apresento as reflexões de formação integral e, para 

tanto, faço uma abordagem que define o conceito de formação integral na 

perspectiva freireana e nesse sentido coloco em discussão as necessidades 

formativas humanas nas dimensões ética, estética e técnica, numa prerrogativa 

política. 

Com a preocupação de contextualizar a ação educativa nesse propósito, 

abordo o conceito de currículo, com ênfase numa matriz crítica de educação, que 

concebe o diálogo e a participação como subsídios para promoção de uma 

formação integral na ação pedagógica, que integra ciência, cultura e trabalho, 

apoiada em Freire e Apple. 

No terceiro capítulo, apresento a organização da pesquisa que se inicia no 

perfil bibliográfico com um referencial teórico de Freire, posteriormente apresento o 

estudo de campo que se faz numa perspectiva qualitativa, organizada na 

metodologia de característica de estudo de casos demonstrativos com estratégias 

de observações, entrevistas semiestruturadas e questionários. 

Para essa reflexão a pesquisa em campo foi organizada em duas dimensões: 

a primeira, em um levantamento de dados dos propositivos políticos da Secretaria 

de Educação de São Bernardo do Campo, para a efetivação da modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos. Para tanto, houve um estudo documental em que a 

Secretaria dialoga com a rede suas intenções políticas e nessa análise houve 

observações se o diálogo e a participação constam como elementos presentes na 

efetivação da política pública. 
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A outra dimensão da pesquisa de campo se deu na observação de práticas 

pedagógicas em duas escolas públicas da rede municipal de ensino, no sentido de 

compreender os limites e possibilidades dessas experiências que buscam organizar 

seus currículos numa perspectiva de formação integral. Para tanto,foi realizado um 

estudo dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das escolas. Também foi utilizada 

a técnica da observação de boas práticas e houve a aplicação de questionários e 

entrevistas semiestruturadas com professores/as e equipe gestora. 

No quarto capítulo, apresento o resultado da pesquisa de modo a dialogar 

com o referencial teórico, com a tentativa de responder ao problema, por meio das 

categorias de análise. 

No quinto capítulo, postulo as considerações finais em que houve a 

conclusão dos fatos, considerando o levantamento dos dados, no sentido de 

apontar os limites e as possibilidades em se organizar um currículo de formação 

integral na EJA numa concepção freireana. 
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Capítulo I 

 

 

1. A HISTÓRIA DA EJA E O LUGAR DA FORMAÇÃO INTEGRAL 

 

Em nosso pais, a Educação de Jovens e Adultos é consequência de 

problemas sociais decorrente de uma organização social estrutural que convive com 

a miserabilidade. Essa organização depende da atuação mínima do Estado que 

pouco faz inferências para diminuir as desigualdades sociais. Esse ciclo social por 

determinância econômica permitiu a oferta de um sistema de educação frágil que 

não apresenta estrutura política pedagógica para atender às necessidades de 

todos/as. 

 A EJA, como fruto das desigualdades sociais, tem marcos legais  recentes. 

As responsabilidades dos poderes públicos, para com essa modalidade só se 

efetivaram a partir de meados da década de 1940 que começou a ser tratada numa 

perspectiva de política pública nacional, em que passou a ter ordem de 

financiamento e a receber as normativas nacionais de atendimento. Como disse 

Beisegel: 

 

Mediante a concessão de auxílios financeiros e de assistência 
técnica aos Estados, a União colocava as administrações regionais a 
serviço da realização dos projetos do Ministério da Educação e 
Saúde. Seria exatamente este o esquema administrativo articulado 
mais tarde pelo Departamento Nacional de Educação, com a 
finalidade de estender a educação de adultos a todas as áreas do 
território nacional. [...] (BEISEGEL, C., 2004) 

 

Um aspecto importante a mencionar é que essa política se fez numa visão 

compensatória e devido ao grande movimento de transformações econômicas e 

sociais que o modelo de industrialização e urbanização apresentou ao nosso país6. 

Nesse período, o novo rumo produtivo do país, que era marcado pelo início 

da produção industrial, na sua abrangência urbana, começou a exigir mão de obra 

com o mínimo de qualificação. Desse modo, a escolarização se apresentou como 

necessidade para o desenvolvimento econômico e social. 

                                                           
6
 Ver Beisegel_ Estado e Educação Popular, 2004 
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Assim, as políticas de acesso à educação, pela população, se fizeram em 

duas instâncias, na primeira instância se efetivou na demanda econômica produtiva. 

Depois a população começou a exigir do Estado o direito à educação para inclusive 

poder participar desse ciclo econômico que trazia mudanças sociais e econômicas 

para os sujeitos. 

Para responder a essa pressão, o Estado moderno começou por ofertar as 

vagas que, segundo Beisegel, eram seletivas, pois se valorizava o processo 

educativo que respondia aos interesses da sociedade urbana industrial. Nesse 

momento houve a ampliação dos cursos comuns e supletivos de nível primário, 

médio e superior. 

Essa organização da política pública para a educação de adultos já apontava 

uma intenção de formação articulada entre educação e trabalho, mas não 

considerava a formação integral. 

 Num modelo de início de produção industrial que começava a se orientar em 

nosso país pelos preceitos liberais que atendia às ordens do capital, a ação de 

formação para adultos era frágil, segmentada, se restringia à formação básica para 

atender a ordem da produção. 

Ao final dessa década as preocupações continuaram com a Educação de 

Adultos, pois os índices de analfabetismo incomodavam internamente e também 

externamente a nação. Para responder à demanda que se fazia, o governo criou o 

fundo destinado à alfabetização da população adulta analfabeta. 

As pressões internas, marcadas pelas exigências da produção, o desejo da 

população em obter o acesso à educação para se inserir na organização produtiva 

urbana e as pressões externas que expandiam pós-criação da Organização das 

Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura (UNESCO), e os movimentos 

internacionais que tinham como entendimento que o acesso ao conhecimento 

favoreceria o envolvimento da ação humana na busca pela paz, começaram a 

observar a Educação de Adultos como possibilidade de consecução desse objetivo. 

Essas ideias se fizeram presentes na I Conferência Internacional de 

Educação de Adultos, I CONFINTEA que aconteceu na Dinamarca, em Elsinore, em 

1949, que foi marcada pelo espírito de reconstrução do pós-guerra, contando com a 

presença de 21 países 
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1.1. O atendimento à EJA organizado pelas Campanhas Nacionais de 

Alfabetização 

 

 

As Campanhas Nacionais eram organizadas pelo Serviço de Educação de 

Adultos e se concretizaram na abertura de diversas salas para a alfabetização e 

ensino supletivo que posteriormente culminaria na criação da rede escolar supletiva.  

A proposta pedagógica tinha o objetivo de executar uma ação educativa 

denominada Educação de Base ou Educação Fundamental, conforme citação de 

Beisegel: 

 

Em conferência pronunciada em 1948, o professor Lourenço Filho 
afirmava que, no caso específico do Brasil, atribuía-se, ao ensino 
supletivo, o esforço de fornecer a todos a educação de base ou a 
educação fundamental (...) (BEISEGEL, C., 2004) 

 

   A organização do percurso formativo das campanhas tinha como 

preocupação realizar uma educação popular7 para o acolhimento de um grande 

número de pessoas que ficavam à margem da vida nacional. Existia uma intenção 

de se educar o adulto para um desenvolvimento pessoal e coletivo. 

As campanhas tinham objetivos de superação do analfabetismo e 

“erradicação” da ignorância do povo. O analfabetismo era visto como um mal que 

impedia o desenvolvimento pessoal e coletivo. Como parte das campanhas, as 

ações de missões rurais e os centros sociais de comunidades, que tinham como 

objetivo ofertar orientações à saúde e ao trabalho compreendiam a dimensão do 

assistencialismo a uma massa da população que estava à margem do 

desenvolvimento nacional. 

Essa política nacional foi realizada em grande abrangência, atingindo as 

zonas urbanas e rurais, estabelecendo convênios com várias secretarias municipais 

e estaduais, com envolvimento do setor privado em ações de parceria. 

Essa ação federal tinha grande influência do pensamento nacionalista que 

regia as políticas públicas, que se implantou ao fim do Estado Novo. As diretrizes 

                                                           
7
 O conceito de Educação Popular aqui apresentado está apoiado na abordagem que Beisegel tratou 

no livro Educação popular, 2004, como educação em massa para o povo, não possui referência no 
conceito de matriz crítica. 
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das políticas públicas traziam os princípios do pensamento patriótico e cívico e 

esses influenciaram a organização do percurso formativo nas campanhas. Os 

materiais, as orientações para as ações educativas traziam o pensamento liberal 

positivista de erradicação do analfabetismo como um mal e enalteciam o amor à 

Pátria e ao trabalho. 

  Segundo Beisegel (2004), as campanhas tinham outros objetivos para além 

do processo de alfabetização, que consistiam em conexões com o desenvolvimento 

das comunidades. A ação educativa se fazia em orientação às questões de 

comunicação, através do acesso à leitura, à escrita, às noções de higiene, condutas 

morais e aprendizado de técnicas de trabalho. 

Nesse propósito formativo já podemos observar as primeiras formações para 

a Educação de Adultos que aproximava educação e trabalho, porém de forma 

reducionista, utilitarista e compensatória e, portanto, distante de uma perspectiva de 

formação integral crítica, pois o objetivo central não era o reconhecimento das 

necessidades humanas para o desenvolvimento do sujeito.  

A afirmação de que a articulação educação e trabalho realizava –se  num 

caráter reducionista foi apresentada porque as campanhas se organizaram com o 

propósito de ofertar um ensino primário num modelo de referência utilitarista e 

compensatório, marcado por uma forma de ver a relação da educação com o 

trabalho, no sentido de formar para compensar a ausência de conhecimento que o 

trabalho necessitava. As demandas do/a trabalhador/a não eram perceptíveis. O 

propósito era alfabetizar um contingente significativo de trabalhadores/as para 

responder às demandas de produção da época. 

Assim, as campanhas foram ofertadas ao público que não tinha acesso à 

escola, de modo assistencial e compensatório: eram práticas educativas de 

superação do analfabetismo para atender aos interesses econômicos-produtivos do 

capital que já se fortalecia na sociedade industrial, mas que dependia da produção 

agrícola, conforme as palavras de Beisegel. 

 

Na verdade, o esforço de educação popular realizado no âmbito da 
Campanha visava a “recuperação de grandes massas da população 
que viviam praticamente à margem da vida nacional”: era necessário 
educar o adulto, antes de tudo, para que esse “marginalismo” 
desaparecesse e o país pudesse ser mais homogêneo, mais coeso e 
mais solidário - e para que cada homem ou mulher pudesse ajustar-
se à vida social -...” “...Mais do que isso era necessário educar o 
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adulto porque essa obra era de defesa nacional, porque concorreria 
para que todos melhor soubessem defender a saúde, trabalhar mais 
eficientemente, viver melhor no seu próprio lar, na sociedade, em 
geral (...). (BEISEGEL, C. 2004) 

 

Esse formato de política foi insuficiente para o objetivo apresentado que era a 

superação do analfabetismo. As razões para esse fato são várias, mas a questão 

central aparece na concepção do projeto que consistia numa política compensatória 

e assistencial. A concepção do analfabetismo, numa perspectiva reduzida, vista 

como a causa do não desenvolvimento da nação e, a estrutura do atendimento, no 

que se refere à ineficiência da organização do programa curricular, ao material 

didático, à organização do curto tempo de aprendizagem na superficialidade do 

conhecimento e, à ausência da continuidade foram as razões para não se atingir o 

objetivo pretendido. 

Um diferencial na concepção de analfabetismo como mal social, nesse 

período, mais especificamente na década de 1960, se fez no movimento de 

Educação Popular em que Freire esteve à frente. Esse diferencial foi um amplo 

movimento para efetivação de um processo de alfabetização, em que o 

analfabetismo passou a ser visto como uma consequência da desigualdade social e, 

com essa percepção, houve uma ação mobilizadora com inferência na política 

nacional e ações articuladas a movimentos sociais.  

O Governo Federal, em 1961, financiou práticas de Educação de Adultos 

articuladas com o Movimento de Educação de Base.  

Nesse momento, houve modificações na prática educativa da Educação de 

Adultos, pelas influências de Freire criou –se um método de alfabetização numa 

perspectiva crítica de educação que reconhecia o\a educando\a, enquanto sujeito 

ativo no ato da reconstrução de seu saber que se concretizava nas análises dos 

temas significativos que desvelavam a realidade. As mudanças ocorriam também na 

compreensão das relações naturais, culturais e no papel dos homens e das 

mulheres frente a essas relações. 

A aquisição da escrita se fazia em dupla dimensão: a decodificação da escrita 

num processo de descodificação da organização social e política que formava para a 

crítica, por meio de um processo de alfabetização investigador. Podemos observar 

que essa prática de educação era concebida dentro dos preceitos de uma Educação 

Popular aqui denominada como conscientizadora. 
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A possibilidade de organização dessas ideias se fez na aplicação do método 

Paulo Freire, em vários locais do Brasil, em Pernambuco, Recife, na Paraíba, João 

Pessoa, no Rio Grande do Norte, Natal, mas especificamente no agreste do Estado 

de Pernambuco. Foi na cidade de Angico que a experiência de alfabetização, por 

meio dos círculos de cultura, passou a ser conhecida nacionalmente. 

Nesse caminhar, Paulo Freire foi chamado pelo governo federal para assumir 

um Programa Nacional de Alfabetização de Adultos. Existia um projeto de abertura 

de 20 mil círculos de cultura, com a intenção de se alfabetizar dois milhões de 

pessoas. A proposta consistia na participação de jovens universitários constituindo-

se na formação de novos coordenadores de turmas. 

O propósito de formação utilitarista e compensatória para o desenvolvimento 

industrial e urbano é totalmente superado pela perspectiva da formação política do 

jovem e adulto numa concepção crítica, conforme Freire apontou: 

  

Nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se 
transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do 
saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do 
processo. Só assim podemos falar realmente de saber ensinado, em 
que o objeto ensinado é apreendido na sua razão de ser e, portanto, 
aprendido pelos educandos (...) (FREIRE, 1996) 

 
Na organização do método Paulo Freire, a leitura de palavras geradoras 

orientava-se para que as atividades desenvolvidas no processo de alfabetização 

oportunizasse uma leitura crítica das realidades sociais, econômicas, culturais e 

políticas vivenciadas nas situações de trabalho, família e comunidades pelos/as 

educandos/as. 

Essas situações educativas desafiadoras tinham propósitos políticos pautados 

numa pedagogia da libertação das barreiras jurídicas, sociais e econômicas vividas 

pelo/a trabalhador/a. 

A organização do processo de ensino/aprendizagem não se fazia sem o 

diálogo que era orientado pela práxis que comprometia a teoria e prática numa 

constante reflexão. Nessa situação a oportunidade ao aprender se apresentava 

tanto para o/a educador/a quanto para o educando/a. 

Ao/a educador/a cabia a necessidade de investigar o contexto social, cultural 

e político dos/as e com os/as educandos/as, compreender as situações limites e 

através delas, levantar os eixos e palavras geradoras, que segundo Freire, essas 
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situações limites chegavam de forma desorganizada ao\a educador\a, via 

educando\a.  

Diante disso, cabia ao/a educador/a a possibilidade de fazer a mediação para 

o processo educativo que se fazia no diálogo respeitoso, amoroso e, portanto ético, 

que sistematiza os saberes de experiências realizadas. 

Essa prática educativa, que era mobilizadora, trazia a perspectiva de 

formação integral na ótica da ética humana, no sentido de reconhecer as 

necessidades formativas dos sujeitos, de modo a dar um lugar ao conhecimento 

para se chegar a formação integral que parte da releitura da realidade, por meio do 

diálogo. 

Toda essa intenção foi rompida após o golpe militar, pois os preceitos de uma 

educação para a libertação tinham como pressupostos a organização de uma 

sociedade mais igualitária e justa. 

 

 

1.2 A época da ditadura e um novo formato de atendimento à EJA  

 

No período militar, as práticas de educação de adultos numa perspectiva 

freireana passaram a ser vistas como ações de enfrentamento à ordem nacional. 

Entretanto, essas práticas de educação popular continuaram nas ações dos 

movimentos populares, inclusive como possibilidade de articulação e organização 

popular para superar o sistema político opressor da época. 

O governo militar, para atender à necessidade de formação de jovens e 

adultos, lançou uma política de formação supletiva que se estabeleceu com várias 

ações, uma delas realizada em 15 de dezembro de 1967, com a promulgação da 

Lei federal de nº 5.379/67, que estabelecia a continuidade da educação de jovens e 

adultos por meio da aprovação de um Plano de Alfabetização Funcional e da 

Educação Continuada de Adolescentes e Adultos. Nesse momento o poder 

executivo criou a Fundação MOBRAL - Movimento Brasileiro de Alfabetização. 

O MOBRAL tinha como propósito organizar uma ação de alfabetização 

enquanto houvesse a demanda do analfabetismo, para algumas turmas atendidas 

teve uma ação formativa para profissionalização e essa ocorria de forma 

concomitante, como apresentou Beisegel. 
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O MOBRAL iniciou suas atividades em 1970. Uma circular datada de 
27 de junho e dirigida às prefeituras municipais definia as orientações 
da nova fundação. Buscava–se instituir um movimento permanente 
de alfabetização e “semiprofissionalização” de adolescentes e 
adultos, durável enquanto persistissem as elevadas taxas de 
analfabetismo observadas no nosso país. (...) (BEISEGEL, 2004) 

 

A proposta do MOBRAL foi uma política de prerrogativa massificadora que 

recebeu influências dos ideais econômicos de desenvolvimento nacional com 

recursos externos, foi uma ação de mobilização nacional, com diretrizes únicas para 

todo o território, para a ordem do atendimento. 

Nesse formato nacional e expansivo na comunidade, o MOBRAL necessitava 

da mobilização da população e, nesse sentido, havia uma descentralização de 

encaminhamentos. Essa descentralização, numa primeira instância se fazia com as 

comunidades de bairro e posteriormente passou para as instâncias dos órgãos 

municipais responsáveis pela educação. Na medida em que eram descentralizadas 

as demandas de atendimento, havia uma total centralização das decisões. 

A proposta curricular se estabelecia por programas numa formação para 

alfabetização, profissionalização inicial, higiene e convivência social. O programa se 

efetivava em eixos, sendo esses: 

 

• Programa de Alfabetização Funcional 

• Programa de Educação Integrada 

• Programa MOBRAL Cultural 

• Programa de Profissionalização 

• Programa de Educação Comunitária Para a Saúde 

• Programa de Diversificação de Ação Comunitária 

• Programa de Autodidatismo 

Segundo Corrêa, para estes Programas foram estabelecidos os seguintes 

objetivos gerais: 
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[...] propiciar o desenvolvimento da autoconfiança, da valorização da 
individualidade, da liberdade, do respeito ao próximo, da 
solidariedade e da responsabilidade individual e social.  
[...] possibilitar a conscientização dos direitos e deveres em relação à 
família, ao trabalho e à comunidade. 
[...]possibilitar a ampliação da comunicação social, através do 
aprimoramento da linguagem oral e escrita. 
[...]desenvolver a capacidade de transferência de aprendizagem, 
aplicando os conhecimentos adquiridos em situações de vida prática. 
[...]propiciar o conhecimento, utilização e transformação da natureza 
pelo homem, como fator de desenvolvimento pessoal e da 
comunidade. 
[...] estimular as formas de expressão criativa. 
[...]propiciar condições de integração na realidade socioeconômica 
do país [...] (CORRÊA, 1979) 

 

Na especificidade da formação profissional, instituída em 1973, o objetivo 

dessa política consistia em formar para o trabalho, inclusive em parceria com as 

empresas, numa formação estreita e utilitarista. Conforme Corrêa salientava: 

 

O objetivo geral, na época, definiu-se como o de oferecer meios à 
ascensão socioeconômica do mobralense, através de informação e 
treinamento profissional, bem como criar oportunidades para o 
correto aproveitamento de suas potencialidades, considerando as 
condições peculiares do mercado de trabalho existentes nas 
diferentes regiões do país (...) (CORRÊA, 1979) 

 

 Os objetivos citados acima nos fazem refletir inicialmente que essa política 

pública que foi o MOBRAL tinha uma proposta de articulação educação e trabalho, 

mas configurada em numa análise simplista, embora tratasse de formação integral, 

esse conceito se pautava em ideias compensatórias e com intenção de formar pela 

lógica da ocupação profissional. 

Em observação, ao primeiro objetivo citado nessa proposta política em que se 

apresentou a responsabilidade de formar para a autonomia do desenvolvimento da 

individualidade e da liberdade, podemos abordar que nesse objetivo teve a intenção 

do desenvolvimento da subjetividade, mas nos preceitos liberais. Assim, essa ideia 

de liberdade era para se desenvolver individualmente para a liberdade de 

competição. 

O currículo de articulação educação e trabalho não configurou com a 

possibilidade do poder público ofertar a continuidade do processo educativo. Dessa 

maneira, surgiu uma demanda para a alfabetização funcional. A formação com a 
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cultura, não se preocupou com o tratamento da sistematização do conhecimento, 

enquanto respeito à produção dos\as educandos\as e o acesso aos bens culturais, 

mas no uso estratégico, enquanto ação metodológica. 

Na especificidade da Educação Profissional foi instituído um convênio com o 

Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra (PIPMO). A ação educativa se 

fazia pela “Testagem e orientação profissional, treinamento profissional e colocação 

em emprego”. (CORREA, 1979) 

A proposta formativa para Educação Profissional era frágil, pois a implantação 

se adaptava aos recursos que os municípios e as instâncias comunitárias recebiam 

e a efetivação ocorria pela articulação que essas instâncias comunitárias 

estabeleciam com os agentes de mobilização e com a articulação de mão de obra. A 

qualificação se destinava a treinar a mão de obra para as demandas produtivas das 

empresas, a citação abaixo revela esse propósito: 

 

Na área de treinamento, a situação brasileira caracterizava–se pela 
carência de uma política global de preparação de mão de obra, pela 
inadequação das metodologias utilizadas pelas agências e pela 
pouca integração dos planos com a iniciativa privada. (CORREA, 
1979) 

 

 As qualificações se faziam sob o entendimento das famílias ocupacionais. 

Por ser um programa de formação em massa, era importante que o/a educando/a 

tivesse noção geral de várias ocupações e tendo conhecimento relativo a um grupo 

de ocupações poderia, em situação de trabalho, acompanhar a demanda produtiva. 

A proposta formativa na perspectiva de cultura se fazia nas comemorações 

das datas cívicas, por meio da linguagem cultural dos/as educandos/as e era 

entendida como complementação da ação pedagógica. Os saberes dos/as 

educandos/as no campo da música, das artes plásticas, dança eram vistos como 

estímulos e, portanto, estratégias para estudos da leitura e escrita. Essas 

observações se fazem presente na citação abaixo: 

 

O hábito e a compreensão da leitura. O conhecimento dos valores 
populares, o artesanato, o folclore, as artes plásticas, a literatura oral 
e de cordel, a música, a preservação de hábitos e costumes, a 
conservação do patrimônio artístico, histórico e ecológico foram 
considerados como fatores de estímulos ao aprendizado inicial das 
técnicas de ler, escrever e contar. (CORREA, 1979) 
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Esses preceitos eram antagônicos a uma Educação Popular que tinha como 

intenção o desenvolvimento da consciência crítica da população, pois não era o 

sujeito que estava no centro das preocupações. Com essa explanação já se faz 

entendido que o propósito de formação geral não era na direção do recebimento de 

uma formação integral na ética humana, que articulasse diferentes conhecimentos, 

para serem utilizados em sua emancipação social. Mas, sim, preceitos para a 

organização das estratégias massificadoras.  

Assim, as estratégias utilizadas para integrar o conhecimento se reduziram 

para melhor conduzir o processo de ensino e aprendizagem que tinha o objetivo de 

formar para a ordem da manipulação. Como disse Freire: 

 

Reforçando o silêncio em que se acham as massas populares 
dominadas pela prescrição de uma palavra veiculadora de uma 
ideologia da acomodação, não pode jamais um tal trabalho constituir-
se como um instrumento auxiliar de transformação da realidade. 
(FREIRE, 1982) 

 

A Formação Integral, de fato, realiza uma análise crítica, pois organiza um 

processo que compreende as dimensões humanas, que se faz no reconhecimento 

das necessidades formativas do sujeito, pelas dimensões técnica, estética e ética. O 

conhecimento, ao ser tratado por todas essas vertentes, oferece uma análise 

expansiva dos fatos, o autoconhecimento e o conhecimento da sociedade como um 

todo. 

 Assim podemos afirmar que não era possível no MOBRAL aplicar a formação 

integral nessa concepção, pois a formação ética não se concebia na ética humana, 

mas na ética da produção orientada pelo capital e essa ética de mercado não 

concebe o sujeito por inteiro.  

Para além disso, o modelo político de organização do poder se deu numa 

centralização, por um regime autoritário que oprimiu muitos homens e mulheres que 

tentavam propor ações para uma sociedade mais justa, livre e igualitária. 

  Um fato importante a ser destacado foi que nesse momento, com a Lei 

5.692/71, pela primeira vez houve um capítulo próprio para o público jovem e adulto: 

o capítulo IV. 

Essa normativa apresentava as finalidades do Ensino Supletivo que consistia 

na escolarização regular para os jovens e adultos que não tinham concluído ou 
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seguido os estudos no tempo que era oportuno; também objetivava a oferta de 

estudos de aperfeiçoamento e atualização, deliberava sobre os exames que 

poderiam ser executados pelos diferentes sistemas de ensino, desde que 

normatizados pelos conselhos de educação. 

 Ainda apontava a possibilidade de educação profissional pela dimensão da 

proposta educativa denominada aprendizagem e qualificação profissional para as 

séries finais do Ensino Fundamental em cursos intensivos.  

O currículo prescrito para o Ensino Supletivo, numa perspectiva inicial, tinha o 

objetivo de ensinar a ler, a escrever, a contar, além de objetivar a iniciação 

profissional, a formação denominada estudo intensivo de disciplinas do ensino 

regular e a atualização de conhecimentos. 
Essa abordagem política de atendimento se direcionava ao desenvolvimento 

econômico da industrialização nacional, com capital internacional, por meio das 

instalações das multinacionais, que previa uma intensidade na produção. 

Em virtude da necessidade formativa técnica, a política pública não se 

preocupava com a formação geral dos/as educandos. A articulação educação e 

trabalho era diretiva para a preparação de mão de obra. A Escola não se 

preocupava com a formação do sujeito na sua especificidade, mas com uma 

demanda de formação em massa, em que a subjetividade não era reconhecida. 

Assim como afirmou Di Pierro (2008), a escola não atendia a um interesse de classe, 

mas a uma proposta educativa que não distinguia clientela. 

A própria Lei federal, 5692/71 em seu artigo 27, apontava a possibilidade de 

formação geral atrelada à escolarização, mas admitia que a formação técnica 

especificamente só poderia dar a possibilidade de continuidade nos estudos, desde 

que houvesse as disciplinas, áreas ou estudos que se formatassem nas propostas 

regulares de ensino. 

Isso fica em evidência, no texto da Lei Federal de Diretrizes e Bases da 

Educação, a lei de nº5692\71. 

 

Art. 27. Desenvolver-se-ão, ao nível de uma ou mais das quatro 
últimas séries do ensino de 1º grau, cursos de aprendizagem, 
ministrados a alunos de 14 a 18 anos, em complementação da 
escolarização regular, e, a esse nível ou ao de 2º grau, cursos 
intensivos de qualificação profissional. Parágrafo único. Os cursos de 
aprendizagem e os de qualificação darão direito a prosseguimento de 
estudos quando incluírem disciplinas, áreas de estudo e atividades 
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que os tornem equivalentes ao ensino regular, conforme 
estabeleçam as normas dos vários sistemas. (Lei 5692/71, 71) 

 

Esse modelo de educação promovido nos moldes tecnicistas era voltado ao 

atendimento de todos/as numa perspectiva massificadora que se apresentou com a 

intenção de organizar uma escola que corrigia fluxo, promovia a atualização do 

saber, atendia ao desenvolvimento nacional e nesse sentido acabou por se constituir 

numa proposta de educação utilitarista., conforme citação de Maria Clara de Pierro: 

 

Dentro dessa lógica, a questão metodológica se ateve às soluções 
de massa, à racionalização dos meios, aos grandes números a 
serem atendidos e que desafiavam o dirigente que se propusesse a 
educar toda uma sociedade. Colocando-se esse desafio, o Ensino 
Supletivo se propunha priorizar soluções técnicas, deslocando-se do 
enfrentamento do problema político da exclusão do sistema escolar 
de grande parte da sociedade. Propunha-se realizar uma oferta de 
escolarização neutra, que a todos serviria. (HADDAD, SÉRGIO; 
PIERRO, 2008). 

 

Nesse período, sobrevivia o movimento de educação popular que tentava 

superar essa formação massificadora, mas acontecia numa ação clandestina, cuja 

intenção política pedagógica era a contestação desse modelo político opressor.  

Assim, a formação com intencionalidade política se voltava à formação nos preceitos 

de educação crítica. 

Esse movimento se expressava nas comunidades, se organizava na proposta 

do método freireano em que havia a preocupação com a descoberta da realidade, 

na ação de investigação do universo vocabular, na tematização em que se fazia a 

codificação e decodificação e na problematização, no sentido de favorecer a 

chegada da consciência crítica, em que Freire sustentou: 

 

Para entender, igualmente, a esta exigência fundamental, é 
indispensável que a codificação, refletindo uma situação existencial, 
constituía objetivamente uma totalidade. Daí que seus elementos 
devam encontrar-se em interação, na composição da totalidade. 
(FREIRE, 1996) 

 

Dessa forma, vemos em Freire, mais uma vez, a possibilidade de tratar o 

conhecimento em análise integral, com rigorosidade técnica, perspectiva ética que 

direciona à leitura da opressão, pois é essa leitura que resignifica os princípios de 
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solidariedade, justiça e favorece o desenvolvimento da consciência crítica que 

contesta a organização dualista da sociedade capitalista. 

 

 

1.3.  A reabertura democrática e os novos caminhos para a EJA 

 

Com a reabertura democrática, ao final da década de oitenta, o MOBRAL foi 

extinto e sua estrutura foi absorvida pela Fundação Educar que, ao invés de 

executar a política pública de Educação de Jovens e Adultos, passou a ser um órgão 

de fomento e apoio aos municípios, estados e entidades sociais para a execução 

dos projetos de Educação de Jovens e Adultos. Esse movimento tinha como 

intenção a descentralização das responsabilidades. 

Nesse momento, o Brasil vivia a efervescência política de busca da 

democracia e a reorganização de um novo modelo político e econômico, visto que a 

organização econômica produtiva, a partir da ordem do financiamento internacional, 

marcava-se por momentos de crise. 

Assim, o movimento popular começou a se organizar e o pleito democrático 

favoreceu a reorganização partidária e sindical. Nesse momento, as ações de EJA, 

que no período ditatorial se fazem de forma escondida, agora podiam se mostrar e 

recuperar os princípios da Educação Popular. 

Esse movimento culminou com a elaboração da Carta Magna, a Constituição 

Federal de 1988, que marca o direito à Educação para todos/as, inclusive para 

aqueles que tiveram o seu direito negado no tempo que lhe era oportuno. Essa 

conquista sofreu influência da luta da sociedade civil organizada que apontou a 

necessidade de se pensar políticas públicas de EJA que assumissem a ótica 

emancipatória e do direito. 

Além dessa luta específica, a reorganização tributária, marcada pela 

descentralização de recursos, trouxe um cenário favorável para a Educação de 

Jovens e Adultos. Os números de matrículas tiveram um crescimento significativo. 

Além desse cenário nacional, a Conferência Nacional pelo direito à educação para 

todos/as em 1990 influenciou esse momento otimista para a EJA. 

Essa efervescência pouco durou, pois no decorrer da década de 1990, a 

Educação de Jovens e Adultos começou a entrar numa situação de marginalização 
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no sistema, por ausência de um projeto nacional para a educação pública brasileira 

que concebesse uma educação democrática para todos\as.  

Na EJA, esse novo formato de política, culminou na ação de 

descentralização, que implicou na responsabilidade de atendimento sem normativa 

específica e reguladora para os entes federativos que foram realizando a ordem do 

atendimento. Esse aspecto foi um dos primeiros indicativos para o cenário 

complicador da EJA nesse período. 

Esse contexto foi fruto da reorganização do Estado para efetuar as reformas 

dentro de princípios neoliberais. Na EJA essa política influenciou para que poderes 

públicos municipais assumissem o atendimento para as séries iniciais e os poderes 

públicos estaduais se comprometessem com as séries finais.  

As administrações públicas estaduais e municipais que tinham um projeto 

progressista de educação acolheram a EJA dentro da ótica do direito e na tentativa 

de executar políticas públicas que respondessem às demandas desse propósito. 

No período de 1995 ao ano de 2002, o Governo Federal desenvolveu uma 

reforma política educacional que, dentre tantas ações, aprovou uma Emenda 

Constitucional de nº14 que priorizou o ensino fundamental oferecido às crianças e, 

assim, fragilizou a EJA, desconsiderando o Plano Nacional de Educação aprovado 

em 1994, a Constituição Federal de 1988, no artigo 208 e a própria LDB, lei 9394\96 

que, no seu artigo 37 aponta o direito subjetivado e a necessidade de um 

atendimento que respeita as especificidades dos sujeitos jovens e adultos.  

O processo de aprovação da Lei 9394/96, que se fez pela substituição do 

projeto Otávio Elísio, tratou a EJA numa perspectiva reducionista, de modo a resumir 

todas as expectativas e necessidades em dois artigos específicos que 

responsabilizam o Estado para a execução do direito e apontou a necessidade de se 

fazer um atendimento que respeite a especificidade e dialogue com o mundo do 

trabalho.  

Mesmo com as limitações e devido às pressões sociais, a Lei 9394/96 

considerou a EJA enquanto modalidade de educação, de modo a oportunizar a 

superação do conceito de suplência e reafirmar a responsabilidade do Estado. 

As ações políticas do governo Fernando Henrique Cardoso de reforma da 

Educação Pública ampliaram a fragilidade da lei federal 9394\96, LDB referente à 

EJA, negaram a ordem do direito, preceito garantido nessa lei, esse processo se 

efetivou por meio do veto da Lei 9424/96, lei do Fundo Nacional de desenvolvimento 



44 
 

do Ensino Fundamental (FUNDEF), em que impediu a inclusão da matrícula de 

jovens e adultos na elaboração do cálculo de recursos do FUNDEF. Di Pierro (2008) 

aponta que esse foi um momento em que a EJA começou a viver um período de 

desconsideração dentro das políticas públicas. 

Nesse contexto, a EJA tinha os direitos marcados, mas a ação política  que 

impediu o financiamento, impossibilitou a ordem do atendimento. Como a política já 

estava descentralizada, os poderes públicos que se comprometiam com o direito à 

educação para todos/as começaram a buscar alternativas para a execução dessa 

modalidade., conforme citação abaixo: 

 

A década de 1990 tem sido marcada pela relativização – nos planos 
cultural, jurídico e político - dos direitos educativos das pessoas 
jovens e adultas conquistados no momento anterior. A continuidade 
do processo de democratização, que implicava transpor para as 
políticas públicas efetivas, os direitos educacionais conquistados 
formalmente no plano jurídico, foi obstado pela crise do 
financiamento e pela reforma do Estado. (PIERRO, 2008) 

 

Em todo esse processo, a política nacional de superação do analfabetismo se 

fazia por meio do programa Alfabetização Solidária que se efetivava em quatro 

meses e que acontecia numa ordem de campanha de doação orçamentária. Além 

de todos os problemas de desconsideração do tempo do/a educando/a para a 

construção do saber, de não assumir a situação do analfabetismo como uma 

demanda de política pública, que exige ações intersetoriais, financiamento público 

sustentável aos preceitos de qualidade que esse momento de construção de saber 

exige, a política sequer esboçava um indicativo de continuidade. 

Nesse período, o Brasil vivia um processo de reorganização curricular 

nacional. O governo federal teve como preocupação a organização dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais que tinham como objetivo apresentar à nação uma proposta 

de currículo nacional que se delineasse em parâmetros de saberes a serem 

construídos nacionalmente e que respondessem aos interesses políticos e 

econômicos da época. 

Essa política se deu num momento em que o Brasil precisava melhorar os 

seus indicadores de educação e o governo tinha a intenção de elaborar uma 

reformulação de políticas educativas que se marcaram pela descentralização das 
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responsabilidades de atendimento da educação básica e se priorizava o Ensino 

Fundamental. 

Além da reorganização orçamentária, enquanto consequência dessa política, 

na EJA, houve também a construção dos referenciais curriculares. O material foi 

produzido por uma instituição não governamental, denominada Ação Educativa e 

depois foi acolhido pelo Ministério da Educação como instrumento de subsídio para 

a construção de projetos, propostas curriculares a serem desenvolvidas por 

organizações governamentais e não governamentais. 

O material concentrou a atenção do currículo a uma concepção de Educação, 

se apresentou como uma proposta que tentava se aproximar do/a educando/a.  

Os registros correspondente às orientações para o I segmento, organizou o 

percurso de aprendizagem entre o processo de Alfabetização e Pós-alfabetização. A 

configuração do currículo se fez em três áreas: Língua Portuguesa, Matemática e 

Estruturas da Sociedade e da Natureza. 

Para cada uma das áreas trouxe princípios políticos, filosóficos formativos e 

as orientações gerais das mesmas. De modo geral, apresentou algumas indicações 

metodológicas, definiu blocos de conteúdos por áreas e nesses blocos formatou um 

conjunto de objetivos didáticos gerais e específicos. Esses objetivos foram 

classificados como atitudinais, comportamentais e científicos. 

Além dessa indicação para o I segmento do Ensino Fundamental, teve  um 

material para o II segmento que se fez em um livro por disciplina, e que também 

tratou as orientações gerais por disciplina, apresentou os blocos de conteúdos com 

os objetivos gerais e os específicos. 

Em análise, a proposta do I segmento trouxe uma valorização especial para 

as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. As demais disciplinas foram 

acolhidas na área de Ciências Sociais e Naturais. 

O material da área Ciências Sociais e Naturais, no I segmento do Ensino 

Fundamental não apresentava divisão de saberes para serem tratados no percurso 

formativo do processo de alfabetização e pós-alfabetização. As questões do mundo 

do trabalho foram tratadas na subjetividade das demais áreas, não teve um lugar 

visualizado para tratar essa temática. 

Em concomitância, a política pública desse governo para a Educação 

Profissional, se fez pelo o afastamento da formação integral, por meio do decreto 
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nacional 2208/97 que separou a formação geral da formação técnica em qualificação 

profissional, de modo a ferir a Lei Federal 9394/96. 

Na especificidade da formação inicial por meio do Plano Nacional de 

Formação Inicial em Qualificação, o PLANFOR, política executada pelo Ministério do 

Trabalho, houve formações aligeiradas sem considerar a correlação educação e 

trabalho e a necessidade de se pensar um percurso formativo de trabalhadores/as e 

a importância da execução de um sistema de Educação Profissional que articulasse 

orientação, qualificação e certificação. 

O PLANFOR foi instituído em 1995. O financiamento vinha do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT) e tinha o propósito de formar os/as trabalhadores/as 

que estavam em situação de vulnerabilidade trabalhista, seja em situação de 

desemprego ou em risco de perda de emprego. Uma proposta formativa de 

qualificação e requalificação para a população com baixa escolaridade, por uma 

organização de cursos de curta duração. 

Essa política era consequência de outras maiores que não se comprometiam, 

ou melhor, até favoreciam o desemprego estrutural e transferiam ao trabalhador/a, a 

responsabilidade pela sua situação de desemprego na especificidade educativa. Os 

pressupostos não eram a formação integral e desse modo não se efetivava uma 

articulação de Educação e trabalho, mas sim uma formação fragilizada para o 

trabalho.  

Isso ficou evidente, pois mesmo nas situações educacionais em que era de 

extrema importância a formação integral, como no caso da efetivação da política 

pública de Educação Profissional de Ensino Médio, o Governo Federal institui o 

sistema de atendimento subsequente entre a formação geral e a formação para o 

trabalho. 

Com essas contextualizações, podemos observar que nesse período a EJA, 

mesmo com marcos regulatórios, ficou em um lugar de marginalização frente às 

políticas públicas, por ausência de financiamento e por uma não concepção de 

educação que pensasse a responsabilidade do Estado na formação de todos/as na 

perspectiva da formação integral. 

Devido a isso, as políticas de formação de trabalhadores/as aconteciam de 

forma desarticulada, de modo que pouco o Estado se comprometesse com as 

mesmas. Ao construir um referencial curricular como subsídio, esse mesmo Estado 
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mostrou a intenção de orientar e controlar as ações formativas, com caráter 

fragmentado e não integral. 

A proposta curricular de EJA, embora ressaltasse a necessidade dos sujeitos, 

se fazia numa organização fragmentada do saber e denotava uma supervalorização 

de alguns conhecimentos, como Matemática e Língua Portuguesa. O estudo de 

Artes não foi sequer apresentado e a formação em Educação Profissional se deu de 

forma desconectada. 

 

 

1.4. A Institucionalização da EJA e a proposta da Formação Integral 

 

No ano de 2003, período do governo Lula, ficou em destaque a 

institucionalização da EJA enquanto política pública, gerida numa Secretaria 

denominada de Alfabetização, Continuidade e Diversidade, a SECAD, que em 2011 

passou a ser denominada Secretaria de Alfabetização, Continuidade e Diversidade e 

Inclusão (SECADI).  

No decorrer desse governo, a organização das políticas públicas se deu com 

a institucionalização da EJA com um aporte de elementos conjuntivos, como a 

efetivação do financiamento da Alimentação Escolar, do Programa do Livro Didático 

da EJA, financiamento do transporte e a inserção no Fundo Nacional de Educação 

Básica. Todos esses elementos conferiram à modalidade a estrutura da efetivação 

do direito. 

Em concomitância processual para a efetivação dessas políticas, existiu a 

implantação de programas nacionais para a EJA que, de certa forma, criavam uma 

pulverização de recursos provindos de vários Ministérios. Esse formato consolidou 

uma centralização e universalização das ideias da política pública na ordem do 

governo federal.  

A formatação dos programas trazia questões universais para toda a nação 

que, de certa forma, apresentavam uma concepção de tempo para começar e 

terminar, um quantitativo especifico para a execução, pois a permanência, a 

demanda de atendimento se condicionavam às adesões dos poderes públicos ou 

instituições locais de atendimento. 
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Nesse período, o governo fez a tentativa de se articular com a sociedade civil 

organizada que ao longo de décadas lutou pelo direito à Educação para todos\as. 

Para isso abriu o diálogo com os Fóruns EJA estaduais que foram criados em 1996.  

Um fato importante a ser destacado é que os Fóruns de EJA se constituíram 

em 1996 para a articulação do Primeiro Encontro Nacional de EJA, o ENEJA, no Rio 

de Janeiro que, além do objetivo de organizar a sociedade civil para a CONFINTEA, 

o encontro tinha o objetivo de formar uma articulação de rede nacional para 

discussão da EJA.  

Essa articulação se configurou e acabou constituindo os Fóruns Estaduais de 

EJA que possui até os dias de hoje uma articulação nacional. Esse 

encaminhamento, na época procedeu com muito entusiasmo, porque era preciso 

uma articulação para pressionar o poder público a assumir os compromissos já 

normatizados, além da necessidade de se ter um espaço de discussão da 

especificidade da modalidade. 

A partir de 2003, os fóruns passaram a ser um coletivo reconhecido pelo 

poder público federal, essa articulação começou com muita efervescência, mas no 

decorrer dos anos o contato do governo com os representantes do Fórum EJA foi 

reduzindo. 

Para além do reconhecimento do Fórum, o Governo Federal instituiu a 

Comissão Nacional de EJA (CNAEJA), por meio do decreto Federal de nº 4834/03, 

que incumbiu a CNAEJA a responsabilidade de assessorar o Ministério no programa 

de Alfabetização - Brasil Alfabetizado. Essa comissão começou a tomar forma e 

expandiu a sua atuação, passando a ter um formato de comissão consultiva 

Governo Federal para análise das questões gerais de EJA. Em 2007, houve uma 

oficialização dessa questão por meio do Decreto Federal de nº 6093/07 que afirmou: 

 

Art. 14. A Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de 
Jovens e CNAEJA, instituída pelo Decreto nº 4.834, de 2003, tem 
caráter consultivo, de forma a assegurar a participação da sociedade 
no Programa, assessorando na formulação e implementação das 
políticas nacionais e no acompanhamento das ações de 
alfabetização e de educação de jovens e adultos. (Decreto Federal, 
nº 6093/07, 2007) 
§ 1o A CNAEJA será presidida pelo Ministro de Estado da Educação e, 
na sua ausência ou impedimento, pelo Secretário de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação. 
§ 2o A CNAEJA será composta por personalidades reconhecidas 
nacionalmente e por pessoas indicadas por instituições e entidades 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4834.htm
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representativas da área educacional, de âmbito nacional, até o limite 
de dezesseis membros titulares e respectivos suplentes, designados 
pelo Ministro de Estado da Educação. 
§ 3o A participação nas atividades da CNAEJA será considerada 
função relevante, não remunerada. (DECRETO FEDERAL DE Nº 
6093/97, 2007). 

 

Essa comissão tem se tornado um elemento importante, pois os 

representantes lá presentes, têm tido a oportunidade de discutir algumas ações que 

serão tratadas com referência à Educação de Jovens e Adultos, porém a atuação da 

mesma é restrita, com as limitações que se fazem a uma comissão que não tem 

poder deliberativo. Os Fóruns de EJA têm uma representação na CNAEJA com um 

lugar de representação dos FÓRUNS EJA Brasil. 

Na especificidade de políticas públicas para a efetivação de uma proposta 

curricular, o governo federal não constituiu nenhuma política curricular para a 

modalidade de EJA, a não ser para as especificidades dos programas federais como 

PROJOVEM URBANO e RURAL, mas apresentou à sociedade brasileira um 

contingente de material teórico em que tratou uma concepção de política pública de 

EJA emancipatória e com indicativos para se pensar numa proposta formativa que 

respeitasse a especificidade e necessidades desses sujeitos. 

Além dessas orientações, apresentou em dezembro 2010 a resolução de nº7 

que foi a diretriz curricular operacional que reafirmou o direito, apresentou a 

responsabilidade do poder público, colocou o formato da oferta enquanto faixa 

etária, tempo e espaço, reafirmou a importância da oferta de oportunidades 

educacionais adequadas às suas expectativas e necessidades, conforme artigo 43: 

 

Art.43. os sistemas de ensino assegurarão, gratuitamente, aos 
jovens e adultos que não puderam efetuar os estudos na idade 
própria, oportunidades adequadas, interesses, condições de vida e 
de trabalho mediante cursos e exames, conforme estabelece o 
art.37, §1º, da Lei n9394/96. (RESOLUÇÃO DE Nº7/2010). 

 

Na especificidade da política de Educação Profissional, por meio da 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), revogou o decreto 

federal de nº 2208/97 e elaborou o decreto federal de nº 5154/04, que embora com 

contradições retomou a responsabilidade da formação integral, apresentou as 

etapas da Educação Profissional, notificou a importância de se pensar a formação 
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numa organização de área de qualificação de modo a constituir itinerários 

verticalizados. 

Esse decreto foi um salto que se sobrepôs aos programas de formação 

aligeirados, fragmentados para a educação de trabalhadores/as, pois já começou a 

prever a formação inicial e básica na Educação Profissional correlacionada à 

elevação de escolaridade e apontou a ótica da continuidade: 

 

Essas são as preocupações que subjazem às premissas descritas no 
art.2º do Decreto de n.5154/2004, quais sejam: a organização por 
áreas profissionais, em função da estrutura sócio-ocupacional e 
tecnológica; e da articulação de esforços das áreas da educação, do 
trabalho e emprego, e da ciência e tecnologia. Pelo mesmo motivo, o 
artigo 3º deste Decreto indica a possibilidade de oferta dos cursos e 
programas de formação inicial e continuada de trabalhadores 
segundo itinerários formativos, compreendidos como o conjunto de 
etapas que compõe a organização da Educação Profissional em 
determinada área, possibilitando o aproveitamento contínuo e 
articulado dos estudos. (GAUDÊNCIO FRIGOTTO; MARIA 
CIAVATTA; MARISE RAMOS 2005) 

  

Com base normativa nesse decreto federal 5154/04, houve  a criação do 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional (Formação inicial e 

continuada), com a Educação Básica, na modalidade da Educação de jovens e 

Adultos, PROEJA FIC, um programa de EJA para o Ensino Fundamental que prevê 

a formação integral entre elevação de escolaridade e formação inicial de qualificação 

profissional, uma proposta de atendimento que se afirma como um atendimento de 

formação integral. 

 A diretriz do atendimento desse programa se fez pelo decreto 5840/06 e foi 

especificado pelo ofício circular de nº 40, de setembro de 2009. Nesse ofício, o 

Ministério da Educação convidou os Institutos Federais a participarem da 

implementação do programa nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, na formação 

inicial e continuada com o Ensino Fundamental. 

Esse ofício previu a participação dos Institutos Federais em parceria com os 

governos municipais que tivessem o atendimento em EJA. O objetivo do ofício era 

apoiar um processo formativo para trabalhadores/as, conforme descrição do 

documento: 
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O presente documento tem como objetivo apoiar, por intermédio das 
instituições da rede federal de educação profissional, científica e 
tecnológica, a implantação de cursos de formação inicial e 
continuada integrados com o ensino fundamental na modalidade da 
educação de jovens e adultos: Nos municípios brasileiros. Nos 
estabelecimentos penais (...) (OFÍCIO FEDERAL DE Nº40/09_ 
OBJETIVO, 2009) 

 

O documento apontou para organização de um termo de adesão e nenhum 

Instituto poderia mandar um projeto se não estivesse atrelado a algum poder público 

municipal e o inverso também não ocorreria. 

Além disso, as etapas apresentavam que os projetos deveriam conter 

obrigatoriamente a formação continuada de profissionais para a implantação dos 

cursos, produção de materiais pedagógicos de orientação para implantação e 

desenvolvimento dos cursos, monitoramento, estudo e pesquisa para contribuir com 

a implantação e consolidação do atendimento. 

Essa proposta, no objetivo principal já apontava a especificidade da formação 

integral. Um fato importante a ser destacado é que nesse documento, pela primeira 

vez, se correlacionou a responsabilidade pública para integrar EJA e Educação 

Profissional no Ensino Fundamental e previu a possibilidade de continuidade no 

Ensino Médio, pois ao condicionar o atendimento com os Institutos Federais, já se 

concebeu a possibilidade da continuidade com a competência estrutural e conceitual 

da formação geral e específica. 

Nesse aspecto, há uma questão importante a se mencionar que é a condição 

de se ofertar uma educação de qualidade a uma camada da população que pelas 

vias comuns não entrariam no Instituto Federal, visto que esses só atendiam ao 

Ensino Médio e o processo de entrada era extremamente seletivo. 

Para além desse aspecto, a sustentabilidade política pedagógica que 

subsidiou a ação normativa se fez na recuperação de uma luta histórica de 

educadores/as que pautavam a necessidade de se pensar uma proposta formativa 

para trabalhadores/as que tivessem como intuito a formação integral para a 

emancipação, de modo que ciência, tecnologia e trabalho se articulassem. 

A intencionalidade do programa era a formação geral e havia uma perspectiva 

de expandir o atendimento, pois o programa federal atrelou o atendimento à parceria 

com os poderes públicos municipais que já possuem experiências significativas na 
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modalidade de Educação de Jovens e Adultos e na possibilidade de extensão 

territorial que cada município poderia oferecer. 

Porém, como essa política se fez em caráter de programa e por ser esse 

formato, trouxe característica da universalização, generalização e centralização da 

concepção da proposta de atendimento dos programas. A diversidade, a 

especificidade que a EJA demanda, pouco foi respeitada, a ponto de colocar em 

risco a formação integral. 

A proposta de formação integral em EJA não necessita estar só em situações 

em que a EJA se articule com a Educação Profissional, mas essa dimensão também 

precisa ser vista em outras ofertas, pois é compreensível que os sujeitos jovens e 

adultos fazem parte do mundo do trabalho e em virtude disso, esses/as 

educandos/as têm uma expectativa de formação para o trabalho, tem prazer na 

formação para cultura e tem expectativas de formação para ciência. 

Assim, a política pública destinada para esse público precisa ser incisiva e 

determinista, precisa ser vista sob a necessidade da demanda, pois ao falarmos de 

Educação de Jovens e Adultos, temos a compreensão de que estamos tratando de 

sujeitos que já estão nas relações de trabalho e que devido às dificuldades e 

necessidades que a sociedade capitalista impõe, esses sujeitos foram para essa 

situação sem ter tido o acesso à educação e quando retomam as escolas para 

exercer esse direito. Assim, é de fundamental importância que para aqueles que 

buscam a qualificação e requalificação para aprimorar a sua situação na relação de 

trabalho, a oferta se efetive numa perspectiva de formação integral que articule 

educação e trabalho, a ponto que sustente um processo formativo em que ciência, 

cultura e trabalho dialoguem e reafirmem uma formação com significância. 

Essa prerrogativa de forma alguma tem como propósito fortalecer a 

organização do capital, mas aqui se faz essa reflexão, no sentido de compreender a 

realidade que os sujeitos apresentam. Eles buscam uma formação para o exercício 

do trabalho, essa formação precisa ser ampla para que possa oferecer reflexões 

para a emancipação. Essa reflexão busca como apoio a afirmação que Frigoto, 

Civiatta, Ramos fizeram ao tratar o Ensino Médio em 2005: 

 

Se a preparação profissional no ensino médio é uma imposição da 
realidade, admitir legalmente essa necessidade é um problema ético. 
Não obstante, se o que se persegue não é somente atender essa 
necessidade, mas mudar as condições em que ela se constitui, é 
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também, uma obrigação ética e política garantir que o ensino médio 
se desenvolva sobre uma base unitária para todos. Portanto, o 
ensino médio integrado ao ensino técnico, sob uma base unitária de 
formação geral, é uma condição para se fazer a “travessia” para uma 
nova realidade. (FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 2005) 

 

Em análise à política do programa PROEJA FIC é perceptível uma posição 

política que respeitou o conceito de formação integral numa perspectiva política em 

que o sujeito foi o centro da reflexão, porém a intenção precisa se transformar e 

expandir, a ponto de se sustentar em elementos conjuntivos que vão desde uma 

normatização mais exequível, até a proposição de condições para o atendimento, no 

sentido de se fazer uma política consolidada no sistema público que atenda a 

Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional. 

O estudo organizado nesse capítulo que passa por alguns recortes históricos 

que efetivaram uma proposta política para o atendimento em EJA, nos mostra o 

quanto o conceito de formação integral pode ser interpretado sob diferentes vieses 

políticos, mas o propósito que essa pesquisa tem é o de realizar uma reflexão do 

conceito de formação integral em Freire em que o processo de ensino aprendizagem 

exija uma proposta formativa que respeite as dimensões da ética, estética e técnica 

e que se efetive então um currículo de formação integral que articule Educação e 

trabalho numa concepção freireana, em que o diálogo e participação tem que estar 

presente na ação didática que articulará a ciência, a cultura e o trabalho. 

Entretanto, isso precisa acontecer numa perspectiva política pedagógica que 

respeite o ser humano como ser histórico que está num contexto político e social e 

tem condições de intervir e modificar o meio. Para isso, a consciência ingênua 

precisa se transformar em consciência crítica: 

 

Só somos porque estamos sendo. Estar sendo é condição, entre nós 
para ser. Não é possível pensar o ser humano longe, sequer, da 
ética, quanto mais fora dela. Estar longe, ou pior, fora da ética, nos 
mulheres e homens, é uma transgressão. É por isso que transformar 
a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar 
o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo (...) 
(FREIRE 1996). 
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CAPÍTULO II 

 

 

A existência humana e as dimensões do conhecimento organizadas em um 

currículo de formação integral 

 

O conceito de formação integral é muito utilizado e conforme o foco se expõe, 

vários sinônimos aparecem, mas o conceito que retomo nesse texto se refere às 

dimensões que envolvem a formação dos sujeitos e a construção do conhecimento, 

numa perspectiva da ética humana. 

Ao tratarmos da formação de homens estamos tratando do conceito de 

homem defendido por Freire, como um ser que pertence a um tempo e às situações 

sociais, culturais e que quando cria consciência dessas situações pode se 

transformar e transformar o meio. Assim há a percepção ontológica do homem que 

se faz presente pela consciência humana que é capaz de observar, analisar e 

transcender. Um ser inacabado que virá a ser. 

Essa capacidade se faz pela possibilidade de relação que o homem 

estabelece com o mundo e com seus pares, conforme disse Freire (1996): “... O 

homem não somente está no mundo, mas também está com ele...” Essa reflexão 

nos apresenta o entendimento de que o homem não é um ser passivo no mundo, 

mas que interage com o meio e com os outros homens e assim cria consciência das 

suas necessidades e numa percepção crítica tenta transpor e buscar seus objetivos. 

 

 

2.1. As necessidades formativas do homem e a formação integral 

 

Ao tratar da dimensão humana nesse contexto, os eixos de discussões se 

referem às necessidades e especificidades de cada sujeito e às vivências educativas 

que precisam estabelecer. Isso se faz presente pela consciência de que qualquer 

relação humana estabelecida, as dimensões ética, estética e técnica estão 

integradas e permeiam as suas ações. 

 

Embora essas dimensões sejam orientadas pelos valores universais, 
elas não são vazias, se encharcam dos contextos culturais e políticos 
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dos quais fazemos parte e esses se apresentam conforme as 
posições que assumimos, conforme dizia Freire (1996): 
Daí o meu nenhum interesse de, que não importa que ordem, 
assumir um ar de observador imparcial, objetivo, seguro dos fatos e 
dos acontecimentos. Em tempo algum pude ser um observador 
“acinzentadamente” imparcial, o que, porém jamais me afastou de 
uma posição rigorosamente ética. Quem observa o faz de um certo 
ponto de vista (...) (FREIRE,1996). 

 

Como nós, sujeitos humanos, somos constituídos no conceito de sistema, as 

partes se apresentam no todo, assim se faz com as dimensões que orientam as 

nossas atitudes e comportamentos, nos apresentamos com as grandes dimensões 

éticas, estéticas e técnicas, elas aparecem em conexão em nossas ações conforme 

uma orientação política. 

Nesse contexto podemos afirmar que todas as dimensões são referendadas 

pela posição política que assumimos e nessa ocasião de registro recupero o 

conceito de política em que Aristóteles afirmou enquanto ordem dos habitantes que 

a compõem, no sentido de escolha e tomada de decisão. 

Dessa forma, é importante reafirmar que toda a produção humana é fruto do 

contexto social, cultural e político em que nos inserimos, pois somos sujeitos 

históricos e sociais. Essa reflexão não nos tira a identidade de sujeito de existência 

que é consciente, que capta, que aprende, que transforma e que, portanto, tem o 

direito de escolher, de responsabilizar-se por essa escolha. 

Numa sociedade de classes, a organização do conhecimento tem se moldado 

para sustentar o poder de alguns grupos; as ações para a efetivação desse objetivo 

se fazem com respaldo numa racionalização científica que reduz para alguns a 

possibilidade de construção do saber por meio de artifícios culturais sustentados em 

prerrogativas ideológicas que colocam em risco a liberdade de construção do 

conhecimento e sua possibilidade de extensão pelas dimensões éticas e estéticas. 

Esse viés ideológico direciona uma ação educativa determinista e utilitarista, 

de modo a super valorizar uma formação na dimensão tecnicista que tem um grande 

status de conhecimento na formação escolar. Essa dimensão em situação de “alto 

status”8 do conhecimento reprime a ação educativa para formar para a ética e a 

estética numa percepção política. 

A posição de se contrapor a essa situação implica pensar em um ato 

educativo extenso, não neutro, que permita aos sujeitos a percepção da realidade 

                                                           
8
 Ver Aplle, Michel- Ideologia e Currículo (2008) 
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com reflexão e organização da mesma, de modo que os valores morais que 

direcionam as ações, os costumes e hábitos possam ser refletidos numa posição de 

ética humana, encharcada numa boniteza que é a estética. 

Já dizia Freire que ensinar não é transmitir conhecimentos, mas dar 

oportunidades para a reconstrução do saber, nas dimensões que também 

aparecem, a antológica, a epistemológica, a ética e a técnica. 

Ao reduzirmos a ação educativa à perspectiva técnica, temos uma realidade 

política e social de homens e mulheres que pouco pode interferir na sua história e na 

do seu coletivo. Enfim, teríamos também um reducionismo do conceito de homem 

esquecido de que é um ser inconcluso que se reconstrói a cada oportunidade e que 

tem o direito e a responsabilidade de decidir, optar, assumir e continuar com o perfil 

de ser inacabado, como disse Freire: 

 

[...] os homens, pelo contrário, ao terem consciência de sua atividade 
e do mundo em que estão ao atuarem em função de finalidades que 
propõem e se propõem, ao terem ponto de decisão de sua busca em 
si e em suas relações com o mundo, e com os outros, ao 
impregnarem o mundo de sua presença criadora através da 
transformação que realizam nele, na medida em que dele podem 
separar-se e separando-se, podem com ele ficar, os homens, ao 
contrário do animal, não somente vivem, mas existem, e sua 
existência é histórica (...) (FREIRE, 1996) 

 

A sociedade moderna tem como forma de organização econômica as ordens 

do capital e para a sobrevivência desse modelo a configuração social e econômica 

formatam os aparelhos do Estado para impregnarem uma ideologia que tem como 

propósito o domínio de uma classe sobre a outra, por meio do controle de 

conhecimento, para a preservação e produção de instituições dessa sociedade. 

Nesse contexto, o conhecimento cultural é ordenado pelos propósitos 

econômicos e políticos que requerem um aparato de saber de alto nível de 

conhecimento técnico que qualificará a produção para a ampliação de riquezas de 

alguns e em ambivalência, parte restrita desse conhecimento técnico será tratado na 

escola para a manutenção da desigualdade social. 

Como Michel Apple (2008) apresenta, a sociedade capitalista possui um 

conhecimento de alto status e esse é tratado de forma diferente conforme a classe 

social, para alguns ele é compreendido na essência para que possa ser ampliado, 
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para outros ele é conhecido em partes, e direciona para a manutenção da ordem 

social. 

Uma economia corporativa requer a produção de altos níveis de 
conhecimento técnico para manter o aparato econômico funcionando 
de maneira eficaz (...) (APPLE, 2008) 

 

Ao pensar nesse propósito de organização que prevê a formação humana sob 

a dimensão técnica, o ser humano não é concebido na sua existência. Paulo Freire 

ao tratar da formação de educadores/as com relação a uma prática docente 

progressista já apontava a preocupação em orientar para a formação da autonomia 

dos/as educandos/as. Nesse sentido, chamava  atenção para a formação ética e 

estética numa orientação política, pois definia que o ato de educar é um ato político 

porque tem intencionalidade, na perspectiva ética sustentava que precisamos formar 

homens que devem responder a uma ética humana, de mãos dadas com as 

experiências estéticas e com rigorosidade. 

O ser humano por excelência e singularidade se faz por ser, um ser social 

que ao entrar em contato com o mundo interage com os demais sujeitos e a 

interação é mediada pelo contexto cultural do qual faz parte. Como a discussão da 

pesquisa tem o propósito de organizar a reflexão da educação no princípio de 

justiça, a interação social não pode se fazer sem ética que tenha como horizonte o 

bem comum e isso não se faz sem o exercício da cidadania. 

Freire, ao tratar do conceito de ética, retoma o termo no seu sentido universal, 

enquanto marca da natureza humana que se apresenta no mundo, por meio das 

relações que os homens estabelecem. Nessas relações são tomadas atitudes, há 

decisões e essas se dão num contexto histórico. O homem se identifica com sua 

própria ação: objetiva o tempo, temporaliza-se, faz-se homem na história (...) 

(FREIRE, 1986). 

Esse contexto é mediado pelas relações culturais que muitas vezes são 

influenciadas pelos valores sociais e econômicos. Entretanto, a ética humana que 

posiciona o homem na reflexão do exercício de suas práticas deve direcionar a ação 

educativa de modo a propor o exercício da cidadania plena que permite a 

participação, liberdade, respeito e decisão. Isso não se faz sem o desenvolvimento 

do pensamento crítico. Essa participação não se faz sem a reflexão de quem é o 

outro e de quem somos nós, para isso o diálogo é questão crucial. 
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O diálogo como essência humana que possibilita a troca entre os seres, que 

realiza encontro entre os homens mediatizados pelo mundo, não se concretiza sem 

a práxis que é reflexão e ação em condição de dependência e de envolvimento. Um 

fato importante a ser apresentado é que muitas vezes o diálogo não significará 

consenso, mas envolvimento de discussão para compreensão e apreciação dos 

fatos. 

Freire dizia que o diálogo é uma ação metodológica para a compreensão da 

realidade por meio do decifrar da linguagem numa contextualização crítica, em que 

os homens se encontram com um profundo amor. Essa amorosidade se define como 

ética, pois só com o amor superamos a opressão e, como o horizonte da ética é o 

bem comum, não é possível ser ético se for opressor. 

 

Somente com a supressão da situação opressora é possível 
restaurar o amor que nela estava proibido. 
Se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, 
não é possível o diálogo (...) (FREIRE, 1996) 

  

O diálogo permite a problematização da realidade e ele respeita a existência 

humana, pois ele é o encontro dos homens mediatizados pelo mundo. O diálogo na 

ação educativa além de exigir o amor, também exige confiança, esperança e 

respeito. 

A amorosidade enquanto dimensão ética precisa estar nas nossas ações e 

isso exige diálogo, por meio de uma relação de práxis em que refletimos o nosso 

fazer numa prerrogativa de coletividade. Estar sem ética é estar em transgressão. 

Ao falar em ética é preciso falar em liberdade, pois só tem o direito de decidir 

quem é livre. Entretanto, para ter liberdade é necessário conhecimento, pois ter 

saber implica em ter oportunidade e possibilidade de tomada de decisão. Assim, os 

sujeitos precisam ser livres da opressão social para que possam executar o princípio 

universal da ética e construir conhecimento. Não nascemos éticos, nos tornamos 

éticos, por isso a ação educativa precisa formar para a ética. 

Em nossos atos as posturas éticas caminham com a estética. O conceito de 

estética está relacionado à sensibilização, à manifestação e à criação, esses têm 

correlação com o conceito de beleza. Numa perspectiva filosófica o conceito de belo 

é subjetivo, mas numa posição política que busca a igualdade e a democracia, 

beleza tem compreensão de manifestações diversas que revelam diferentes saberes 
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que não podem ferir a ética. Para criarmos, para apreciarmos ou manifestarmos o 

belo que não fira a ética, temos que ter oportunidade de realizar essas atitudes de 

manifestações, criações e apreciações. 

 

A necessária promoção da ingenuidade à criticidade não pode ou 
não deve ser feita à distância de uma rigorosa formação ética ao lado 
sempre da estética. Decência e boniteza andam de mãos dadas (...) 
(FREIRE, 1996) 

  

A dimensão técnica também se faz nesse propósito de correlacionar-se à 

ética e à estética, através de uma posição política, isso não implica abandonar a 

rigorosidade, pelo contrário há a compreensão de que a dimensão técnica é a 

capacidade humana de saber fazer bem feito, porém essa se efetiva por 

compreensão total tanto da organização social quanto do conhecimento. 

O fazer bem feito se efetiva com o pensar certo como dizia Freire, implica em 

promover a reflexão de modo que o mundo possa ser descoberto pelos/as 

educandos/as no sentido de ser reinventado. 

 

Os alfabetizandos necessitam perceber a necessidade de um outro 
aprendizado: o de escrever a sua vida, o de ler a sua realidade, o 
que não será possível se não tomam a história nas mãos para, 
fazendo-a, por ela serem feitos e refeitos. 
Daí que, nesta perspectiva crítica, se faça tão importante 
desenvolver, nos educandos como no educador, um pensar certo 
sobre a realidade (...) (FREIRE, 1982) 

 

 A escola é a instituição responsável pela sistematização para a construção 

de conhecimento e esse deve ser organizado para que todos/as possam ter a 

oportunidade de conhecer por inteiro. Para isso é de fundamental importância que a 

ação educativa promova uma formação integral que descubra as necessidades 

formativas da ética, estética e técnica dos/as educandos/as, através da investigação 

e problematização, para isso o diálogo é fundamental, pois é o meio de descobrir os 

centros de interesses e necessidades dos/as educandos/as e enquanto dimensão 

epistemológica, o diálogo permite a participação. 

Essa ação investigadora que permitirá a construção do conhecimento e que, 

segundo Freire, é realizada na busca de quais entendimentos o homem tem sobre o 

mundo e nessa busca os homens terão condições de criar sobre os seus contextos 

culturais e intervir sobre o mundo nessa interação.  
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Em todo o homem existe um ímpeto criador. O ímpeto de criar nasce 
da inconclusão do homem. A educação é mais autêntica quanto mais 
desenvolve este ímpeto ontológico de criar. (FREIRE, 1979) 

 

Na especificidade da Educação de Jovens e Adultos esses sujeitos precisam 

ser vistos como pessoas que possuem conhecimento e que esses são saberes que 

precisam ser recuperados pela escola no sentido de percebê-los, respeitá-los e 

dessa forma ter o compromisso de ampliá-los com significância social. 

Essa posição educativa não acolhe o conhecimento prévio respaldado numa 

dimensão teórica biológica, psicológica para facilitar a construção do saber, mas 

numa intenção política no sentido de se perguntar: conhecimento para quê e para 

quem? 

Os sujeitos da EJA ficaram por algum tempo fora da escola e nesse tempo de 

sobrevivência perpassaram com os saberes da vida que foram constituindo por 

experiências refletidas no cotidiano, por assimilações, referências ou associações. 

Cabe à escola recuperá-los para além da consciência ingênua. 

Muitas práticas de Educação de Jovens e Adultos se formatam em 

conhecimentos aligeirados e fragmentados, pautados numa pedagogia bancária 

tecnicista que não permite a leitura da palavra no contexto e acabam por reproduzir 

o modelo de escola pela qual alguns desses jovens e adultos já passaram e foram 

expulsos. 

Essa visão de algumas práticas na Educação de Jovens e Adultos até trazem 

temáticas do mundo adulto, porém se apresentam de modo ingênuo, envolvidos de 

ideologia que direcionam o pensar dos educandos/as como pessoas que sempre 

precisam e pouco podem contribuir para a reconstrução do saber social. 

 

Esse modo de tratar os adultos analfabetos implica uma deformada 
maneira de vê-los – como se eles fossem totalmente diferentes dos 
demais. Não se lhes reconhece a experiência existencial bem como 
o acúmulo de conhecimentos que esta experiência lhes deu e 
continua lhes dando (...) (FREIRE, 1982) 

 

O conhecimento no seu sentido epistemológico se configura para além de 

uma formatação organizada, pelo processo de escolarização que se efetiva nas 

orientações de técnica de currículo. A ação educativa para a emancipação precisa 

recuperar filosoficamente, politicamente e epistemologicamente o sentido social do 

conhecimento de modo que esse possa se realizar numa integração de cultura, 
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ciência e trabalho e assim servir à humanidade como um conjunto de saberes que 

favoreça a formação integral do homem ético, técnico e estético. 

 

 

2.2 Dimensões do Currículo e o perfil do sujeito 

 

O ato de pensar um currículo para Educação de Jovens e Adultos não pode 

se efetivar sem que sejam analisadas as dimensões que regem um percurso 

formativo e suas implicações políticas. 

Quando tratamos da formação de sujeitos numa sociedade desigual é 

necessário ter claro que a escola tem uma função de reprodução da ordem social e 

econômica. Essa configuração determina o papel da escola para a  maximização 

econômica, de modo a atribuir ao conhecimento um perfil de capital cultural e é por 

meio dele que se faz o controle social do saber, pois esse é um conjunto de 

conhecimento organizado para responder aos objetivos de uma determinada classe.  

Michel Apple (2008) postula que na sociedade de classes os sujeitos vivem a 

hegemonia do capital que faz a saturação do senso comum para que os sujeitos 

procedam conforme valores determinados e a escola é uma instituição importante 

para reafirmar esses valores. Segundo o autor: 

 

As escolas parecem contribuir para as desigualdades por serem 
tacitamente organizadas a fim de distribuir diferentemente 
determinados tipos de conhecimento. Isso se relaciona em grande 
parte tanto ao papel da escola na maximização da produção de 
“mercadorias culturais e técnicas” quanto à função de escolha ou 
seleção das escolas na alocação de pessoas para a ocupação 
requerida pelo setor econômico da sociedade (...) (APPLE, 2008) 

 

Dessa forma, a escolas vivem a saturação da hegemonia e essa se organiza 

a partir de uma orientação política para atender aos interesses de uma determinada 

classe. Para tanto, a inferência do capital econômico sobre o capital cultural não é 

algo de simples determinação, mas de articulação, influência e organização que se 

faz na estratificação social do capital econômico e cultural. 

Para essa organização, a instituição escolar imprime um formato de currículo 

que não é neutro e se faz numa ótica universalista, fragmentada e hierarquizada. 

Esse modelo de educação expulsou muitos dos jovens e adultos e essas pessoas 
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hoje retornam ao banco escolar e muitas vezes esperam superar esse modelo de 

escola. 

Assim, ao falar de currículo para jovens e adultos que respeita as 

necessidades desses sujeitos é preciso recuperar as dimensões filosófica, política, 

epistemológica e pedagógica que direcionam a construção de saber, para que os/as 

educandos/as não venham a ser expulsos novamente do contexto escolar. 

A discussão para essas dimensões se faz num paradigma de currículo 

dinâmico, dialógico, que na análise da produção de James B. McDonalds esse 

paradigma tem o foco na praxiologia do conhecimento e se faz numa orientação de 

matriz crítica de currículo e além de apontar que as ações educativas podem se 

organizar para a transformação social. 

Para tanto, o currículo envolve uma organização estrutural que se faz em 

variáveis e essas precisam se direcionar para ter o/a educando/a como foco do 

processo, ter o/a educador/a como um leitor/a da realidade e a partir dessa, esse/a 

mediador/a possa contextualizar os conhecimentos históricos produzidos e então 

favorecer a reconstrução do saber pelo/a educando/a para a transformação social. 

 

 

2.2.1 Dimensão Filosófica 

 

Em crítica ao pensamento de que o homem não é um ser individual, mas 

social e que a escola não deve ter o papel de manutenção da ordem social desigual, 

há a organização de pressupostos políticos pedagógicos na educação que se 

formatam numa matriz crítica ao modelo de Educação Liberal.  

Na especificidade da Educação de Jovens e Adultos, esses pressupostos se 

sustentam numa concepção freireana que orienta a organização de uma ação 

educativa para a formação crítica dos sujeitos, nessa reflexão, esse é reconhecido 

como um ser ético, político, pensante, crítico e transformador. 

Um homem capaz de se reconhecer quando cria consciência do mundo, não 

como um objeto, mas como sujeito que reflete sobre suas condições temporais e 

locais e quanto mais imerge nessa relação mais compromisso assume com o 

contexto ao qual pertence. 
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Imersos no tempo, em seu mover-se no mundo, os animais não se 
assumem como presença nele; não optam, no sentido rigoroso da 
expressão, nem valoram. Seres históricos, inseridos no tempo e não 
imersos nele, os seres humanos se movem no mundo, capazes de 
optar, de decidir, de valorar. Têm sentido de projeto (...) (FREIRE, 
1987) 

 

Esse conceito filosófico de homem nos faz pensar sobre o papel filosófico do 

currículo, pois já dizia Freire que nenhuma ação educativa pode prescindir de uma 

análise sobre o que é ser homem em suas condições culturais. 

Todo currículo tem uma faceta filosófica, pois a impressão de um percurso 

formativo tem um propósito de qual homem formar. Numa prerrogativa libertadora a 

intenção é favorecer ações pedagógicas para formar o homem integral, questionador 

e crítico. 

Essa educação percebe o homem no seu mundo e tenta sob a ótica do/a 

educando/a favorecer a compreensão crítica desse mundo, essa relação é dialética, 

respeitosa, cheia de esperança e confiança, pois se não houver esses preceitos no 

ato educativo, não existe a construção de conhecimento, mas sim uma transposição 

de saber. 

 

 

2.2.2. Dimensão Política Pedagógica 

 

Na dimensão política pedagógica há o entendimento de que o currículo não é 

neutro, pois está dentro de um contexto histórico, tem direcionamento 

epistemológico, filosófico e político. 

Nesse contexto, o currículo é concebido como um produto social, que se 

organiza dentro de alguns propósitos e concebe uma organização cultural 

sustentada numa ideologia.  

No livro Ideologia e currículo, Michel Apple (2008) define o conceito de 

ideologia como uma organização de ideias deterministas que tem como foco a 

construção da falsa consciência que tenta direcionar o pensamento humano para 

manter a dominação superestrutural econômica e cultural, a ponto de dar significado 

às relações. 

Assim, o currículo, o grande eixo organizador de todas as ações educativas 

abertamente, ou de forma oculta imprime ideias e pode assumir um papel 
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hegemônico para a manutenção e a reprodução da ordem da sociedade de classes 

ou pode ter um perfil contra-hegemônico que se compromete com o conceito de 

justiça social. 

O currículo está correlacionado com o poder que dá o direcionamento da 

ação educativa, pois esse se manifesta nas relações sociais e muitas vezes se faz 

em divisão dos grupos. O currículo no seu sentido oficial expressa o interesse de 

grupos que têm poder de direcionar a organização social. Essa relação de poder não 

é transparente no currículo, mas se efetiva pela ideologia que camufla a realidade 

que é direcionada pela visão de hegemonia. 

O conceito em discussão pode ser entendido numa percepção de ação 

cotidiana em que todas as oportunidades de ensino - aprendizagem se efetivam e 

revelam seu posicionamento hegemônico ou contra-hegemônico. 

Numa visão contra-hegemônica se tem como compreensão que a 

responsabilidade da ação educativa para a produção e reconstrução de 

conhecimento deve ser vista numa perspectiva cultural transformadora, pois uma 

das grandes responsabilidades da escola é a possibilidade de reconstrução do saber 

cultural da humanidade. 

Dessa forma, é importante recuperar o conceito de cultura e política como 

algo que nos antecede e que estão encharcadas das relações sociais desenvolvidas 

num determinado tempo e espaço e que as vivências no contexto escolar capturam, 

selecionam e redimensionam esses saberes culturais que são múltiplos e vivos. 

 Ao tratarmos de currículo nessa perspectiva temos que ter ciência que essa 

discussão se faz por tensões e conflitos e que uma proposta de currículo revela uma 

concepção de sociedade, sujeito e escola. 

Essa concepção se faz na organização do percurso formativo da ação 

educativa, mas não é visível, porém pode ser decifrada no formato das prerrogativas 

pré-ativas (normas, regulamentações) e ativas do currículo.  

Como o processo educativo se faz por tensões de grupo, as disputas das 

intenções políticas aparecem implícita ou explicitamente e refletem seus ideais de 

vida. Assim, podemos dizer que a organização curricular se efetiva num formato de 

“condensação social” em que a seleção e organização do saber se realizam. 

Essa análise de currículo precisa ser realizada como uma grande 

corporificação que se faz, no campo da sistematização e das ações educativas, pois 

por mais solidificada que esteja uma sistematização de proposta curricular, a 
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efetivação da mesma se modificará, pois entram em jogo as relações entre os 

sujeitos, a organização metodológica e a interpretação subjetiva de cada um sobre 

os fatos em estudo. 

Dessa forma, ao tratar o currículo numa visão reconceitualista no sentido de 

entendê- lo para quê e para quem, é perceptível o compromisso do diálogo e assim, 

um percurso formativo pode ter uma construção pautada na pedagogia para a 

libertação. 

Nesse sentido, faz-se importante recuperar o conceito de currículo tratado por 

Freire como algo amplo que é político e se compromete com uma teoria e prática e 

que tem uma intenção formativa. 

Essa reflexão implica em contestar as linguagens embutidas nos conteúdos 

tratados na escola, nos materiais que concretizam essas linguagens. Esse fato nos 

faz pensar que a opção em excluir ou incluir determinados conhecimentos na ação 

educativa implica em excluir ou incluir pessoas. 

Com essa perspectiva podemos assinalar que currículo é uma expressão de 

poder, pois se apresenta num caráter oficial que representa um poder de classe e a 

sua execução implica responder ou transcender essa ordem. Conforme Moreira 

(1995): 

 

[...] o conhecimento corporificado como currículo educacional não 
pode ser analisado fora da sua constituição social e histórica (...) 
(MOREIRA, 1995) 

         

Assim, ao pensar numa reforma curricular é de fundamental importância tocar 

nas diferentes variáveis do currículo, como material didático, pressupostos de 

chegada, formação de educadores/as, recursos pedagógicos. A organização da 

constituição do conhecimento na escola, o formato das disciplinas escolares ao 

longo dos anos tem sido encarada como algo tão natural que são poucas as 

experiências que conseguem transpor essa ordem, nas melhores tentativas temos a 

organização pela intenção transdisciplinar que na sua origem depende da disciplina 

para tratar o conhecimento. 

Com a percepção de que o conhecimento se faz na observação dos 

fenômenos sociais, naturais e no estudo sistematizado para a compreensão dos 

mesmos, essa formatação pode intuir a possibilidade de reconstrução do saber nas 

relações sociais e naturais que os homens e mulheres vivenciam. 
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O currículo que direciona para uma pedagogia libertadora reconhece que há 

indícios de conhecimento nas relações do senso comum, pois os sujeitos têm 

saberes prévios dos fatos. A ação dialógica é o eixo central da organização do saber 

e essa começa antes do contato educador/a e educando/a e se faz quando o 

mediador/a da ação educativa começa a fazer questionamentos do que dialogará 

com seus/as educandos/as. 

Nesse processo o respeito à necessidade formativa do sujeito é 

constantemente tratado, pois as dimensões éticas, estéticas e técnicas são 

reaprendidas e contextualizadas. A forma de reaprender dos sujeitos jovens e 

adultos se faz na integração do conhecimento que articula ciência, cultura e 

trabalho. 

Essa reflexão não é simples e implica uma tomada de decisão política, 

necessita de conhecimento político, cultural, histórico. Assim, vai ocorrendo a 

ampliação da busca da sistematização do conhecimento, quando o/a educador/a se 

relaciona com o educando/a e junto a esse/a correlaciona os conhecimentos sociais 

das vivências culturais com os históricos produzidos pela humanidade. De acordo 

com Freire (1996): 

Para o/a 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 lhes entregou de 
forma desestruturada (...) (FREIRE, 1996) 

 

 

2.2.3. Dimensão epistemológica 

 

Na história da Educação de Jovens e Adultos, o currículo se apresenta de 

maneiras diferentes, pois em ações educativas, organizadas pelos movimentos, 

essa organização do saber se formatava no paradigma dinâmico dialógico em que o 

sujeito não é só intérprete da realidade, mas é acima de tudo o agente 

transformador da sua realidade. 

Essa situação não foi sempre assim, na institucionalização da EJA o 

paradigma técnico linear de currículo esteve em muitas experiências formativas e em 

algumas dessas, os sujeitos eram vistos como recursos humanos que estavam 

orientados para a funcionalidade ocupacional, o que acabou por organizar um 
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currículo aligeirado e fragmentado. Isso foi muito forte na década de 70, em que o 

Estado, para romper com a mobilização educativa para transformação social, 

implantou o MOBRAL9. 

Ao enfatizar esse aspecto, é importante salientar que o objetivo dessa 

pesquisa é o de apontar um debate com foco de currículo numa perspectiva crítica 

em que há o enfoque praxiológico para o saber, que numa dimensão 

epistemológica, que reitera o conhecimento como um fenômeno social, natural, 

político e histórico e que ao buscá-lo para análise, a intenção não é apenas a de 

descrevê-lo, mas, reinventá-lo com o objetivo de transformação. 

Paulo Freire (1982) apontava que a construção do saber se efetiva pelo 

diálogo que promove o exercício da práxis que é dialética e é fundamental para a 

interação sujeito e objeto, pois os indivíduos se defrontam com o objeto numa 

significância social, histórica e nessa grande dimensão fará a sua interpretação e 

terá condições de se ver como um ser capaz de interferir no meio social do qual faz 

parte. 

Revela a superação que vão fazendo do conhecimento, ao nível 
preponderantemente sensível, de sua presença no mundo, pela sua 
assunção crítica desta presença, o que implica no reconhecimento 
de não apenas estarem no mundo, mas com o mundo (...) (FREIRE, 
1982) 

 

 Essa concepção de saber, numa perspectiva crítica e emancipatória percebe 

o conhecimento nas relações humanas, mediadas pelos objetos. O conhecimento se 

faz no ambiente social com perspectiva política. Nesse movimento a recuperação 

dos conhecimentos dos/as educandos/as se dá no direcionamento para a ação 

educativa que trabalha com os saberes prévios dos/as educandos/as que no 

momento inicial do processo educativo se mostram brutos e durante a ação 

educativa precisam ser tratados e organizados para que no final do percurso 

formativo possam estar sistematizados. 

                                                           
9
 Essa política de atendimento, em muitas situações tentou organizar-se por uma imitação das 

estratégias da Educação Popular, pois as ações educativas aconteciam em espaços próximos da 
comunidade, tinha uma proximidade com os sujeitos, mas a essência educativa era a manutenção da 
ordem econômica. Mesmo com a superação dessa política de atendimento a EJA ainda continua com 
práticas em que o currículo se formata em variáveis que concebem uma tendência técnico linear de 
currículo, pois a organização técnica dos objetivos que selecionam conteúdos distantes da realidade 
dos sujeitos que não conseguem dialogar com os/as educandos/as. 
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Assim, o processo educativo não se faz apenas com a internalização dos 

conhecimentos históricos produzidos, mas na relação desses com as vivências 

culturais, sociais dos/as educandos/as. Para tanto, as práticas educativas precisam 

transformar as relações sociais e culturais em temáticas investigativas e essas 

devem oferecer uma visão totalizante dos fatos sociais, por meio do diálogo que 

promove a problematização que são as ações intrínsecas da dimensão 

epistemológica, pois oportunizam a compreensão dos fatos numa totalidade. 

Conforme Freire (1996): 

 

Este é um esforço que cabe realizar, não apenas na metodologia da 
investigação temática que advogamos, mas, também, na educação 
problematizadora que defendemos. O esforço de propor aos 
indivíduos dimensões significativas de sua realidade, cuja análise 
crítica lhes possibilite reconhecer a interação de suas partes. Desta 
maneira, as dimensões significativas que por sua vez, estão 
constituídas de partes em interação, ao serem analisadas, devem ser 
percebidas pelos indivíduos como dimensões da totalidade (...) 
(FREIRE, 1996) 

 

Essa discussão é fundamental ao tratar o currículo, pois há a necessidade de 

reconhecer os jovens e adultos trabalhadores como o eixo central da ação 

educativa. 

Com relação a essa questão, há a preocupação de como pensar a formação 

de jovens e adultos, sujeitos trabalhadores/as na sociedade de classe que já 

preveem a formação para as ocupações de segunda classe e que, portanto, o saber 

não precisa ser tão aprofundado e contextualizado. 

A formação de jovens e adultos trabalhadores/as teve como determinantes 

curriculares de formação uma ação de trabalho que sempre se postulou num 

reducionismo técnico, não neutro, pois tinha que atender a uma ordem política do 

capital que substituiu o conceito ontológico do trabalho como uma criação humana 

que se autotransforma ao transformar o meio. 

Numa perspectiva que concebe o direito à educação para todos/as, a 

possibilidade de integração do conhecimento é a possibilidade de efetivar uma ação 

contra-hegemônica na sociedade, visto que prevê a articulação do conhecimento de 

modo a correlacionar ciência, cultura e trabalho. 

Paulo Freire já apontava que a educação tem limites, mas pode oferecer 

saídas para entender a organização de poder e assim, numa perspectiva libertadora, 
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deve formar os/as educandos/as para se autorreconhecerem como sujeitos 

cognitivos e críticos e que devem reinventar a sociedade. Os/as educandos/as só 

farão isso se tiverem de fato o acesso ao conhecimento por inteiro e com 

significância. 

A concretização desse fazer não se dará sem o diálogo que é um instrumento 

que permite a troca, que permite a problematização. A práxis que oferecerá subsídio 

para a redescoberta das necessidades formativas dos sujeitos nas dimensões 

estéticas, técnica e ética e também dará a possibilidade da construção do 

conhecimento por inteiro por meio da articulação da ciência, cultura e trabalho.. 

A organização educativa que dá privilégio à leitura de mundo pelo diálogo se 

orienta por uma perspectiva epistemológica de currículo permitindo perceber os 

sujeitos nas suas diversidades, necessidades, além de impulsionar para a 

emancipação, homens e mulheres que conseguem ressignificar o saber e se 

emancipar. Para isso, faz-se necessária a afirmação da importância do diálogo com 

o mundo do trabalho, da cultura e da ciência, pois é esse o cenário que cerca o 

contexto adulto e aponta as necessidades formativas nas dimensões ética, estética 

e técnica. Portanto, devem vir desse contexto os indicativos para a efetivação da 

ação educativa. 

 

Obscurecer a realidade não é ser neutro. Tornar a realidade 
brilhante, iluminada, também não é ser neutro. Para poder fazer isso, 
temos que ocupar o espaço das escolas como políticas libertadoras 
(...) (FREIRE, 1987) 

 

Ao tratar o mundo adulto que se correlaciona com o trabalho, a ciência e a 

cultura, o currículo se direciona na formação integral. Nesse pressuposto a escola 

tem a responsabilidade de permitir a reconstrução do conhecimento científico em 

diálogo com o conhecimento prévio que tem indicativos de cientificidade. 

Essa pesquisa se faz num formato de estudo que tem o objetivo de levantar 

indagações. Não se tem o propósito de se realizar um estudo conclusivo dos fatos, 

para tanto o estudo de boas práticas que valorizam a integração do conhecimento 

será abordado no quarto capítulo, para que então venhamos a ter indicativos de 

como as variáveis do currículo podem ser tratadas para que os jovens e adultos 

tenham a efetivação do direito à educação por inteiro. 
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2.3. A organização de um currículo de formação integral na EJA 

 

A EJA, enquanto modalidade que atende a jovens e adultos, numa sociedade 

capitalista é uma das heranças da distribuição desigual dos bens econômicos e 

culturais. 

Ao longo da história houve rumos diferenciados conforme a proposta política 

que direcionava a ação educativa. Algumas experiências se efetivaram em modelos 

que se direcionavam para uma formação utilitarista e opressora. Outras vivências 

educativas tendiam para a libertação e para tanto, se sustentavam nas bandeiras de 

luta dos movimentos, que buscam constituir uma sociedade mais justa e nesse 

modelo, a formação integral dos sujeitos sempre foi questão crucial para a 

consecução da emancipação. 

O modelo utilitarista é decorrente da necessidade de formar para o mercado 

de trabalho. Esse discurso se fez presente ao longo da história em que houve 

sempre a preocupação voltada ao emprego. Se buscarmos as experiências do 

MOBRAL que foi uma política nacional para a superação do analfabetismo, a 

organização aligeirada do saber era ponto primordial. Esse modelo educativo se 

efetivou no período da ditadura militar que tinha uma organização econômica de 

desenvolvimento nacionalista intenso e acabou por constituir uma formação ingênua 

e tecnicista de mão de obra para o emprego. 

Esse fato não foi diferente com a Educação Profissional. As primeiras escolas 

de formação profissional e de artífices, se direcionavam à formação de jovens órfãos 

e carentes. 

A preocupação de qualificar apenas para o mercado de trabalho sempre foi 

direcionada para um currículo restrito e tecnicista em direção à EJA. O fruto dessa 

formação utilitarista é uma produção de saber fragmentado, condensado e por isso 

frágil que pouco favoreceu a relação educação e trabalho para uma formação crítica. 

O cuidado em apontar que a formação da EJA não pode ser vista só numa 

perspectiva técnica, se faz pelo respeito ontológico que se tem do homem como ser 

que se autoconstrói e constrói o mundo. Essa transformação do mundo se faz pelos 

preceitos éticos estéticos e devido a esse fato essas perspectivas devem orientar a 

organização de um currículo. 

A possibilidade de se concretizar esses preceitos formativos se faz num 

currículo que respeita as necessidades formativas humanas que se realizam nas 
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dimensões éticas, técnicas e estéticas e na possibilidade de efetivação da 

construção do conhecimento que articula ciência, cultura e trabalho. Isso só 

acontecerá se o trabalho for concebido no seu sentido educativo e a cultura e a 

ciência como algo de produção que permeie todas as relações dos homens e 

mulheres. 

A organização liberal trouxe uma funcionalidade ao conhecimento, como um 

conjunto de saberes comprovados cientificamente, para atender a uma ordem de 

desenvolvimento econômico e social desigual. Esse conhecimento se direcionou 

para um acúmulo de reflexões, procedimentos e atitudes sustentados numa 

perspectiva técnica e tecnológica para favorecer aos interesses do capital. 

Nesse formato, tivemos a organização de uma pedagogia pragmática, que 

considerou o currículo como a organização de saber em especialidades 

fragmentadas, o que ocasionou situações de aprendizagem orientadas por objetivos 

restritos com a preocupação de acúmulo de conhecimento que se diferenciou e se 

diferencia conforme a classe social que se desenvolverá. Apple trata sobre isso 

como uma responsabilidade da escola que tem a função de reprodução social: 

 

As escolas parecem contribuir para a desigualdade por serem 
tacitamente organizadas a fim de distribuir diferentemente 
determinados tipos de conhecimento. Isso relaciona em grande parte 
o papel da escola na maximização da produção de mercadorias (...) 
(APPLE 2008) 

 

Essa organização resulta numa formação pessoal individualista para as 

demandas de formação humana que o mercado exige. Para esse percurso formador 

ocorrer, de acordo com as necessidades elementares, os procedimentos de controle 

serão constantemente utilizados. 

Isso é histórico na educação brasileira e formatou a dualidade de um sistema 

educativo em que havia a formação de trabalhadores/as e a formação de 

dominadores/as. Para romper com essa realidade, é preciso redirecionar o currículo 

para uma perspectiva emancipatória. 

Nesse formato de discussão há a necessidade da organização de um 

currículo em EJA para que se faça no sentido educativo e para tanto se questiona: 

como tratar o conhecimento e sua intenção no processo formativo de sujeitos jovens 

e adultos que vivem o mundo do trabalho? 
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A matriz crítica de educação com as referências em Freire nos aponta que um 

percurso formativo de jovens e adultos deve oportunizar aos sujeitos a leitura da 

realidade e o desejo de organizar ações para transformá-la. 

Isso implica trazer algumas questões: Quais saberes tratar numa formação de 

jovens e adultos? Qual a intencionalidade do processo formativo desses homens e 

mulheres? Que enfoque dar às práticas educativas na formação desses sujeitos? 

Isso não se faz sem a integração do conhecimento e sem a possibilidade de 

investigação, para tanto o/a educando/a precisa ser inserido num processo de 

análise social e nessa situação começar a estabelecer a postura investigativa dos 

fatos numa perspectiva crítica. Freire (1996) dizia que os homens e mulheres não 

podem conhecer o mundo se esse for tratado na fragmentação: 

 

A questão fundamental, neste caso, está em que faltando aos 
homens uma compreensão crítica da totalidade em que estão, 
captando-a em pedaços nos quais não reconhecem a interação 
constituinte da mesma realidade, não se pode conhecê-la (...) 
(FREIRE, 1996) 

 

 O conhecimento visto sob essa perspectiva está nas relações sociais e 

naturais que perpassam o mundo do sujeito e que, segundo Freire, tornarão 

elementos cognoscíveis que, ao estarem na relação didática dialógica serão 

tratados, sistematizados e compreendidos para a libertação. 

O acesso ao conhecimento por inteiro se inicia quando o/a educador/a levanta 

as situações existenciais que estão no universo temático dos/as educandos/as, 

estabelecendo ações de investigação que não podem contradizer a pedagogia da 

libertação. 

Essa ação didática na EJA exige o reconhecimento do mundo do trabalho e 

que se faça num contexto cultural que precisa ser lido para desvendar a organização 

do trabalho desumanizador e em contraposição conhecer o trabalho educativo como 

produção humana. Essa ação não pode ser ingênua, pois todo/a educador/a tem de 

ter clareza da limitação da ação educativa frente ao trabalho ordenado pelo capital. 

A proposta de um currículo de formação integral emancipatória na EJA pode 

formar para o trabalho, visto que os/as educandos/as estão numa faixa etária que já 

estão na relação do trabalho e tem expectativa para isso, mas essa formação não se 

fará só com esse intuito, pois há o reconhecimento do sujeito por inteiro. 
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Um processo educativo que respeita essa característica, fundamental no 

sujeito, reconhece a necessidade de uma ação formativa de se fazer pelos preceitos 

ético, estético e técnico, visto que esses fazem parte da natureza humana. 

Em todas as práticas de EJA é possível se pensar nessa organização de 

currículo, inclusive nas que correlacionam à qualificação profissional, pois o 

pressuposto não é só a formação técnica que também é tratada. Um processo 

educativo ético de formação de trabalhadores/as se concretiza na interligação do 

trabalho, da ciência e da cultura e evidencia um itinerário formativo extenso,  

marcado para além da modalidade de ensino. 

Ao tratarmos de EJA com a qualificação profissional para os/as educandos/as 

que possuem interesse em se qualificarem para uma ocupação de trabalho, a 

organização do currículo deve ser numa proposta de formação integral, com os 

preceitos de qualificação profissional social que não reduz o conhecimento, mas 

integra o saber e assim permite a reflexão educativa do trabalho. 

Um fato importante a ser elucidado é que a Educação de Adultos não pode 

ser reduzida a uma política de elevação de escolaridade e qualificação profissional, 

visto que as necessidades e expectativas dos sujeitos são diversas e nem todos/as 

querem uma formação para uma qualificação profissional. Porém o conceito de 

formação para o mundo do trabalho que se articula com a ciência e com a cultura, 

precisa ser dialogado com os/as educandos/as da EJA. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 3. O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

A organização desse capítulo se apresentou com a responsabilidade de 

sistematizar a metodologia, as estratégias e os instrumentos de ação que me 

permitiram investigar, questionar e sistematizar os conhecimentos tratados nesse 

trabalho. 

O primeiro momento do estudo dessa pesquisa foi de cunho teórico-

bibliográfico, que teve como base os pensamentos freireanos, que busquei para 

sustentar a especificidade e a necessidade da formação humana nas dimensões 

ética, estética e técnica, numa perspectiva política em que o diálogo e a participação 

foram observados como questões fundamentais para a concretização desse 

objetivo. 

 Com esse estudo vislumbrei o conceito de currículo numa visão crítica e 

propus uma análise de como pensar a organização desse currículo na EJA. Para 

abordar esse aspecto, adentrei antes em uma análise de alguns momentos 

históricos da EJA no Brasil, de maneira que realizei uma reflexão das abordagens 

curriculares que perpassaram pela oferta de EJA em nosso país nos períodos 

abordados. 

Ao tratar da existência da formação humana, realizei uma análise com o 

conceito de formação integral que acolhe as dimensões ética, estética e técnica 

tratadas por Freire e evidenciei como podemos pensar essas questões no processo 

de ensino e aprendizagem, de modo a serem abordadas numa organização 

curricular. Nessa reflexão tratei da importância de organização de um currículo de 

formação integral para jovens e adultos. 

Em consonância com Freire que postula que a produção de conhecimento 

não se faz sem a práxis, que o estudo de uma realidade é algo necessário, a 

pesquisa foi destinada na direção de um estudo de casos demonstrativos, visto que 

esse estudo não se estruturou a partir de um caso específico, mas houve – se a 

intenção de ir até uma prática para encontrar a evidência de algumas tentativas de 

como pensar a organização de um currículo de formação integral na EJA numa 

perspectiva freireana, com uma metodologia qualitativa. 
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3.1. Descrição da metodologia da pesquisa de campo 

 

A opção em organizar esse estudo em um formato de pesquisa qualitativa se 

fez pelo entendimento de que as pesquisas de caráter qualitativo apresentam 

pressupostos filosóficos, que sustentam as pesquisas educacionais, além de ser 

uma metodologia que permite contextualizar o estudo, por meio do reconhecimento 

das vivências dos sujeitos, envolvidos sem um padrão único, porque admite 

realidade como algo “fluente e contraditório” (CHIZZOTTI, 2006). 

O momento de sistematização para descrever a organização da metodologia 

da pesquisa que se concretiza nesse capítulo da dissertação foi marcado por 

conflitos, pois é o registro da decisão de como se aproximar do objeto de estudo 

para tentar responder ao problema que se apresenta nessa questão: Quais são as 

possibilidades e limites para implantar um currículo de formação Integral na EJA 

numa perspectiva freireana? 

Os estudos realizados com relação ao conhecimento, mais fundamentados na 

discussão dos estudos das pesquisas qualitativas, tratadas por CHIZZOTTI (2006), 

como um paradigma de construção do conhecimento, numa perspectiva crítica em 

contraposição aos estudos de caráter positivistas, ofereceram subsídios para 

compreender que essa pesquisa educacional tem um caráter social e sofre 

influências de questões políticas, econômicas e culturais. 

 

[...] o pesquisador supõe que o mundo deriva da compreensão que 
as pessoas constroem no contato com a realidade nas diferentes 
interações humanas e sociais, será necessário encontrar 
fundamentos para uma análise e para a interpretação do fato que 
revele o significado atribuído a esses fatos pelas pessoas que 
partilham dele. Tais pesquisas serão designadas como qualitativas 
(...) (CHIZZOTTI, 2006) 

 

Assim, nessa organização científica do conhecimento, há um tratamento 

influenciado por um paradigma de caráter crítico, com reconhecimento de que as 

pesquisas sociais, numa metodologia científica, têm procedimentos e reconhece que 

não há neutralidade tanto dos sujeitos pesquisados quanto do sujeito pesquisador. 

 

[..] mas toda pesquisa explicita uma concepção e o pesquisador 
assume, manifesta ou latente, ingênua ou justificadamente, uma 
concepção da realidade (...) (CHIZZOTTI, 2006) 
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Dessa forma, a opção em buscar experiências de EJA que procuram efetivar 

boas práticas na tentativa de consolidar um currículo de formação integral, numa 

concepção freireana, se presentificou com o objetivo de encontrar os fundamentos 

dessa situação singular, com a percepção das interfaces que permeiam esse 

contexto e os papéis dos sujeitos envolvidos. 

No parecer de que essas práticas didáticas concretizam experiências de um 

determinado grupo de educadores/as e educandos/as, que tem vivências 

particulares, na ação educativa e que se consolidam em experiências sociais que 

são únicas, se fez necessária uma abordagem de estudo que por princípio respeita 

os pensamentos e as interações humanas na construção do conhecimento. 

Como a discussão do problema era extensa, a intenção dessa pesquisa foi 

abordar quais os limites e possibilidades na construção de um processo educativo 

que se compromete com a formação integral dos sujeitos jovens e adultos. Os 

estudos teóricos consolidaram a indicação para o perfil qualitativo. 

Essa consolidação se fez por entender que por meio desse formato houve a 

possibilidade de analisar o cotidiano escolar com o propósito de entender as 

concepções, os perfis dos sujeitos e as práticas, enfim, as ações políticas 

pedagógicas que se processam nas vivências culturais, sociais da escola e que 

limitam ou possibilitam aos/as educandos/as a reconstrução dos saberes históricos, 

culturais com significância e de forma integral. 

Com o entendimento de que a pesquisa qualitativa com essa especificidade 

de se chegar a casos demonstrativos foi uma opção para entender um fato em 

específico, a partir de uma análise já em andamento, teve se a compreensão que a 

leitura desses casos demonstrativos ofereceria subsídios metodológicos para a 

leitura da situação numa perspectiva abrangente, o que permitiria a descrição social 

do fato sob uma perspectiva científica. 

Nessa possibilidade foi percebido que para se conhecer a escola em 

pesquisa, de forma mais ampliada, era importante investigar as inferências da 

política pública efetivada pelo sistema institucional que orienta a organização 

curricular dessa unidade escolar que nesse caso é a Secretaria Municipal de 

Educação. 

Assim no momento de análise da pesquisa de campo na dimensão das 

políticas públicas, ocorreu uma investigação de documentos que revelam as 

normativas da rede municipal na modalidade de EJA. Com a fundamentação de que 
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uma pesquisa documental se realiza nos artigos, leis, resoluções, normativas, 

revistas, esse estudo se destinou à análise de normativas de atendimento e nas 

edições de comunicação que são efetivadas com os/as educadores/as da rede 

municipal de São Bernardo do Campo. 

Nesse sentido, a organização da pesquisa documental caminhou na intenção 

de entender as orientações da política educacional municipal para a organização 

curricular na EJA. Nessa análise houve uma reflexão se de fato essas orientações 

apontavam para a formação integral de jovens e adultos. Outro aspecto que também 

foi investigado nesse momento do estudo é se essas orientações se efetivavam por 

meio do diálogo que permite a troca e respeita a produção dos/as educandos/as. 

A outra dimensão da pesquisa de campo ocorreu com a chegada do estudo à 

escola para compreender quais os limites e possibilidades da prática educativa que 

busca organizar um currículo de formação integral numa concepção freireana. Esse 

foco reafirma o perfil da pesquisa com a possibilidade de entrar num contexto, 

analisar suas variáveis e compreender as relações que se operam. 

Outro aspecto que também influenciou rumo à busca de escolas que 

caminham para consolidar um currículo de formação integral, numa perspectiva 

crítica emancipatória para os/as educandos/as, foi o fato de termos um número 

significativo de produções nas universidades, nas instituições públicas e privadas 

que revelam sempre a crítica de práticas conservadoras e pouco apresentam 

indicativos de como pensar e de como fazer uma ação educativa que abandona 

essas tendências formativas. 

Esse círculo de produções traz de forma sistematizada as discussões que se 

fazem em espaços públicos, universidades, conversas informais e sociais, em que 

há consenso de descontentamento da qualidade de ensino na escola pública. Vitor 

Paro apontou essa discussão ao descrever a gestão escolar num preceito 

democrático: 

 

Quer no âmbito dos estabelecimentos de ensino e dos sistemas 
escolares de modo geral, quer nas produções acadêmicas e nos 
discursos sobre as políticas públicas em educação, um dos traços 
que têm apresentado permanência marcante nas últimas décadas é 
o generalizado descontentamento com o ensino oferecido pela 
escola pública fundamental...! (PARO, 2007) 
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Assim, a intenção desse estudo foi de se aproximar de uma proposta política 

pedagógica de EJA que tivesse como característica a organização de uma boa 

prática, que colocasse em evidência as necessidades e especificidades dos sujeitos 

jovens e adultos no que diz respeito à formação integral numa perspectiva freireana. 

Para isso, houve o deslocamento do estudo até uma ação didática que se 

comprometia com a responsabilidade da escola, que é a construção do 

conhecimento com significância para todos/as, que compreendia esse processo 

como algo pertencente à vida do/a educando/a. Como disse Freire quando tratou do 

processo de ensino e aprendizagem, como um fato que se faz relacionado com o 

respeito de entender a autonomia dos/as educandos/as, como sujeitos humanos que 

são seres inacabados abertos e, que têm o direito de decidir sobre o que virão a ser, 

cabe à escola capturar as suas situações limites e efetivar a sistematização do 

conhecimento e dessa forma, favorecer a leitura da realidade numa perspectiva 

crítica. (Freire, 1996) 

Dessa forma, a realização do estudo qualitativo que permite a análise da 

realidade para investigar, colher dados e interpretá-los, correlacionando-os às 

variáveis da ação educativa, foi fundamental para compreender a amplitude dos 

limites e possibilidades das relações que favorecem ou dificultam a formação 

integral, comprometida com a construção do conhecimento com significado para 

todos/as.       

Com o real entendimento desse propósito, confirmou-se a decisão em optar 

por esse perfil de pesquisa. 

Para isso, houve o processo de busca de uma escola que respondesse ao 

que foi apresentado acima. A busca dessa escola, nessa pesquisa, teve 

procedimentos não foi algo simples, pois a escola como conceituou Gramsci, é um 

aparelho do Estado que responde a uma sociedade que precisa manter o modelo 

social organizado nas divisões de classe e para essa manutenção a infra e a 

superestrutura se organizam ora pela ideologia, ora pela força opressora e física. 

Com essa reflexão, a intenção foi a de buscar unidades escolares que 

tivessem um propósito político pedagógico emancipatório na Educação de Jovens e 

Adultos, em São Bernardo do Campo. Para isso, descrevo uma organização 

metodológica dessa busca. 

A primeira estratégia foi pensar em critérios que pudessem aproximar o 

estudo da escola com esse perfil mencionado. Os critérios iniciais foram: 
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a) Uma escola que tivesse um Projeto Político Pedagógico (PPP) que 

dialogasse com as expectativas e necessidades dos/as educandos/as jovens e 

adultos; 

 b) Uma escola que tivesse organizado um processo formativo para os/as 

educandos/as numa perspectiva emancipatória; 

c) Uma escola que tivesse um atendimento quantitativo significativo na 

demanda de EJA; 

d) Uma escola que tivesse uma relação significativa com a comunidade. 

 

Conforme exposto, existia a busca de uma escola que tivesse ações que 

apresentassem as características de uma concepção freireana em que o diálogo 

estivesse nas vivências cotidianas e a participação de todos/as com uma 

característica de envolvimento e reorganização do poder de decisão com a 

comunidade intra e extraescolar. 

Com esses quatro critérios, houve a seleção de quatro unidades educativas 

para analisar seus projetos políticos pedagógicos. A intenção era escolher uma 

escola enquanto objeto do estudo, mas diante das diversidades vistas nos Projetos 

Político Pedagógico – (PPP’s) das escolas e pela particularidade da implantação do 

atendimento em EJA, que a rede de São Ber – nardo se encontrava, a opção se 

ampliou e foram escolhidas duas escolas, as quais foram denominadas de 

Pintangueira e Jabuticabeira10. 

 

 

3.2 As razões do estudo em São Bernardo do Campo e a chegada as duas 

escolas 

 

O estudo na rede de São Bernardo do Campo se fez pela minha aproximação 

com o contexto, pois sou uma profissional da rede. Meu primeiro cargo nessa rede 

por concurso foi o de professora, depois me tornei diretora por acesso de concurso 

                                                           
10

 A denominação das escolas em árvores frutíferas se deu por elas estarem num território da cidade 
que é cercado pela represa que é envolvida por mata nativa, a Mata Atlântica. 
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público também, mas no momento da pesquisa, fazia parte da equipe gestora de 

EJA na Secretaria de Educação. 

Por fazer parte da equipe gestora da Secretaria de Educação, na divisão de 

EJA e Educação Profissional, a realização da pesquisa foi conduzida para 

procedimentos que não marcassem influência desse cargo no estudo, devido a isso 

a análise da política pública se fez pelos documentos escritos para a rede. 

Em razão dessa aproximação, a seleção das escolas se efetivou por critérios 

que respondessem aos interesses da pesquisa, mas a confirmação por essas 

escolas se faz pós efetivação da entrevista semiestruturada com pessoas que 

respondem pela equipe de gestão. Dessa forma, houve uma organização de 

procedimentos para oficializar as escolas. A chegada às duas escolas se faz pós: 

a) leitura dos PPP’s das quatro escolas selecionadas; 

b) organização dos critérios descritos para seleção das duas escolas entre as 

quatro levantadas; 

c) organização de uma entrevista semiestruturada com uma representante 

das duas escolas. 

A opção em realizar a entrevista semiestruturada, para confirmar as escolas 

de estudo, se deu pelo conhecimento de que essa técnica nos permite chegar à 

informação de forma rápida, precisa e, portanto, ter clareza de que essas 

atenderiam os quatros critérios já apresentados e evidenciaria qual seria concepção 

de EJA que a escola apresentava, pois a técnica permite a ampliação de discussão, 

pois há possibilidade de abertura de reflexão. 

Para não perder esse propósito de efetivação de critérios na organização do 

estudo e na efetivação da entrevista semi estruturada, houve um roteiro que 

delineou um percurso flexível para a análise do atendimento de EJA nas escolas, 

que buscou entender a organização do currículo de EJA, a relação das escolas com 

a comunidade e as possibilidades de atuação que as escolas têm nas resoluções de 

problema.  

Essa reflexão permitiu a constituição do seguinte instrumento que se 

concretiza na entrevista semiestruturada para confirmar qual ou quais as escolas a 

serem pesquisadas. 
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Roteiro orientador da entrevista semiestruturada 

- Atendimento de EJA na escola; 

- Percepção política pedagógica que a escola tem para com a EJA; 

- Concepção da educação de Jovens e Adultos; 

- A relação da escola com a comunidade; 

- Leitura de realidade e parecer da escola frente à: infraestrutura, 

especificidade do bairro, corpo docente, proposta formativa para 

educadores/as e projeto político pedagógico. 

Esse roteiro de entrevista permitiu um conhecimento mais aproximado das 

escolas, pois foi possível conhecê-las dentro dos critérios estabelecidos. 

 

 

3.2.1 O perfil das escolas e a razão pela organização da pesquisa de campo 

nessas escolas 

 

A escola Pitangueira atendia oito turmas de EJA com cento e cinquenta 

educandos/as, divididos em duas turmas do I segmento e quatro turmas do II 

segmento do Ensino Fundamental. Esse aspecto quantitativo foi um grande 

direcionador para realizar o estudo de caso nas duas unidades, pois a escola 

Jabuticabeira tinha um total de setenta educandos/as, divididos em quatro turmas, 

sendo duas do I segmento e duas do II segmento do Ensino Fundamental. 

As duas escolas, embora com linguagem diferenciada ao serem entrevistadas 

sobre a percepção política pedagógica que tinham para com a EJA, afirmavam que 

a comunidade intraescolar, em especial os/as funcionários/as começaram a 

perceber a EJA como parte do universo de responsabilidade da unidade educativa. 

Outro aspecto que as aproximavam era a organização dos projetos 

integradores na escola, inclusive com temáticas parecidas: 

Pitangueira: Meio Ambiente e trabalho. 

Jabuticabeira: Memória, trabalho e territorialidade (meio ambiente). 
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Em ambas as escolas, na reflexão da relação com a comunidade escolar, 

havia a intenção de se fazer da escola um espaço de relação interativa com a 

comunidade. 

Nas duas escolas, com relação à especificidade do tratamento dos fatos da 

realidade escolar, foi visível a capacidade de iniciativas para a resolução de 

problemas afim de garantir a qualidade do processo de ensino - aprendizagem, pois 

ao mencionarem os fatos que tinham algumas dificuldades, esses passavam ser 

considerados e havia tentativas de rompimento dos entraves que poderiam impedir o 

processo de ensino - aprendizagem. 

Segue abaixo uma breve descrição do perfil das escolas, pois maiores 

questões serão tratadas no capítulo posterior. 

 

 

3.2.1.1. Coleta de dados e observação da política pedagógica da escola 

Pitangueira 

 

Atendimento que a escola tinha para com a EJA 

A escola atendia 8 turmas, sendo 2 do I segmento e 6 do II segmento do 

Ensino Fundamental, totalizando 150 educandos/as. 

 

Percepção política pedagógica que a escola tem para com a EJA 

A identidade dessa modalidade estava se firmando, com o coletivo de 

funcionários, na especialidade dos/as professores/as do fundamental. Segundo a 

equipe gestora, os anos de 2010 e 2011, a escola assumiu a responsabilidade do 

atendimento com mais coesão e firmeza. 

Havia uma percepção da equipe gestora de que alguns educadores/as do 

Ensino Fundamental não conseguiam ver a expansão de atendimento da escola. 

 

Concepção que  marca o atendimento à educação de Jovens e Adultos 

As escolas tinham uma concepção de direito dos/as educandos/as à educação, 

independente das razões que o tiraram da escola. 
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A relação da escola com a comunidade 

 

Segundo a equipe gestora havia uma abertura de diálogo franco, entre 

comunidade e escola, sem preconceitos, na proximidade com o público jovem e 

adulto, disseram que era constante o incentivo e chamamento ao público para a 

chegada à escola, por meio do público do fundamental.. 

Essa entrevista semi estruturada que foi realizada para confirmar de fato a 

opção pela escola, favoreceu para a obtenção de maiores informações sobre a 

unidade escolar. Como característica dessa técnica de busca de dados, alguns 

aspectos não estavam no roteiro, mas foram possíveis de serem tratados e foram 

trazidos para esse momento da pesquisa para melhor evidenciar que a equipe de 

profissionais da escola estava passando por um momento de reorganização das 

suas práticas e nessa reorganização observava sua comunidade, buscava suas 

expectativas e necessidades. 

Para melhor tratar os fatos, os dados foram sistematizados nos moldes de um 

quadro para melhor evidenciar as questões. 

 

Leitura de realidade escolar e parecer da escola frente à infraestrutura, 
especificidade do bairro, corpo docente, proposta formativa para 
educadores/as e projeto político pedagógico. 
 
Quadro 1 

Aspectos Descrições Atuações 

Infraestrutura Um prédio grande, mas 
com os espaços de 
quadras, laboratórios e 
bibliotecas desconectados 
do prédio central. 

Uso do prédio anexo, com 
horário compartilhado com 
a Escola do Infantil. 
Também há uso do espaço 
pela comunidade. 

Bairro Um território que abriga 
muitos migrantes, mas 
com infraestrutura 
precária. 

A escola compreende as 
dificuldades e inclusive se 
envolve nas tentativas de 
melhora das condições do 
bairro. 

O corpo docente e os demais 
funcionários envolvidos com a 
ação educativa 

Grupo envolvido, 
participante com as ações 
desenvolvidas no seio 
escolar. 

 

Projeto didático  Um projeto de acordo com 
interesses dos/as 
educandos/as com um 
eixo integrador pelas 
temáticas Meio Ambiente 

Trabalho dividido em base 
diversificada e base 
comum. Na parte 
diversificada há os 
agrupamentos por 
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e Trabalho. interesse que se organizam 
por temática em que esses 
eixos maiores são abertos: 
-Reaproveitamento de 
materiais; 
-Conhecendo a técnica do 
tear; 
-Reaproveitamento de 
materiais e conhecendo o 
conceito de economia 
solidária; 
-Tecnologia da informação 
e busca de conhecimento 
do meio ambiente; 
-Teatro Conhecimento ao 
texto de teatro com a 
temática meio ambiente. 

Formação de professores/as As temáticas tratadas na 
formação se fazem com 
as seguintes temáticas: 
Concepção de EJA 
Relação do conhecimento 
na EJA 

A equipe gestora está no 
processo de construção 
para a realização de uma 
ação formativa que articula 
ação, reflexão e ação. 

 
 

 

3.2.1.2. Coleta de dados e observação da política pedagógica da escola 

Jabuticabeira 

 

Atendimento que a escola tinha para com a EJA 

A escola atendia 4 turmas, sendo 2 do I segmento e 2 do II segmento do 

Ensino Fundamental, totalizando 70 educandos/as. 

 

Percepção política pedagógica que a escola possuía para com a EJA 

No ano da pesquisa a EJA também era de responsabilidade da escola, a 

chegada da nova diretora favoreceu a integração. Começou a correr uma articulação 

com o grupo de educadores/as da escola. 

 

Concepção que a marcou o atendimento e a educação de Jovens e Adultos 

Antes existia um entendimento conservador para a EJA, mas nos momento 

da efetivação do estudo os/as educadores começaram a pensar o perfil dos sujeitos, 
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quais suas vivências e expectativas. Esse movimento, segundo equipe gestora foi 

um processo de construção que está tentando vencer a educação conteudista.  

 

A relação da escola com a comunidade 

A escola possui uma abertura significativa com a comunidade com a intenção 

de interagir para dar sentido à ação educativa. No momento da efetivação da 

entrevista semi estruturada, a unidade educativa estava implantando novas 

tentativas de acolhimento para que a comunidade pudesse participar mais do 

contexto escolar. 

Assim como na escola anterior, a entrevista permitiu observar questões que 

não haviam sido apresentadas no roteiro da entrevista, mas surgiram no decorrer da 

coleta de informação por meio do perfil da técnica. 

 

Leitura de realidade e parecer da escola frente à infraestrutura, especificidade 

do bairro, corpo docente, proposta formativa para educadores/as e projeto 

político pedagógico. 

 

Quadro 2 

Aspectos Descrições Atuações 

Infraestrutura Um prédio pequeno que 
não consegue acolher mais 
a demanda que a 
comunidade apresenta, os 
espaços são restritos não 
há possibilidade de 
crescimento, há 
necessidade, inclusive de 
acessibilidade. 

A escola busca espaços 
na comunidade. Ex: Curso 
de libras para os/as 
funcionários/as acontece 
na sedinha do bairro. 

Bairro Um local com poucas 
alternativas de lazer, UBS; 
Há uma sede comunitária e 
há o diálogo com a escola. 

A escola na prática do seu 
cotidiano observa essa 
necessidade e por ter 
uma preocupação com a 
formação integral, a 
escola propõe atividades 
em que as diferentes 
linguagens são tratadas. 
Além disso, há abertura 
da escola à comunidade 
aos finais de semana. 

O corpo docente e os demais 
funcionários envolvidos com a 

O grupo está 
desenvolvendo a 

O diálogo é a estratégia 
frequente para tomadas 
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ação educativa participação e com 
consciência da 
corresponsabilidade na 
gestão do espaço e da 
rotina com todas as 
modalidades. 

de decisões no coletivo 
escolar, com a 
perspectiva de sempre se 
colocar as necessidades e 
decidirem juntos sobre as 
questões. 

Projeto didático de acordo 
com os interesses dos/as 
educandos/as 

Há a organização do 
projeto coletivo: 
Memória e territorialidade 
(fuxico) 
Economia solidária 

Trabalho dividido em base 
diversificada e base 
comum. Na parte 
diversificada há os 
agrupamentos por 
interesse que se 
organizam por temática: 
-Construção Civil: 
revitalizando a escola. 
-Economia solidária 
- Ginástica Laboral: 
Manter a saúde. 
-Música 

Formação de professores/as Concepção de EJA; 
Relação do conhecimento 
na EJA a partir das 
formações gerais da 
Secretaria; 
Ação metodológica na EJA 

Dificuldade da equipe 
gestora em tratar com 
todos/as professores/as 
que têm divisão de 
escolas e assim conversar 
ao mesmo tempo com o 
coletivo de educadores 
dessa modalidade, mas 
nas atividades que realiza 
sempre a preocupação de 
relacionar-se com a 
prática. 

 

Assim a intenção em permanecer nas duas unidades se confirmou, pós- 

levantamento desses aspectos, que serão melhores analisados no capítulo de 

análise dos dados da pesquisa de campo. 

  

 

3.3 - O objeto, estratégias e os instrumentos da pesquisa 

 

Ao tratar do conceito objeto de estudo a referência é de uma pesquisa numa 

realidade educativa de São Bernardo do Campo que realizou uma busca por uma 

prática bem-sucedida para a concretização de um currículo de formação integral em 

EJA. A chegada nessa prática seguiu alguns critérios e os mesmos já foram 

descritos na página setenta e sete desse capítulo. 

gabriela
Nota
Trocar, colocar pg 80.
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O momento da pesquisa de campo foi reorganizado, pois nesse processo 

teve -se a participação de outras pesquisadoras. Foram duas estudiosas da EJA, 

sendo que uma já possui o título de mestre em educação e a outra é uma educanda 

de um curso de pós-graduação lato senso de EJA. Essa ação se efetivou para 

manter um estudo preservado de possível interferência do cargo, que no momento 

da pesquisa, a pesquisadora ocupava na rede municipal de São Bernardo do 

Campo. 

Dessa forma, para cumprir a ética que uma pesquisa científica exige, houve o 

direcionamento das estratégias no sentido de que os conhecimentos coletados 

viessem a contribuir com as discussões da organização de currículo em EJA na 

formação integral numa concepção freireana. Nesse sentido, a responsabilidade da 

apresentação dos dados na integridade sempre foi a preocupação central. 

 

Quando se pensa em ética e produção do conhecimento hoje, a 
grande questão é: Como está a nossa integridade; essa integridade, 
como se coloca? A integridade da vida individual e coletiva, a 
integridade daquilo que é mais importante, porque uma casa, ethos, 
tal como colocamos, é aquela que precisa ficar inteira, é aquela que 
precisa ser preservada (...) (CORTELLA, PUC Viva Revista) 

 

Assim, nesse estudo de casos demonstrativos que teve o perfil de verificar 

questões e reflexões sobre os limites e possibilidades para efetivação de um 

currículo de formação integral, houve um planejamento com antecedência das 

estratégias que foram utilizadas pelas outras pesquisadoras para coletar as 

informações que especificaram a realidade em estudo. 

A preocupação em ampliar a discussão se deu constantemente, pois havia o 

objetivo de analisar os dados reais individualizados, numa relação com as categorias 

em análise, de modo a vir compreendê-los o mais amplamente possível. 

Os preceitos éticos definidos, as estratégias planejadas, deram possibilidades 

para a formação de um conjunto de procedimentos que conduziram para a coleta 

dos dados da pesquisa de campo. 

A ação de observação da rotina escolar se efetivou na leitura de algumas 

aulas e no levantamento das respostas provindas dos questionários aplicados, que 

tiveram como objetivo buscar informações sobre a ação educativa e então verificar 

as possibilidades e os limites na constituição de um currículo que tem como 

propósito o preceito de formação integral numa concepção freireana. 
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Para organizar uma ação de observação rigorosa, esse foco de perceber a 

concepção freireana deu diretriz à observação e indicou os procedimentos, como a 

leitura antecipada do planejamento da professora e a análise de algumas aulas para 

perceber como a intenção formativa descrita no planejamento se concretizava na 

relação educador/a e educando/a. 

 

 

3.4. Categorias teóricas e a constituição dos instrumentos da pesquisa 

 

Os objetos de estudos enquanto temáticas dessa pesquisa são: EJA, 

Formação Integral e Currículo, as categorias teóricas freireanas se centraram entre 

diálogo e participação e esses quesitos foram os indicativos para o levantamento 

dos dados. 

Por meio das categorias teóricas, o estudo na dimensão do entendimento do 

propositivo político da Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo se deu 

através de estudo documental em edições e diretrizes de atendimento. 

Nas escolas houve a realização da técnica de questionários para levantar o 

perfil dos/as professores/as e sua concepção de Educação de Jovens e Adultos. 

Além disso, ocorreu uma entrevista semiestruturada com esses sujeitos. Em 

consonância com esses estudos se efetivou ações de observações de uma prática 

didática. 

 

 Apresentação dos instrumentos 

O momento de organização dos instrumentos esteve articulado e sincronizado 

com a concepção que delineou o perfil da pesquisa. Assim, ao pensar na seleção 

dos procedimentos e na organização dos instrumentos, a dimensão epistemológica 

acolhida pela pesquisadora quanto ao conhecimento direcionou as opções para a 

efetivação dos instrumentos que oportunizasse o levantamento de dados. 

A organização dos instrumentos se direcionou em dois propósitos: as 

entrevistas buscaram capturar a concepção dos/as educadores/as para com a EJA e 

os questionários para a observação da prática executada, no sentido de perceber 

como essa articulação ocorre e como procede o diálogo e a participação nesses dois 

momentos. Assim, segue o roteiro de entrevistas e questionários que foram 

aplicados. 
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Entrevista semiestruturada para a equipe gestora das escolas: 

Descreva sua concepção de EJA. 

Apresente sua concepção de qual conhecimento deve ser tratado com a EJA. 

Trate da organização da gestão da escola para acolher os/as educandos/as da EJA. 

Que tipo de escola que os/as educandos/as jovens e adultos necessitam? 

 

Questionário para  a equipe gestora das escolas: 

Qual a concepção da escola na ação educativa da EJA? 

Qual a oferta da EJA na escola? 

A escola executa alguma prática formativa com os/as educadores/as da EJA? 

Como a escola efetiva o currículo de EJA? Quais os princípios orientadores? 

Como se efetiva a orientação e acompanhamento para a concretização da 

concepção de EJA que a escola acredita? 

As decisões tomadas na escola se fazem a partir da escuta de quais sujeitos? 

Quais os momentos que a escola tem para realização do debate da EJA? Como 

esses encontros são organizados? 

Como deve ser a formação dos/as educandos/as jovens e adultos? 

 

Entrevista semiestruturada para os/as professores/as 

Descreva sua concepção de EJA. 

Apresente sua concepção de qual conhecimento deve ser tratado com a EJA. 

Que tipo de escola os/as educandos/as jovens e adultos necessitam. 

 

Questionários para o professor/a 

Qual a concepção de educação que direciona a sua ação pedagógica? 

O que você concebe para a organização do currículo que efetiva na sala de aula? 

Na ação educativa, o que mais valoriza? 

Que instrumento utiliza para planejar a prática didática? 

Que instrumento utiliza para avaliar a prática didática? 

Como o olhar dos/as educandos/as se fazem na sua prática didática? 

Como organizar a sua rotina na ação educativa? 

Como pensa que deva ser a formação dos/as educandos/as jovens e adultos? 
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Capítulo IV 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 

O objetivo desse capítulo consiste em apresentar as duas dimensões da 

pesquisa de campo, sendo que a primeira foi a análise das políticas públicas da 

Secretaria de Educação com relação à orientação curricular, que prevê uma 

formação integral e nesse debate houve a reflexão se as categorias freireanas que 

são o diálogo e a participação estavam presente nesse processo de efetivação da 

política educativa. 

Em continuidade, há a outra dimensão em que ocorreu o estudo de 

experiências educativas que buscam boas práticas em EJA. Esse estudo procedeu 

em duas escolas e houve a investigação de quais são os limites e as possibilidades 

das interfaces do contexto escolar na organização de um currículo para formação 

integral numa concepção freireana. Nessa dimensão, a análise se efetivou 

observando o diálogo e a participação como elementos do processo educativo. 

A organização da rotina nas escolas se deu num planejamento com a unidade 

escolar, de modo a conciliar a entrada com as demandas do espaço educativo. 

Assim, uma agenda foi constituída e alguns combinados foram construídos. 

Com o calendário letivo em mãos, a pesquisa ocorreu no período de um 

semestre, em dias alternados e com propósitos diferenciados, sendo esses: 

a) Realização das entrevistas com as equipes gestoras e professores/as; 

b) Realização dos questionários com as equipes gestoras e professores/as; 

c) Observação em Hora de Trabalho Pedagógico (HTPC); 

d) Observação de prática de sala de aula. 

  Nessa organização foi possível levantar três categorias de análises, sendo 

essas: 

1ª Categoria_ O diálogo e a participação na política pública de EJA, na sua 

orientação curricular para formação integral, na cidade de São Bernardo do Campo; 

2ª Categoria_ A efetivação do diálogo, a participação, enquanto categorias 

freireanas na busca da escola pelo currículo de formação integral; 

3ª Categoria_ O diálogo e a participação nas práticas educativas que buscam 

a formação integral numa concepção freireana. 
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4.1. 1ª Categoria – O diálogo e a participação na política pública de EJA, na 

orientação curricular para Formação Integral, na cidade de São Bernardo do 

Campo. 

 Essa categoria de análise tratou de um estudo de documentos, em que foram 

investigadas as edições de diálogos orientadores da Secretaria com os profissionais 

da rede municipal de educação e duas normativas que deliberam sobre esse 

atendimento. 

Nessa investigação dos documentos escritos pela Secretaria de Educação 

Municipal de São Bernardo do Campo que tinham o perfil de comunicação com a 

rede, foi encontrado duas configurações de edição: um de caráter geral que 

apresentava a política educativa da rede em todas as modalidades e outro, que 

trazia a especificidade da Educação de Jovens e Adultos. 

Em análise da edição, denominada geral, foi visível que a EJA era tratada sob 

a ordem do direito e que esse tratamento era coeso com as concepções de 

Educação que a Secretaria apresentava a partir dos princípios políticos de justiça, 

inclusão e igualdade.  

Para a concretização desses princípios foi evidenciado o desafio da 

efetivação das diretrizes: gestão democrática, acesso, permanência e qualidade 

social. Os documentos apontavam que por meio dessas diretrizes, a Secretaria de 

Educação pretendia consolidar os preceitos políticos pedagógicos de Educação ao 

Longo da Vida e Formação Integral. 

Os documentos de edição de modo específico à modalidade de EJA 

mostraram uma situação processual para afirmar o conceito de um currículo que 

prima pela formação integral que respeita as necessidades formativas do sujeito por 

meio de um fazer didático que articula ciência, cultura e trabalho. 

 Quanto à concepção freireana, essa menção, desde o primeiro documento 

emitido foi apresentada como concepção norteadora da organização de um currículo 

em EJA, porém foi observado que as categorias diálogo e participação, que são as 

possibilidades para concretizar a concepção freireana, estão por se consolidar nas 

práticas cotidianas da escola, embora a escola já tenha compreendido a importância 

e trabalhar com os conhecimentos significativos para os/as educandos/as, os 

espaços escolares estão por desenvolver as ações pedagógicas para a 

concretização desse propósito. 
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Os registros, enquanto documentos tinham um perfil dialógico e mostravam a 

preocupação para que o diálogo acontecesse na escola. Eles promoviam reflexões e 

problematizações frente às práticas já efetuadas. A comunicação estabelecida 

buscava a história e trazia contextos já existentes para que os questionamentos 

pudessem ser realizados. Todos os documentos tinham o propósito de orientar as 

escolas para pensar um novo refazer e nesse refazer os documentos traziam a 

observação para a participação.  

Durante a investigação foi perceptível analisar que esse conceito de 

participação foi tratado como fator importantíssimo na organização da ação 

educativa e teve uma dimensão de ser um elemento decisivo na gestão escolar para 

efetivação da democracia na escola.  

Desse modo, foi possível observar que nesse propósito, essa expectativa da 

Secretaria para a participação enquanto questão para democratização da escola, se 

aproximava de Freire no tocante ao entendimento desse conceito de participação 

como a grande possibilidade de se fazer presente e ter poder de decisão. 

Na análise do perfil dialógico do documento podemos vislumbrar que a 

constituição do documento se fez como um meio de indicar a organização do diálogo 

na constituição do PPP escolar, pois esses documentos das unidades escolares têm 

vários objetivos, mas o principal deles é orientar na organização de ação escolar. 

Esse objetivo é muito significativo, pois há a intenção de provocar os sujeitos que 

estão na escola para conceber o PPP como o grande documento que indica todo 

fazer educativo.  

Além disso, os registros documentais tinham menção de que a ação 

participativa deveria se fazer num processo dialógico, pois indicava que todas as 

vozes deveriam ser ouvidas.  Porém, as formas de como as escolas poderiam 

realizar o diálogo e a participação não ficaram evidentes e as possibilidades de 

acompanhamento não foram observadas nesses documentos. 

 

 

4.1.1. Os documentos de Edição Geral que dialogam com a política 

educativa de EJA 

 

Nesse caráter de edição mais geral foi possível entrar em contato com três 

documentos, esses tratavam da concepção dos PPP’s, Projeto Político Pedagógico 
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das escolas, esclareciam a concepção de Educação que a Secretaria possuía, 

sendo esses os documentos: 

- Conversando com o PPP 2009; 

- Conversando com o PPP 2010; 

- Suleando. 

 Os registros, no seu perfil utilizaram o diálogo enquanto categoria freireana, 

pois convocavam as escolas a pensarem como elas realizavam a ação pedagógica, 

quem eram seus sujeitos, como dialogavam com a comunidade, além de, nesses 

marcos editoriais, salientavam a importância da participação. 

 

 

4.1.1.1_Reflexões do Documento: “Conversando com o PPP 2009” 

 

No documento “Conversando com o PPP 2009”, a Secretaria iniciou o diálogo 

com a rede, pois esse foi o primeiro documento de comunicação com os 

profissionais da educação. O período de entrega desse documento na rede, foi 

momento da chegada da nova gestão que permaneceria do período de 2009 a 2012. 

Nesse registro oficial, houve a preocupação de reconhecer a história 

produzida pela rede, porém uma atenção consistiu e foi o fato de alertar as equipes 

para com a construção coletiva do PPP’s, de modo que a participação de toda a 

comunidade intra e extra escolar pudesse estar presente. Esse documento não 

apresentou mudanças na estrutura dos documentos de PPP’s que as escolas já 

estavam habituadas a organizar, mas deu uma grande relevância no propósito da 

construção, por meio da participação. 

O documento discutiu a concepção que se deveria ter de ser humano, 

sociedade e sistema educacional. Porém, quando tratou da concepção de sociedade 

não abriu um tópico para essa temática, mas no decorrer do texto   foi observado um 

reconhecimento de sociedade desigual, além disso mostrou a intenção de se efetivar 

uma ação educativa para reconhecer essa desigualdade e então chamou a 

observação para se pensar em práticas que pudessem transpor esse cenário. 

Ao tratar da concepção de ser humano tinha uma discussão de que os seres 

humanos são construtores de histórias e que esses precisavam ser respeitados. 

Assim elucidou que o ano de 2009 seria mais um ano que se agregaria a história da 

rede e, nesse sentido, teve a seguinte pergunta: 



94 
 

Como respeitaremos a história de cada unidade escolar e de cada 
um que compõe e desfruta desse contexto? (CONVERSANDO COM 
O PPP 2009, PG3) 

 

 A pergunta ficou em aberto, mas a discussão do respeito às especificidades 

dos sujeitos se apresentou, embora mais no perfil de faixa etária e nos conceitos de 

singularidades culturais.  

Dessa forma, discutiu como essas características se fariam presentes no 

processo de ensino aprendizagem, como deveriam pensar a organização dos 

tempos, espaços e propostas de construção de conhecimento pelos indivíduos. 

Em seguida houve a apresentação da concepção de rede que se tem 

enquanto política pública. Para tratar dessa concepção, o documento apontava que 

esperava uma unidade de rede, mas que esse conceito de unidade não era tratado 

sob uma perspectiva massificadora.  

Para expandir essa discussão colocou em evidência a importância da 

participação na construção de um PPP, pois era a participação que traria coerência 

com os preceitos democráticos. Nesse formato, apresentava que o instrumento PPP, 

deveria assumir o papel de orientar a atuação da gestão pedagógica, administrativa 

e política. 

 

A comunidade escolar/equipe não são plateias. A premissa não é 
consulta, é participação. Não é dar voz, mas garantir o direito de 
decidir. Gestão democrática é uma atitude que assumimos na nossa 
vida. Democracia não significa a substituição da tirania de um, pela 
tirania da maioria, mas a possibilidade de nos constituirmos como 
sujeitos coletivos, conectados com o tempo e história, visando o bem 
comum. 
Afinal como construir um trabalho em rede sem padronizar, 
massificar as experiências? 
Reconhecendo o PPP como o documento de identidade de cada 
lugar. Nesse sentido faz-se necessário uma reflexão sobre toda uma 
forma de padronização que construímos no cotidiano escolar: (...) 
(CONVERSANDO COM PPP 2009, P. 6 E 7) 

 

Ao indicar os preceitos da concepção de rede foi perceptível que o PPP foi 

colocado como um instrumento que poderia orientar a gestão pública para rever as 

reorganizações das linhas orçamentárias, a formatação de uma política de 

valorização dos profissionais, o fortalecimento dos órgãos colegiados das unidades 

educativas e o tratamento do conhecimento para além das preocupações com os 

índices. Desde que esse documento de fato apresentasse a realidade das escolas. 
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O documento enquanto diálogo oficial com a rede mostrou que a identidade 

da rede precisava ser feita numa gestão democrática para garantia do acesso e 

permanência de todos/as. Dessa forma, foi notável uma concepção de educação 

para todos/as.  

Uma ressalva presente nos estudos foi fato de que pouco, nesse documento, 

tinha indicativos de procedimentos nas ações educativas, a não ser ao tratar da 

revisão dos tempos, espaços, organização dos projetos e uso de equipamentos, no 

sentido de se pensar as especificidades dos/as educandos/as e as possibilidades da 

efetivação da participação. 

No tratamento das modalidades havia uma indicação para a escola entender 

a EJA dentro do conceito de escola única. Esse indicativo apareceu no momento do 

texto em que as escolas são convidadas a discutir e a propor ações frente a vários 

aspectos. 

 

Expostas nossas intenções e pretensões abrimos o diálogo, 
convidando a escola a discutir e propor ações para: 

 Assegurar o respeito da criança, do adolescente, do jovem e 
adulto; 

 Processo de alfabetização para além dos índices; 

 Uma política de inclusão com acesso à legislação, estrutura e 
política de apoio; 

 Implementação do Ensino fundamental de 9 anos; 

 EJA, Construção do conceito de escola única; 

 Reformulação dos programas educacionais; 

 Gestão democrática e fortalecimento dos conselhos; 

 Avaliação numa perspectiva progressista. (CONVERSANDO 
COM PPP 2010, PG 10) 
 

Em análise ao documento foi compreensível que o registro documental era 

questionador, provocador frente à função escolar, pois recuperava e problematizava 

as práticas didáticas.  

Um outro fato importante, foi que mostrou respeito ao tempo em que a rede 

se encontrava, mas isso não impedia a realização de uma problematização a esse 

tempo.  
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4.1.1.2. Análise do documento “Conversando com o PPP 2010” 

 

O documento Conversando com o PPP 2010 é um registro que forneceu as 

orientações para a elaboração do Projeto Político Pedagógico das escolas no ano de 

2010. Nessas orientações houve um diálogo com as diretrizes de gestão 

democrática, acesso, permanência e qualidade que a Secretaria apontou como 

elementos indicadores para as escolas na construção das suas ações. 

 Nesse diálogo existiram as definições de cada diretriz e houve a afirmação 

do preceito político pedagógico de Educação para Todos/as. 

 

O Projeto Político Pedagógico deve assumir o desafio de procurar 
caminhos que preparem as crianças, jovens e adultos para a vida 
social, cultural e política. Para tanto nos fundamentamos na diretriz 
de gestão democrática a fim de estabelecer um diálogo entre 
governo, educadores, pais e alunos a partir da criação de espaços de 
discussão que garantam a participação de todos na definição da 
ação educativa (...) (CONVERSANDO COM PPP_ 2010, PG1). 

 

Esse foi um documento que trouxe a modificação estrutural dos PPP´s, a   

justificativa da mudança do formato do documento se deu pelo caráter de buscar um 

registro que  observasse as necessidades de todos\as envolvidos com a escola e 

para que então houvesse a construção de um projeto democrático que respeitasse 

as necessidades e especificidades dos sujeitos, reafirmando então, as intenções do 

documento “Conversando com o PPP 2009”: 

 

Outra diretriz, ACESSO e PERMANÊNCIA, visa alcançar o objetivo 
de todos incluídos na escola. Para tanto, é necessário identificar uma 
gestão curricular que assegure o desenvolvimento e aprendizagem 
de todos (...) (CONVERSANDO COM O PPP 2010, PG1). 
 

A nova organização do roteiro do documento PPP se fez numa apresentação 

da identidade da escola, sua concepção de educação, educando/a e de 

conhecimento. Com esse roteiro, caberia à escola caracterizar as suas diferentes 

comunidades e propor um plano de ação para ampliar a participação e respeito à 

comunidade intra e extraescolar e, dessa forma, organizar seu planejamento da 

ação educativa. 

Esse perfil do documento trouxe uma abertura muito grande para a escola 

apresentar-se e reconhecer-se e dessa forma efetivar a ação dialógica entre 
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comunidade e escola, respeitando o que Freire tratou sobre diálogo como um 

fenômeno humano que por meio dele os homens e mulheres possam exercer a 

práxis. 

A discussão estabelecida nesse documento, “ Conversando com o PPP 

2010”, apresentou os propósitos de uma educação inclusiva, com a definição dos 

papéis da Secretaria e das escolas. Abordou também o objetivo da efetivação de 

uma educação básica que consiste no direito à Educação Infantil, Fundamental e 

Média para todos/as com elementos comuns, com vista ao combate à desigualdade, 

à discriminação e à intolerância. 

Outro aspecto tratado foi a participação de todos/as no processo da 

construção do documento PPP. Com referência a essa questão, discorreu que cada 

escola na construção do PPP deveria facilitar que cada sujeito envolvido trouxesse 

as suas concepções e essas precisavam ser debatidas. E ao tratar dessa 

participação evidenciou às escolas que era preciso ver, ouvir e saber o que os/as 

envolvidos/as pensavam. 

Ainda houve a apresentação das modalidades educativas e dos seus 

propósitos políticos educativos. No tratamento da Educação de Jovens e Adultos, o 

documento já trouxe as especificidades dessa modalidade educativa, descreveu de 

que a EJA deveria se efetivar sob o preceito de Educação ao Longo da Vida. 

Também apresentou a lógica do direito da Educação para Todos/as e o preceito da 

formação integral.  

O documento observou para um histórico da EJA enquanto política que 

esteve à margem da ordem do direito e reafirmou seus marcos legais atuais com a 

intenção de fundamentar o preceito do direito à Educação para todos/as. 

Ao tratar de quais preceitos devem orientar a organização da ação educativa 

na EJA, notificou que essa modalidade precisava ser pensada a partir dos 

pensamentos freireanos. 

 

Nesse projeto político pedagógico, a identidade da Educação de 
Jovens e Adultos tem que se fazer com as ideias Freireanas que 
afirmam que os/as educandos/as da EJA são sujeitos plenos de 
cultura e conhecimento, com diferentes percursos e projetos que 
precisam ser tratados (...) (CONVERSANDO COM O PPP 2010, PG 
7). 
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Em continuidade, a discussão da EJA tratou da importância da relação à 

organização de um planejamento educativo mais flexível, mais dinâmico e mais 

significativo. Houve ressalva para assegurar a permanência dos/as educandos/as na 

escola, pois a permanência não era obrigatória aos/as educandos/as, mas se fazia 

na obrigatoriedade da oferta por parte do poder público. 

Ao fazer essa ressalva, trouxe o indicativo de que para a Secretaria era 

importante que a escola repensasse a organização do tempo e do espaço escolar e 

as possibilidades de agrupamento dos/as educandos/as com base na Lei federal de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei 9394/96. 

 

Para Secretaria de Educação é de fundamental importância que a 
escola pense como deve ser a organização dos tempos e espaços 
de produção de conhecimento com jovens e adultos, devido a isso 
estamos propondo que as escolas analisem as possibilidades de 
agrupamentos dos/as educandos/as (...) (CONVERSANDO COM O 
PPP 2010, P. 7). 

 

Um aspecto observado foi o desenvolvimento que a Secretaria teve ao 

colocar para as escolas a necessidade de pensar o perfil do/a seu/a educando/a 

jovem e adulto, sua proposta de trabalho e mais que isso a sua proposição de 

reorganização do tempo e espaço escolar, de modo a constituir novos formatos de 

organização e agrupamento dos/as educandos/as a partir das necessidades, 

desejos e expectativas.  

Para que as escolas organizassem esses agrupamentos, a Secretaria 

configurou o currículo em base comum e base diversificada. A explicação para a 

organização da proposta curricular nesse formato se deu porque a Secretaria já 

tinha a intenção de colocar as escolas a pensarem as expectativas dos\as 

educandos\as. Em virtude disso, orientou o planejamento na escola da seguinte 

forma: 

Na base comum, a Secretaria apontava que o planejamento deveria se 

orientar pela proposta curricular já existente na rede e, para a base diversificada foi 

definido a possibilidade de organizar o conhecimento era pelos projetos que 

deveriam promover questionamentos, investigação. 

Em ambas organizações do conhecimento no currículo, houve uma 

orientação para que os trabalhos na parte diversificada e comum pudessem oferecer 
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condições de se trabalhar com as temáticas de interesse e expectativa dos/as 

educandos/as, como dizia Freire: 

 

Se a vocação ontológica do homem é a de ser sujeito e não objeto, 
só poderá desenvolvê-la na medida em que refletindo sobre suas 
condições espaço-temporais, introduz-se nelas, de maneira crítica 
(...) (FREIRE, 1975) 

 

Nessa especificidade, foi analisado que na modalidade de EJA houve um 

indicativo de se adentrar na prática didática, no sentido de mostrar que deve partir 

de uma relação dialógica que precisa reconhecer os sujeitos, levantar suas 

expectativas e necessidades. Para isso destacou a importância de se rever inclusive 

o tempo e o espaço escolar e propôs uma outra forma de tratar esses aspectos. 

Com relação a essa observação, podemos pensar que essa indicação por si 

só não garantia que a escola passasse a efetivar uma concepção freireana dialógica 

e participativa, mas essa inferência começou a instigar as maneiras de fazer, no 

sentido de impulsionar os\as educadores\as para verem o/a educando/a ao 

organizarem sua prática didática. 

No tocante à formação integral, a Secretaria de Educação concebeu também 

que ao tratar de sujeitos jovens e adultos está lidando com pessoas que estão no 

mundo do trabalho e que alguns desses têm expectativas para com uma formação 

que também os aproxima do trabalho.  

Assim, nesse registro houve a apresentação da Educação Profissional 

organizada em áreas de qualificação profissional para algumas escolas. Nesse 

momento é chamada atenção para a organização de um PPP que dialogue com o 

Mundo do Trabalho, que se faz nas diferentes possibilidades de trabalho do mundo 

adulto e não só na ordem do capital. Em constante argumentação, salientou a 

importância da integração da parte específica, a qualificação, com a formação geral. 

Nas Escolas Municipais de Educação Profissional_ EMEP’s, o PPP 
deve conceber os sujeitos, suas expectativas com o Mundo do 
trabalho (...) (CONVERSANDO COM PPP 2010). 
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4.1.1.3. Análise do documento: Suleando 

 

O documento Suleando, apresentado à rede de educação municipal em 2011, 

tratou de algumas ações da rotina do cotidiano escolar. Esse registro dialogou com a 

rede sobre algumas práticas, no sentido de questioná-las e orientá-las para que as 

diretrizes de gestão democrática, qualidade social, acesso e permanência se 

fizessem presentes nas práticas educativas. 

O objetivo do documento era apresentado logo de início e consistiu em 

oportunizar à rede uma reflexão do seu fazer educativo em diferentes momentos e 

ações educativas. A escolha do nome Suleando se inspirou num conceito de Freire, 

conforme explicação que se apresentava no início da reflexão do marco de edição: 

 

O termo sulear tem sido utilizado na obra de Freire “Pedagogia da 
Esperança” de modo explícito. Significa construir paradigmas 
endógenos, alternativos, abertos, enraizados em nossas próprias 
circunstâncias que reflitam a complexa realidade que temos e 
vivemos. Sulear, sem negar os elementos positivos da modernidade, 
implica assumir o movimento de construção endógeno e processual 
de outro mundo possível. (APUD Suleando_ COSTA, 2008, p.18/19) 

 

Com essa perspectiva, houve no material, reflexões e indicativos para que a 

escola pensasse no seu PPP os seguintes aspectos: reunião de pais, acolhimento, 

momentos formativos (HTPC e Reunião Pedagógica), conselhos ano ciclo, festa e 

eventos, reuniões com o Conselho de Escola e com Associações de Pais e Mestre, 

tratamento aos sábados letivos, atividades extraclasses, atividades de finais de 

semana. 

Nos documentos “Conversando com o PPP 2009” e no “Conversando com o 

PPP 2010” houve a definição dos princípios educativos para alcançar uma Educação 

Emancipatória. Esses documentos trouxeram uma orientação para revisão das 

ações didáticas. Entretanto, os indicativos de como fazer essa revisão das práticas, 

com as possibilidades da escola se rever e se organizar, ficaram numa abordagem 

mais generalista.  

A participação, como o formato de se fazer com todos/as foi sempre 

apresentado, mas as formas do diálogo se organizar no seio escolar, como elemento 

estruturante da participação não se apresentou. Essa indicação de possibilidades de 



101 
 

práticas para revisão e organização das ações da escola se inicia no documento 

Suleando. 

 

 

4.1.2. Os Documentos de edição específica da EJA 

 

Na investigação da edição específica da EJA para a organização do trabalho, 

houve a análise dos documentos de diálogos com os profissionais da modalidade de 

EJA e os que deliberam sobre a organização desse atendimento.  

O primeiro documento que dialoga com a rede sobre os preceitos políticos 

pedagógicos e com orientação à reorganização curricular se refere à revista: “HAJA 

EJA”. Depois, com mais precisão e detalhamento o conceito de currículo e da 

política pública, se fizeram presentes no documento “Diretrizes Curriculares da EJA 

2011”, esse documento trouxe uma abordagem de como deve ser construído o 

conhecimento com os/as educandos/as jovens e adultos. 

Os documentos que discutiram o atendimento se referem às deliberações 

encaminhadas pela Secretaria ao Conselho Municipal de Educação que se 

constituíram na deliberação municipal de nº1/09 que normatizou o atendimento de 

EJA e a deliberação de nº2/10 que regulamentou a Educação Profissional. 

Os documentos que mais proporcionaram o incentivo ao diálogo são os que 

tentam a comunicação com a rede. As deliberações são marcos legislativos para o 

atendimento.  Porém, uma  questão a apresentar é que as normatizações foram 

homologados pós-edição dos grandes diálogos problematizadores da prática com a 

rede. 

 

 

4.1.2.1. Análise da Revista HAJA EJA 

 

Essa revista foi entregue no ano de 2010 e foi um documento que apresentou 

a concepção de EJA da Secretaria, além de orientar a organização do atendimento. 

Para tanto, abordou um histórico da EJA na cidade no sentido de notificar que a 

reorganização dessa modalidade é fruto de um processo histórico. 

O documento tratou que a oferta da EJA se efetiva pela ordem do direito à 

educação. Em discussão colocou que a efetivação do direito era uma conquista que 
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adveio de uma luta organizada e, com essa lógica, a concepção política que essa 

administração possuía para com a EJA se fazia no preceito de respeito à 

diversidade, ao direito de Educação ao Longo da Vida. 

 

A concepção que norteia nossa ação pedagógica idealiza a EJA na 
sua diversidade, ao ponto que afirma a sua especificidade enquanto 
modalidade educativa. 
Essa concepção reafirma o comprometimento da constituição em 
oferecer Escola Pública para todos. Com esse olhar de Escola Única 
que respeita os sujeitos em suas características pessoais, seja qual 
ela for (idade, gênero, etnia, credo e etc.), apresentamos todas as 
ações que se pautam no princípio da solidariedade, da inclusão e da 
justiça, com as diretrizes de acesso, permanência e qualidade social. 
A efetivação desses princípios e diretrizes se concretizará em ações 
políticas e pedagógicas que respeitem o tempo e os espaços físicos 
e políticos dos educandos (...) (Revista HAJA EJA, 2010, p.5) 

 

Esse documento tinha uma edição dialógica com a prática, havia depoimentos 

de profissionais da rede, professores/as e representantes da equipe de gestão. 

 

Deparada com as atividades iniciais, vi que o trabalho seria grande, 
mas como adoro desafios, pesquisei e busquei relatos dos próprios 
alunos, quanto as suas expectativas para a vida, trabalho, família e 
principalmente com a escola. De acordo com esses relatos e com o 
convívio diário, conhecemos diversas histórias de vida, muitas 
sofridas, mas sempre de luta, algumas de escolhas “erradas”, mas 
buscando acertar-se e, outras de superação e lições de vida. 
Criamos um vínculo afetivo muito forte, e sei que este foi o fator de 
tanto empenho, esforço, avanços e superação. Cansados das 
derrotas da vida, almejam agora somente vitórias... E foi assim, com 
grandes estímulos, projetos de cidadania, informatização e 
informação, vídeos, reportagens, mensagens, histórias e muito 
conteúdo que conquistamos juntos esta vitória tão festejada e 
orgulhada. Juliana Martins Prof. EMEB Lourenzzo. (Revista HAJA 
EJA 2010, p.10) 

 

 Além dos depoimentos, o documento apresentou registros de projetos 

pedagógicos vivenciados nas escolas municipais que representavam uma prática 

educativa organizada no conhecimento prévio dos/as educandos/as, nos formatos 

de processo de ensino aprendizagem marcados pela investigação e articulação com 

conhecimento nas diferentes áreas. 

Nesse formato, o documento deu uma orientação para as escolas realizarem 

uma revisão de sua organização de tempo e espaço para melhor acolherem os/as 

educandos/as da EJA nas suas especificidades e necessidades. Para efetivarem 
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esse fazer destacou a importância dos projetos organizados em eixos de 

conhecimentos significativos para o/a educando/a. 

 

Para cumprir com o propósito que se compromete com 
desenvolvimento de todos, efetivamos a posição política de trazer a 
EJA como responsabilidade do Poder Público que hoje já usa de 
instrumentos legais para institucionalizar esse atendimento, 
respeitando sua necessidade, conforme a Lei Federal das diretrizes 
da Educação de nº 9394/96 (LDB). 
Ao respeitar a especificidade, a política pública compreende que para 
o educando trabalhador permanecer na escola precisa reconhecer 
esse espaço como local irradiador de cultura e convivência. (Revista 

HAJA EJA, 2010, p 12) 
 

 Com a possibilidade de reorganização dos tempos, a Secretaria implantou a 

organização dos agrupamentos dos/as educandos/as por necessidade e expectativa 

e nesses agrupamentos o conhecimento deveria ser organizados em tempo, 

denominados de Base Comum e Base Diversificada. Na Base Comum há os 

agrupamentos para construção do conhecimento por tempo de escolaridade e na 

Base Diversificada há os agrupamentos para construção do conhecimento por 

projetos que atendessem às expectativas e desejos de aprendizagem dos/as 

educandos/as.  

Para as duas dimensões há a orientação de que existe a responsabilidade de 

reconstrução do conhecimento a partir dos conhecimentos prévios dos/as 

educandos/as. 

  

Como Poder Público que reconhece a EJA enquanto modalidade 
educativa, que respeita o sujeito na sua especificidade e 
necessidade, para o ano de 2011 temos a intenção política de 
favorecer os projetos pedagógicos das escolas para que as mesmas 
possam organizar os seus espaços e tempos para favorecerem a 
construção do conhecimento com significado. 
Esse propósito político carrega na sua essência a convicção de que 
o conhecimento não tem hierarquia e quando esse se aproxima dos 
sujeitos, a possibilidade de reconstrução do saber de fato se 
constitui. Ao assumirmos o compromisso da educação para todos, 
entendemos que o espaço e o tempo educativo precisam ser 
compreendidos a partir das possibilidades e necessidades dos 
educandos. 
Dessa maneira, não há uma única forma de nos organizarmos para a 
reconstrução do processo de ensino aprendizagem, pois os sujeitos 
são diversos. (REVISTA HAJA EJA, P.27). 
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Como fortalecimento das ações da Base Diversificada, a Secretaria ofertou às 

unidades educativas, ações pedagógicas com os/as educadores/as populares nas 

seguintes atividades, que eram escolhidas pelos/as educandos/as conforme seus 

interesses: 

 

- Projetos de confecção de acessórios; 

- Projeto de música; 

- Projeto de dança; 

- Projetos de Qualificação Profissional Social. 

 

Para isso estamos apresentando que na rotina semanal dos 
educandos será garantida que uma vez por semana as escolas 
possam organizar algumas vivências de construção de saber por 
oficinas direcionadas pelos seguintes eixos: Aproximação ao 
Trabalho, Arte e Cultura e Vivências Corporais. Dentro desses eixos 
teremos o direcionamento para oficinas temáticas que chegarão às 
escolas, conforme apontamento registrado pelos educandos em 
pesquisa realizada em 2009 (...) (REVISTA HAJA EJA, 2010, P.28) 

 

Assim, a organização desses projetos por parte da Secretaria se fez pós 

leitura das escolas com os/as educandos/as sobre quais linguagens gostariam de ter 

no currículo. 

Em continuidade, a observação do documento, na especificidade de 

tratamento que a secretaria fez ao conhecimento, pode - se notar que teve fortes 

indicativos para que as escolas fizessem uma reorganização do processo de ensino 

aprendizagem a partir do referencial de construção de conhecimento que respeita as 

expectativas, desejos e necessidades dos/as educandos/as no processo educativo. 

 A possibilidade de concretizar desse currículo foi abordada na organização 

de projetos investigativos que proporcionassem sistematização para a 

transformação. 

Nesse teor de discussão, compreendemos uma influência freireana 

comprometida com um conhecimento que responde à necessidade da comunidade. 

Nesse sentido houve uma orientação com relação à organização do conhecimento 

enquanto elemento cultural em que os homens e mulheres têm a possibilidade de 

dialogar para além dos muros escolares. 

Esse documento, como o primeiro diálogo pautado com a rede de EJA, teve 

um caráter participativo de produção, pois trouxe experiências da própria rede, 
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concepções dos sujeitos que atuam na EJA. Por ser um documento que tratava do 

processo educativo na EJA, afirmou que o/a educando/a tem que ser considerado 

como um sujeito participativo na relação educativa, pois se isso não acontecer não 

haverá construção do conhecimento com significância. 

 

Nenhuma ação educativa pode prescindir de uma reflexão sobre o 
homem e de uma análise sobre suas condições culturais (...) 
(FREIRE, 1979) 

 

 

4.1.2.2. Análise das Diretrizes Curriculares 2011 

 

O documento “Diretrizes Curriculares” foi um documento construído com o 

coletivo dos profissionais da EJA na rede, orientou a proposta curricular dessa 

modalidade. Ele trouxe um histórico municipal da EJA numa relação com o histórico 

nacional. Em seguida, apresentou qual a concepção que a gestão pública possuía 

em relação ao conhecimento. 

 

O documento das Diretrizes Curriculares da EJA (Educação de 
Jovens e Adultos) de São Bernardo do Campo foi construído pelas 
mãos de todos/as educadores/as desta modalidade, num processo 
participativo e democrático, organizado em ações de formação 
continuada e de sistematização das reflexões resultantes desse 
processo (...) (Diretrizes Curriculares, 2011, p.1) 

 

O seu corpo estrutural, foi construído numa perspectiva participativa, pois teve 

a participação de todos os profissionais envolvidos na EJA, por meio de ações 

formativas dialógicas, conforme menção apresentada a seguir: 

 

As diretrizes Curriculares são resultado de um processo de 
Formação continuada, no qual todos os sujeitos envolvidos: 
educandos/as, educadores/as, coordenadores/as, diretores/as, 
professores/as de apoio à direção, orientadores/as pedagógicos/as, 
educadores/as do MOVA (movimento de alfabetização), entidades 
conveniadas e equipe de EJA da Secretaria de Educação, tiveram a 
possibilidade de protagonizar esse processo... (Diretrizes 
curriculares, 2011, pg 8) 

 

Essas formações se consolidaram por temáticas que são os eixos de 

tratamento ao conhecimento descritos nas diretrizes, sendo que para cada 
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formação, antes da realização da mesma, a escola recebia um texto sobre o assunto 

tratado e com esse em mãos, levantava questionamentos e no dia da formação 

os/as educadores/as dialogavam com os/as palestrantes. 

 No próximo encontro formativo, o mesmo tema era recuperado e as práticas 

pedagógicas executadas nas escolas eram sistematizadas para serem refletidas no 

sentido de perceber se essas respeitavam as necessidades dos sujeitos, ampliavam 

conhecimentos de forma integral e promoviam a transformação social. 

Nesse trabalho podemos perceber que esse documento foi uma 

sistematização que se fez por constantes diálogos com a rede, numa perspectiva de 

problematizar os/as educadores/as frente suas concepções e prática  

Enquanto documento que se formatou como uma diretriz curricular, 

apresentou um parecer crítico em relação à construção do conhecimento, pois 

salientou uma ação didática que reconhecesse os conhecimentos prévios dos/as 

educandos/as. 

 

O conteúdo das Diretrizes Curriculares parte do histórico da EJA no 
Brasil e na cidade para reafirmar o sentido da oferta de uma 
modalidade educativa que prima por uma construção de saber que 
considera as diversidades, necessidades e expectativas dos sujeitos. 
Depois faz a apresentação da concepção que temos pelo 
conhecimento e apresenta um currículo organizado nos seguintes 
eixos: Memória e territorialidade, Linguagens (escrita, oral, 
matemática, corporal, tecnológica), Meio Ambiente, Cultura e 
Trabalho e por fim apresenta o alinhamento dos serviços. 
Assim, apresenta que, os pressupostos do atendimento da demanda 
de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional na rede 
de SBC fundamentam-se nos princípios da Educação Popular, na 
perspectiva Freireana. (Diretrizes Curriculares, 2011, p.1) 

 

Nesse documento em coerência aos demais, reafirmou o princípio de 

Educação ao Longo da Vida com o propósito de Educação de Jovens e Adultos que 

trabalhe com as dimensões pessoais, sociais e profissionais para além da 

reafirmação dos princípios que norteiam a política de EJA.  

Esse documento tratou especificamente do currículo, de modo a organizar 

uma proposta curricular com concepção freireana, organizada por eixos e com 

orientações para a organização das ações educativas pela modalidade dos projetos 

que permitem a investigação, pesquisa e sistematização para a transformação que 

favorecerá a formação integral. 
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Ao tratar da formação integral, esse documento concebeu a importância de 

realizar uma ação educativa que atenda às dimensões ética, estética e técnica, de 

forma explícita e para concebê-las apresentou o princípio de formação integral 

sustentado numa prática didática que promove integração educação e trabalho 

através da articulação ciência, cultura e trabalho. O documento ainda definiu os 

preceitos de cada uma dessas dimensões numa perspectiva crítica e emancipatória. 

Como organização da produção do conhecimento, esse documento orientou 

que o processo de planejamento dos/as educadores/as da rede ocorresse por eixos 

de conhecimento, sendo esses: Memória e Territorialidade, Meio Ambiente, 

Linguagens (Corporal, Oral, Escrita, Tecnológica e Matemática) e Cultura e 

Trabalho. 

 

 

4.1.2.3. Análise das Deliberações de Atendimento 

 

 Na análise da deliberação de nº1/09 e a deliberação de nº2/10 foi percebido 

que são documentos de marcos legais que afirmaram o direito e o dever do poder 

público para com o atendimento. Na deliberação de nº1/09 houve a normatização de 

atendimento da EJA sob a responsabilidade do poder público. Nessa diretriz teve – 

se o indicativo da organização do atendimento no que se refere ao tempo e percurso 

escolar ofertado aos/as sujeitos jovens e adultos. Na deliberação de nº2/10 houve a 

normatização da Educação Profissional na modalidade de EJA com a 

responsabilidade da qualificação inicial e continuada.  

Esse documento determinou e orientou a organização dessa formação em 

qualificação profissional em áreas com itinerários formativos e prescreveu a 

organização com elevação de escolaridade em formato de concomitância, mas 

podendo também ocorrer, para os que já terminaram o Ensino Fundamental, os 

cursos em formato subsequente. 

Embora esses documentos sejam marcos regulatórios ao atendimento, com 

as limitações que esse formato de escrita apresenta, podemos perceber que houve 

uma preocupação do Poder Público para com o direito. 

Nos documentos foi possível perceber que a possibilidade de efetivação da 

responsabilidade do poder público para com a ordem do direito ao atendimento à 

EJA se fazia em várias políticas públicas, mas nos registros documentais estudados, 
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a dimensão do processo de ensino aprendizagem com alerta ao tempo de 

aprendizagem do/a educando/a foi a priorizada.  

 

 

4.2. 2ª Categoria - A efetivação do diálogo e a participação, enquanto 

categorias freireanas na busca da escola pelo currículo de formação integral 

Nesse momento da escrita da pesquisa, há a apresentação dos limites e as 

possibilidades que favorecem ou dificultam a organização de um currículo de 

formação integral na escola. Para tanto a análise se deteve em observar a 

efetivação do diálogo e participação, como elementos intrínsecos para a busca da 

formação integral no currículo. 

Diante desse propósito, foi realizado um estudo do Projeto Político 

Pedagógico das Escolas, PPP’s, em que houve uma investigação das 

características das unidades escolares, suas localizações, seus propositivos 

políticos pedagógicos.  

Em seguida, ocorreu os levantamentos provindos das entrevistas e 

questionários das equipes gestoras para tratar da concepção e papel dessa equipe 

para promover a participação a fim de apoiar a equipe de educadores/as com a 

organização do currículo de formação integral numa concepção freireana. 

 

 

4.2.1. A especificidade das escolas 

As duas escolas estavam localizadas numa região periférica da cidade de 

São Bernardo do Campo, eram próximas e possuíam alguns professores/as do II 

segmento do Ensino Fundamental em comum, pois os mesmos completavam suas 

cargas horárias nas duas escolas e isso fez com que nos momentos de horário 

pedagógico coletivo, em uma das escolas, não houvesse a junção de todos/as 

educadores/as, pois parte deles precisavam ficar na escola em que possuía maior 

número de aulas. Esse fato fez com que as duas escolas conversassem no sentido 

de pensarem juntas um processo formativo comum para esse grupo de 

educadores/as. 

Ao retomar os PPP’s das escolas, foi recuperado o conceito apresentado por 

Gadotti de que o projeto pedagógico necessita de um revisitar ao já constituído, para 
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então, se projetar. Isso implicou na pesquisa uma revisão dos pensamentos já 

organizados, valorizando a história produzida nas unidades escolares. 

 

O projeto pedagógico precisa sempre rever o instituído para, a partir 
dele, instituir outra coisa: tornar-se instituinte(...). (GADOTTI, 2000) 

   

Esse revisitar foi realizado nessa pesquisa, mas no lugar de observação, 

assim, foi percebido que o planejar das unidades escolares revelava histórias, 

apresentava a preocupação de fundamentar uma concepção de Educação que 

previa a participação por meio da gestão democrática, se preocupava com a 

autonomia de todos/as envolvidos/as e se atentava às especificidades dos/as 

educandos/as.  

Porém, o conceito de formação integral não foi apresentado de forma explícita 

e a organização das possibilidades de se efetivar a participação por meio do diálogo 

não ficou evidente. 

Em ambos os PPP’s foi apresentado que a equipe gestora é uma equipe nova 

e que as escolas se marcaram por um histórico de constantes chegadas e saídas de 

profissionais, mas que, há intenção em se constituir uma concepção sólida entre 

os/as profissionais das unidades escolares para que uma ação educativa que 

respeite seus/as educandos/as se fundamente. 

Como o PPP era um documento que apresentava um roteiro que era uniforme 

na rede, as escolas eram identificadas enquanto unidades educativas com seus 

perfis de atendimento e os sujeitos que acolhiam.  

Assim, no documento apresentavam suas concepções de educação, faziam o 

diagnóstico da comunidade e então constituíam o plano formativo com objetivos, 

responsáveis e temporalidade de execução para todos os sujeitos que faziam parte 

da comunidade escolar: Comunidade, usuários, professores/as, auxiliares de 

educação, equipe de apoio e equipe administrativa e conselho de escola.  

Além disso, o documento previa um plano para a organização das reuniões 

de pais, para as reuniões pedagógicas. Por fim organizava um plano de trabalho 

para as turmas conforme percurso organizado por ciclo e o calendário escolar. 
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4.2.1.1. As especificidades da Escola Pitangueira 

 

A escola Pitangueira apresentou inicialmente no seu PPP a preocupação com 

a constituição de uma concepção que valorizava e respeitava os saberes dos/as 

educandos/as. Essa concepção se evidenciava a partir dos registros que tratavam 

os preceitos de Autonomia, Participação e Corresponsabilidade, Formação 

Permanente, Respeito à diversidade (transparência e ética). 

Em seguida descreveu sua concepção de Educação como um processo 

amplo que está para além dos muros escolares e tem a responsabilidade de 

sistematizar o conhecimento. Outras definições de concepção também se 

estabelecem como: 

 

 Aprendizagem: uma ação de troca entre educador/a e 
educando/a que permite a formação para o aprender a ser, aprender 
a conviver, aprender a fazer e aprender a aprender; 

 Aluno: sujeito do processo de construção do conhecimento, a 
razão da existência escolar e o indicativo para revisão do trabalho 
exercido; 

 Professor: o sujeito mediador da ação educativa e tem 
interferência na ação de transformação que provém pelo processo de 
ensino aprendizagem; 

 Relação professor e aluno: concebe uma relação harmoniosa, 
de respeito às especificidades e como o/a professor/a é o sujeito de 
maior experiência esse tem a responsabilidade de favorecer o 
autorreconhecimento dos/as educandos/as e desses pelos/as 
outros/as; 

 Relação escola comunidade: compreende que escola e 
comunidade precisam refletir e discutir juntas sobre os propósitos 
formativos [...] (PPP escola Pitangueira, 2011) 

 

O PPP descreveu a comunidade escolar e nesse ponto do documento houve 

menções do perfil dos/as educandos/as da EJA. A identificação desse grupo de 

educandos/as se fez pelo perfil de faixa etária, membros da comunidade, sujeitos 

trabalhadores e logo depois apontou a necessidade de reorganização da escola 

para esse atendimento. 

Na especificidade da comunidade houve o apontamento de um projeto que 

prevê a participação da comunidade para além da relação de informação, mas com 

o preceito de participação pela decisão. Como disse Licinio Lima, a participação 

como uma referência de gestão democrática que tem intervenção nas decisões. 
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Não me remeto, portanto, o estudo de participação para o quadro 
das técnicas de gestão nem para domínio das tecnologias 
pedagógicas, antes a entendendo por referência a um projeto político 
democrático, como afirmação de interesses e de vontades, enquanto 
elemento limitativo e mesmo inibidor da afirmação de certos poderes, 
como elemento de intervenção nas esferas de decisão política e 
organizacional (...) (LIMA, 2011) 

 

Quando o PPP apresentou a proposta de trabalho com a EJA, o documento 

trouxe as especificidades desses/as educandos/as enquanto jovens e adultos 

trabalhadores/as que possuem uma relação com o mundo do trabalho. Além disso, 

reconheceu a diversidade do público no perfil da faixa etária e discutiu que por ser 

um grupo marcado por tantas diversidades era importante a organização de um 

currículo que se fundamentasse nos trabalhos organizados na base comum e base 

diversificada, que são os projetos a partir dos interesses dos/as educandos/as. 

Os projetos da EJA nessa escola, no ano de 2011, se centraram nas 

temáticas: Trabalho, Meio Ambiente e Economia Solidária. As justificativas para 

essas escolhas vieram do fato desses temas fazerem parte do interesse dos/as 

educandos/as.  

As questões ambientais foram justificadas pelo fato de que a comunidade 

estava vivenciando as transformações do bairro, após intervenção da construção da 

Rodovia denominada Rodoanel que trouxe muitas modificações e transtornos 

ambientais para a região.  

Já a temática da Economia Solidária estava ligada às questões do Mundo do 

Trabalho. Como muitos dos/as educandos/as sobreviviam a partir de um trabalho 

informal, a Economia Solidária passou a ser vista como uma possibilidade de 

sobreviver no trabalho formal organizado coletivamente, além de ser um tema em 

que a questão do trabalho poderia aparecer na ação educativa. 

 

Essa diversidade na faixa etária dos alunos torna o trabalho com a 
EJA um desafio cada vez maior, pois além de ministrar os conteúdos 
há a necessidade de aprimorar as relações entre jovens e adultos 
que já carregam uma grande experiência de vida. Por esse motivo 
termos atividades diferenciadas, onde são incluídas oficinas culturais, 
uma vez por semana, sendo focado a troca de experiências e a 
probabilidade de uma visão econômica diferenciada (...) (economia 
solidária). (PPP da Escola Pitangueira, 2011) 
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Em nenhum momento do PPP houve a apresentação de como essas 

temáticas foram percebidas pelos/as professores/as. Nesse registro não foi 

percebido se de fato houve diálogo com os/as educandos/as para se chegar a essas 

temáticas.  

Assim, fica em dúvida, se as questões levantadas para o estudo são 

situações limites para os/as educandos/as. Entretanto é perceptível que os/as 

educadores/as observaram como questões que estavam ao redor do/a educando/a.  

Ainda no PPP, houve o indicativo de que para sustentar o trabalho organizado 

por projetos, a Secretaria encaminhou o projeto: “Produção de acessórios e 

customização”, esse foi o escolhido pelos/as educandos/as dessa unidade escolar. 

O projeto ofertado pela Secretaria de Educação se correlacionou com os demais 

projetos da escola que se organizaram em temáticas maiores que foram 

apresentadas, Trabalho, Economia Solidária e Meio Ambiente. 

O PPP da escola não apresentava a organização de um currículo de 

perspectiva de formação integral explicitamente nas suas grandes dimensões das 

necessidades formativas dos/as educandos/as, mas notificou a importância de se 

valorizar e respeitar os conhecimentos dos/as educandos/as. Destacou a 

importância de relacionar o conhecimento com a vida a partir de temáticas que 

rodeiam as vivências dos sujeitos e na especificidade da EJA, principalmente as 

temáticas do mundo do trabalho. 

Tanto nas entrevistas, como no PPP, a articulação Educação e Trabalho foi 

um aspecto muito valorizado, tinham se uma preocupação significativa no papel da 

escola com a organização de uma formação que favorecesse a entrada no Mundo 

do Trabalho.  

Embora a visão central fosse a possibilidade de ofertar conhecimento para 

favorecer a chegada a um posto de trabalho que se detém na formação técnica, o 

currículo organizado por projetos com acesso a Artes, Ciências, Língua Portuguesa, 

História numa perspectiva de memória territorialidade,   garantia a formação integral, 

pois foi perceptível pelas entrevistas e pelos registros de observação das práticas, o 

envolvimento com a dimensão estética e ética.  

A dimensão ética foi constantemente mencionada, pois sempre se 

apresentava a importância de se oferecer práticas educativas que promovessem a 

reflexão dos sujeitos para com o contexto em que estava envolvido. 
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No PPP da escola, o envolvimento com a comunidade era tratado como 

questão de prioridade, por meio da participação de decisão em reuniões de pais e 

reunião de conselho de Escola, porém a organização, a metodologia e as temáticas 

dessas reuniões não foram mencionadas e por isso não ficou evidente as 

possibilidades de se observar como o diálogo ocorria com a comunidade. Outro 

aspecto que não foi possível de se observar foi a articulações da escola com outras 

instituições comunitárias do bairro. 

 

 

4.2.1.2. As especificidades da Escola Jabuticabeira 

 

A escola Jabuticabeira apresentou no seu PPP uma concepção de Educação 

para Todos/as, nesse documento a escola foi apresentada como espaço acolhedor, 

ambiente de respeito às diversidades e local de promoção, transformação de 

conhecimento. 

 Diante disso, o PPP mostrou que a escola estava muito empenhada na 

organização de uma ação educativa para a inclusão. Apontava que para efetivar 

esse princípio precisava do apoio da Secretaria, mas entendia também seu papel 

nessa responsabilidade. 

  Em destaque a organização da escola apresentou a diretriz da gestão 

democrática, com a justificativa que essa era a forma de envolver todos/as para a 

construção de uma escola pública de qualidade. Com esses princípios e diretrizes, 

foi abordado sua concepção de educação, aluno e comunidade numa perspectiva 

crítica, conforme citação abaixo: 

 

Concluímos desta maneira nossas concepções sobre: 

 A Escola por qual lutamos: uma Escola de Educação Básica 
Pública e Gratuita de Qualidade para todos. 

 O Aluno: sujeito ativo; ator de seu processo de construção 
cognitivo; sujeito que deve ser respeitado em sua individualidade e 
em sua globalidade, enquanto ser afetivo e cognoscente; sujeito que 
tem direito à Educação de Qualidade; sujeito que tem direito a uma 
educação que colabore para sua formação, enquanto cidadão de 
direitos e deveres, e que imbuído pelos princípios da democracia 
atuará de forma crítica e transformadora junto à sociedade. 

 A Comunidade: parte fundamental da equipe de gestão. 
Somente através desta obtemos uma escola com gestão 
democrática. Parceira da escola junto ao objetivo central de nossa 
unidade escolar: Ensino com qualidade para todos. 
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 O Papel educativo: inerente a todos os atores que atuam junto 
aos nossos alunos e destes entre si. Defendemos que, estamos aqui 
por e pelo aluno. Que somos responsáveis, cada um na sua função, 
responsáveis pela qualidade de ensino que nossos alunos recebem. 
Cada um com a especificidade na sua atuação, fazendo da nossa 
escola uma Verdadeira Escola de Educação Básica Pública e 
Gratuita de Qualidade para todos. (PPP, escola Amoreira, 2011). 

 

No PPP dessa escola, ao tratar da caracterização da comunidade, ficou 

evidente as limitações que o bairro apresentava e a situação desconfortável que 

estava vivendo com as obras da Rodovia Estadual Rodoanel. Um fato importante é 

que a escola se envolveu nessas questões, promoveu reuniões entre os familiares 

dos/as educandos/as e os/as próprios/as educandos/as com representantes da 

empreiteira que realizaram a obra para pensarem na melhor organização do bairro. 

Ainda no PPP, a especificidade geográfica e ambiental foi tratada de forma 

significativa na perspectiva de que a ação educativa pudesse fazer inferência sobre 

esses aspectos que influenciavam a vida da comunidade escolar. 

Diante desse contexto foi possível perceber que essa escola considerava o 

contexto social e cultural dos/as educandos/as, acolhia  os como elementos do 

currículo que aparecia com a responsabilidade de organizar o conhecimento para a 

transformação. 

Ao tratar da EJA e da Educação Profissional, essa escola que possuía cursos 

de qualificação profissional inicial e continuada nas áreas de Imagem Pessoal e 

Construção Civil, também apresentou seus marcos legais e a responsabilidade da 

ação educativa para vencer uma dívida social. 

A prática didática que tinha a formação geral e a específica com a 

qualificação profissional se organizava também pelos projetos Meio Ambiente e 

Economia Solidária.  

Assim, como na outra escola, as razões para chegada nesse tema se 

fizeram pela observação de que esses aspectos estavam presentes na vida 

cotidiana dos/as educandos/as, mas não foi observado se essa chegada foi 

dialogada com os/as educandos/as no sentido deles apontarem como temáticas 

desejáveis de estudo. 

Mesmo com essa observação, percebemos que essa escola, com relação 

ao PPP, pensou o conhecimento a partir das concepções críticas, visto que ao 

evidenciar a concepção de educando/a e a organização do processo de ensino 
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aprendizagem apresentou como uma constante a relação homem e mundo e 

postulou que o/a professor/a era o grande mediador nesse processo. Preocupou-se 

com um currículo que articula educação e trabalho. 

   De uma forma um pouco diferenciada, essa escola tinha uma visão um 

pouco mais ampliada da necessidade de diálogo com a comunidade para que de 

fato ela pudesse ser reconhecida pelas ações pedagógicas, mas no decorrer do 

texto embora essa seja a grande preocupação, não houve a descrição dos 

momentos desse diálogo com a comunidade. 

 

 

4.2.3. A atuação da equipe gestora no tocante à efetivação da participação 

e diálogo para fortalecer a organização do currículo de formação integral 

 

Embora as escolas estivessem em momentos de reflexão parecidos em 

relação à EJA, as suas especificidades eram únicas, mas elas possuíam muitas 

questões próximas.  

Nas duas escolas as pessoas que compunham a equipe gestora das 

unidades educativas não possuíam mais que cinco anos de tempo no cargo de 

gestor/a na unidade escolar. Elas apresentavam uma concepção de EJA enquanto 

dever do Estado e apontavam a responsabilidade para toda a sociedade. 

Ao tratarem da Concepção de EJA afirmavam que a efetivação da mesma era 

o cumprimento tardio de uma dívida social que não permitiu o acesso no tempo 

oportuno para os/as educandos/as. 

 

EJA é pra mim, além de um direito do aluno é um dever nosso, 
social, porque eu acho que essas pessoas precisam de um resgate 
que não foi feito há muito tempo por "n" motivos, por "n" problemas 
que eles passaram. (entrevista 2 da equipe gestão Pitangueira, 2011) 

 

Outro aspecto evidente foi o compromisso da escola para com o atendimento 

à EJA, de modo a acolher os sujeitos jovens e adultos, reconhecendo seus saberes, 

e com as especificidades garantidas no sentido de serem ouvidos e serem 

reconhecidos em todos os lugares da unidade, além de serem percebidos como 

adultos que têm opiniões e desejos. 
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Na minha concepção é essa escola que eu estou falando pra você, 
dessa organização que a gente está propondo e tentando instituir 
aqui na escola, de uma gestão democrática, em que eles possam vir, 
falar, se colocar, que eles possam também escutar, dos direitos e 
dos deveres, da questão da cidadania, e que isso se transponha pros 
mundos, que isso vá pra vida deles e que a vida deles venha pra 
essa escola, eu acho que a EJA só faz sentido se ela tiver essa 
colocação, sem isso acho que não faz sentido nenhum, é uma coisa 
que fica só o título, o diploma pelo diploma e não é isso que a gente 
pensa pra EJA, sobre essa questão, acabei falando um pouquinho 
nas outras três. (Entrevista 1_ equipe gestora da escola 
Jabuticabeira, 2011) 

 

Na perspectiva desse respeito que é uma característica do diálogo, foi 

percebido que as equipes gestoras entendiam que se não colocassem as 

expectativas desses sujeitos em evidência não ocorreria o sucesso escolar. Porém 

não ficou em evidência como essa oitiva se processava. 

Ao tratarem a organização do currículo, concebiam uma proposta que 

percebia a relação homem e mundo na produção de conhecimento, assim como 

Freire que tratou que o conhecimento da palavra precede o conhecimento de leitura 

de mundo e nessa leitura também entendiam que realizavam o diálogo com a 

comunidade. Porém teve –se na pesquisa a percepção que esse diálogo não era 

sistematizado. 

[...] uma compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na 
decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas 
que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo (...) (FREIRE, 
1982) 

 

 O conceito de Formação Integral nas suas dimensões era algo em 

construção, questão que precisava de amadurecimento, rigorosidade para ser 

consolidado. Isso pode ser afirmado porque nas entrevistas realizadas com as 

equipes gestoras o conceito de formação integral novamente não apareceu 

explicitamente. Ele foi tratado quando apresentavam que o conhecimento tinha que 

recuperar o que educando/a já sabe,  

Por orientação da Secretaria, o levantamento dos conhecimentos prévios por 

parte da escola se fazia pela organização do diagnóstico que caracterizava os 

desejos, necessidades e expectativas dos/as educandos/as frente aos 

conhecimentos. 

Ainda na percepção da influência da equipe gestora na concepção de 

currículo houve uma preocupação constante em se articular Educação e Trabalho, 
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principalmente na possibilidade de constituir conhecimento para haver novas 

oportunidades de trabalho. 

 

Bom, além do conhecimento socialmente acumulado deve fazer 
parte da questão curricular (que faz parte) as relações de trabalho 
pro aluno, pra qualquer educando ou não. Eu acredito muito que na 
EJA o conhecimento é do trabalho, de relações é busca por um 
aprendizado que possa enriquecer e abrir outras portas pra esses 
alunos. Então eu tenho que o conhecimento é aquele que inclui e 
não apenas trata os conteúdos, mas que inclua a questão do 
trabalho, de novas oportunidades, de novos horizontes (...) 
(Entrevista 1, membro da equipe de gestão, escola Pitangueira) 

 

Esse é um aspecto importante para ser pensado com relação à formação de 

jovens e adultos, pois devemos ser éticos e reconhecermos que os sujeitos jovens e 

adultos retornam ao banco escolar por várias razões, mas uma das principais razões 

é pela a busca de uma nova oportunidade de trabalho. Também sabemos que essa 

relação não é direta, mas a escola pode organizar práticas que favorecem esse 

objetivo, porém a formação não pode ser reducionista, pois se assim for, não efetiva 

o direito à educação, pois a concretização ao conhecimento se efetiva quando ela 

acontece por inteiro. 

Outro aspecto que se apresenta se refere à preocupação que a escola tinha 

com o acompanhamento do processo de ensino aprendizagem e para atender essa 

questão a ação formativa era vista como uma grande possibilidade de intervenção 

para com a orientação do/a educador/a. Tal questão foi presenciada, tanto nas 

entrevistas realizadas, quanto nos questionários sob esse aspecto: 

 

Para a concretização desta concepção de ensino, buscamos nos 
momentos de HTPC e no desenvolvimento do projeto institucional da 
EJA, estabelecer um diálogo frente às práticas educativas instituídas 
nas salas de aula, levando os educadores a refletir sobre sua práxis. 
Buscamos discutir e tematizar em HTPC os trabalhos desenvolvidos 
em sala e a partir deles estabelecer algumas relações com a 
educação libertadora. Neste ano conseguimos perceber grandes 
avanços dos professores que puderam receber esta formação no 
HTPC, já os demais, minha ação foi pontual e mínima, considerando 
o pouco tempo de planejamento do professor do segundo segmento 
(30´), sua periodicidade na escola e o não cumprimento do HTPC na 
nossa unidade escolar (...) (Questionário aplicado a membro da 
equipe gestora da escola Amoreira) 
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A equipe gestora compreendia que a efetivação da organização de um 

currículo de formação integral que se faz pelo levantamento dos conhecimentos 

prévios dos/as educandos/as a partir do diálogo e pela continuidade dele, ocorre a 

ampla construção do conhecimento com a articulação da ciência, de cultura e de 

trabalho. Porém, colocava que era algo muito desafiador, apontavam suas limitações 

e colocavam que essa organização se fazia numa relação de corresponsabilidade.  

Para tanto, realizava formações com os\as educadores\as e essa era 

organizada a partir do objetivo de colocá-los a pensar na participação dos\as 

educandos\as nas suas práticas. 

 Assim, nesse momento foi perceptível as possibilidades de participação que 

eram promovidas e essas aconteciam nas ações formativas dos/as educadores/as 

em seus HTPC's, decidindo sobre o rumo da escola e da ação educativa. 

Ainda na organização do atendimento à EJA colocavam que qualquer 

encaminhamento da rotina que pudesse interferir  na vida dos/as educandos/as esse 

eram chamados a conversar sobre os rumos e decisões. 

A escola tinha uma compreensão de que o/a educando/a era o centro do 

processo. Ela buscava trazer seus conhecimentos prévios, por leitura das 

necessidades da comunidade, tinha preocupação da construção dos conhecimentos 

para emancipação, tentava estabelecer práticas didáticas e de gestão de 

corresponsabilidade para tomadas de decisões sobre os rumos das escolas. Porém 

a escola pouco tinha a parada para observar esses fazeres e então verificar se 

estava de fato tratando as questões de interesse dos/as educandos/as.. 

Essa reflexão é de fundamental importância, em nenhuma ocasião há 

apontamentos de que havia esse momento de avaliação, a não ser no HTPC's em 

que havia o diálogo só com os/as educadores/as. Os/as educandos/as não são 

chamados para essa reflexão. 

 

 

4.3. 3ª Categoria – O diálogo e participação nas práticas educativas que 

buscam a formação integral numa concepção freireana. 

 

A organização dessa reflexão se faz na apresentação da 3ª categoria que 

consiste em analisar a prática educativa que busca realizar um currículo de 

formação integral. Para isso foi levantado o perfil dos/as educadores/as e suas 
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concepções e por fim houve uma descrição de como é a organização dessas 

práticas didáticas. 

 

 

4.3.1. O perfil dos/as educadores/as 

 

Nesse estudo houve um levantamento de dados dos/as professores/as que 

atuam na EJA nas duas escolas. Nessa investigação foi constatado que nas duas 

escolas estudadas havia um total de quinze professores/as, desse total temos sete 

professores/as que lecionavam nas duas escolas. Dessa forma, as escolas 

possuíam sete professores/as em comum. 

 Todos esses/as professores/as tiveram ingresso na rede pelo regime 

estatutário para atuar na EJA, o que mostrou um elemento segurativo para a ordem 

do direito na oferta dessa modalidade. Como a composição dessa ordem do direito 

era um aspecto novo, visto que foi mencionada nas entrevistas, nos PPP’s das 

escolas, a composição do quadro também vivia essa caracterização e todos/as 

estavam em processo de período probatório, ou seja, não ultrapassavam três anos 

de exercício efetivo na rede. 

 Ao ser levantado o tempo de atuação na EJA, dos quinze entrevistados/as, 

apenas dois apresentavam um tempo maior de EJA do que o tempo de ingresso na 

Prefeitura de São Bernardo do Campo. Aspecto esse, importante a se pensar, pois 

quando se correlaciona tempo de experiência e conhecimento às especificidades da 

modalidade, podemos pensar que essa caracterização no perfil pode justificar o 

argumento dos/as professores/as de que estão constituindo esse modo de fazer a 

ação educativa que tem  o respeito aos sujeitos jovens e adultos. 

Ainda com relação a essa questão que se refere ao tempo de serviço em rede 

e na EJA, outro fato interessante que pode ser correlacionado foi a concepção de 

Educação, pois quando foi analisado a concepção de educação desse grupo de 

profissionais todos/as conciliavam com os preceitos da Secretaria para com uma 

concepção libertadora que reconhece os sujeitos jovens e adultos nas suas 

especificidades e diversidades, embora não se tinha em todas as falas as firmezas 

desse conceito na sua plenitude. 

 Na especificidade de caracterização de etnia apenas duas eram negras, mas 

esse aspecto não se fez presente explicitamente em nenhum momento da 
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organização educativa das escolas. Na observação da faixa etária, eles/as tinham 

entre 30 anos a 50 anos. O que mostrava um perfil de pessoas já maduras em 

relação à idade. 

No que se refere à questão de gênero seis são homens e nove são mulheres, 

o que reafirma a presença feminina também na docência da Educação de Jovens e 

Adultos. 

 

 

4.3.2. A concepção de educação, conhecimento e escola e organização da 

ação educativa por parte dos\as educadores\as. 

 

 Na parte da entrevista em que ocorreu o levantamento da concepção de 

Educação dos/as professores/as houve uma percepção que os/as professores/as 

possuíam uma concepção da EJA como uma educação inclusiva, pois entendia que 

essa modalidade oportunizava o retorno aos estudos sob a ordem do direito.  

Além disso, havia uma concepção marcada pela diversidade e especificidade 

e se preocupavam muito com a formação para trabalho. Em duas entrevistas 

realizadas houve uma menção de formação para o mercado de trabalho. 

  Nos dados levantados pelos questionários haviam a definição conceitual de 

concepção de Educação, como Educação libertadora e crítica. 

 Em relação à concepção de conhecimento, os professores/as apresentavam 

que esse deve partir dos saberes prévios dos/as educandos/as,  articulados com as 

diferentes áreas do saber, de forma que ocorra a integração para favorecer uma 

formação para o trabalho, porém se preocupavam muito com os conhecimentos 

históricos produzidos. 

De todas as entrevistas realizadas três professores/as mencionavam que o 

conhecimento tinha que ser organizado para a transformação social. Nas demais 

que compõem um total de 12 entrevistas, essa afirmação ocorreu de forma implícita, 

quando tratou de recortes da sua prática ou até quando fez argumentação do como 

fazer  ação educativa Apenas uma entrevista trouxe uma percepção conservadora, 

mas se contradisse ao tratar do conceito de escola, pois mostrou que tem que ser 

dinâmica, crítica. 
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 Ao tratarem da escola para EJA, apontavam que deveria ser uma escola que 

oferecesse diferentes espaços, com acesso à leitura, informática, expressão 

corporal, apontavam que precisa ter práticas dinâmicas e então ser flexível. 

Em duas entrevistas o conceito de formação integral na sua possibilidade 

executiva de articulação do conhecimento entre ciência, cultura e trabalho se fez 

presente. Segue parte do trecho de uma das entrevistas em que esse conceito 

apareceu: 

[...] a EJA não visa só um rol de conteúdos soltos, mas além de a 
gente estar tratando com os alunos os conhecimentos históricos, 
também visa discutir numa perspectiva política, com a temática do 
trabalho, cultura, ciência, tudo, as coisas atuais, o mundo. (1ª 
entrevista com a professora da escola Pitangueira, 2011) 

 

 Como as questões tanto das entrevistas, quanto as dos questionários 

adentravam no fazer didático, os/as professores/as frequentemente exemplificavam 

seus pensamentos com sua ação didática. Esses recortes da prática que traziam 

eram para fundamentar a concepção que tinham para com o conhecimento.  

Assim, as apresentações das práticas apareciam em argumentações frente à 

importância em se trabalhar a partir dos conhecimentos prévios dos/as 

educandos/as ou então para descrever como ocorria a valorização da significância 

do conhecimento. 

 

Eu acho que o principal seria você trabalhar com assuntos que vão 
direto àquilo que eles vivenciam, em outras palavras seria você 
contextualizar o cotidiano deles no trabalho dentro da sala de aula, 
isso é fundamental para o próprio aprendizado deles, porque de 
repente você trabalha um assunto, um conteúdo muito seco, muito 
específico, fica difícil o grupo poder absorver aquilo que você está 
passando, vou citar um exemplo porque acho que fica até mais fácil: 
por exemplo, você pega um termo que você tem que trabalhar em 
matemática (sou professor de matemática), perímetro e área, por 
exemplo, é muito legal você trabalhar esses assuntos utilizando uma 
planta de uma casa, você mostrar para ele, por exemplo, que se por 
um acaso ele for trocar o piso da casa dele, ele vai ter que trabalhar 
com isso, tanto perímetro como área, ele vai ter que pintar a casa 
dele, ele precisa trabalhar com isso, ele vai colocar um acabamento 
de gesso no teto, ele precisa saber esses assuntos, então você 
trabalha dessa forma (...) (2ª entrevista prof da escola Pitangueira, 
2011) 
 

 Nesse aspecto podemos perceber que o professor tinha a preocupação em 

trabalhar os conhecimentos correlacionados com a vida do/a educando/a, mas não 

foi observado se para o levantamento desses saberes havia um diálogo com os 
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educandos/as, no sentido de reconhecer se esse conhecimento era o conhecimento 

que os/as educandos/as queriam tratar.  

Assim, nessa análise ficou observável que o diálogo não estava sendo 

realizado na sua grande dimensão. Embora a equipe de educadores/as dessa 

escola já fazia uma ação significativa de buscar os indicativos de conhecimento na 

relação social e cultural dos/as educandos/as. 

Mesmo com essa dificuldade para configurar o ponto de chegada para 

construção do conhecimento, o tratamento ao conhecimento que os/as 

professores/as realizavam nas suas práticas didáticas se faziam pela organização 

dos projetos temáticos, levantados a partir do diagnóstico que dos/as educandos/as. 

Os projetos eram tratados como uma modalidade organizativa de construção 

do conhecimento que favorecia a efetivação de um currículo que respeitava o 

conhecimento prévio dos/as educandos/as e a sistematização desse para a 

significância da vida. 

 Nesse processo, foi perceptível que muitas práticas didáticas permitiam a 

problematização dos fatos, mas isso era o grande desafio para as escolas, pois não 

são todos/as educadores/as que alcançavam essa possibilidade de organização da 

prática. 

Outro aspecto que ficou em ressalva foi a preocupação de trazer por meio dos 

projetos uma gama de conhecimento de todas as áreas para se tratar o projeto com 

significância e de forma integral.  

Um exemplo disso foi uma prática que será abordada a seguir, em que uma 

professora que estava trabalhando o conceito de economia solidária buscou a 

história do trabalho de cada educando/a, pautou no diálogo as condições de 

trabalho, instigando, dessa forma, a consciência crítica das situações de trabalho. 

Com a recuperação dos conhecimentos dos\as educandos\as, trabalhou os 

conhecimentos históricos produzidos. 

Nessa prática podemos perceber as possibilidades de efetivação das 

concepções freireanas no que diz respeito à efetivação do diálogo para a ação de 

codificação, decodificação e descodificação no sentido de compreender e interferir 

para transformar. 
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4.3.3. Um pouco da prática didática 

 

Nas duas escolas houve a organização dos projetos tanto na parte 

diversificada do currículo, quanto na base comum. Em ambas, a organização partiu 

de grandes temas: Meio Ambiente, Trabalho e Economia Solidária, conforme já foi 

explicitado acima. 

Essas temáticas surgiram a partir da leitura das necessidades sociais do 

universo dos/as educandos/as. A partir dessas duas temáticas, os agrupamentos se 

constituíram em projetos de trabalhos específicos com diferentes linguagens e focos 

de construção de saber. 

Por serem as escolas localizadas na mesma região, apresentavam uma 

demanda muito parecida em relação à faixa etária e contexto cultural, dessa forma, 

os projetos tiveram proximidade na sistematização dos agrupamentos. Conforme o 

quadro abaixo que a apresenta a organização dos projetos. 

 

Quadro 3 

Escola pitangueira Escola Jabuticabeira 

Agrupamento I_ Projeto Teatro com a 

temática Meio Ambiente 

Agrupamento I_ Vida saudável_ Corpo e 

Saúde. Temática Meio Ambiente e 

Trabalho 

Agrupamento II_ Projeto Customização e 

Confecção de acessórios, temática 

Trabalho e Meio Ambiente 

Agrupamento II_ Curso de Qualificação 

Profissional na área da Construção Civil, 

temática Trabalho 

Agrupamento III_ Tecnologia da 

Informação_ temática Trabalho 

Agrupamento III_ Tecnologia da 

Informação_ temática Trabalho 

Agrupamento IV_ Planejamento de trabalho, 

temática Trabalho 

Agrupamento IV_ Cursos de 

qualificação profissional em Imagem 

Pessoal_ temática Trabalho 

 Agrupamento V_ Teatro, temática Meio 

Ambiente 

 Agrupamento VI_ Economia Solidária e 

confecção de acessórios e 

planejamento de trabalho 
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Nas observações realizadas em HTPC’s e em três práticas didáticas dos/as 

professores/as foi possível observar que com a definição dos dois grandes temas, os 

professores/as organizavam-se como responsáveis pelos agrupamentos e já com 

eles definidos começavam a planejar os subtemas conforme os eixos dos 

agrupamentos. 

Na especificidade da sistematização da aula e na organização da construção 

do conhecimento foi perceptível que os/as professores/as começavam a partir 

dessas grandes temáticas a levantavam subtemas e por meio desses, abriam o 

diálogo com as vivências dos/as educandos/as. 

Em uma das observações realizadas em sala de aula do I segmento do 

Ensino Fundamental, turma em que estava constituindo o processo de alfabetização 

e tinha como projeto a temática de Economia Solidária, foi possível perceber 

analisar em quatro dias de aulas não seguidos, mas numa periodicidade semanal 

essa organização dos/as educadores/as frente ao projeto. 

A sala observada tinha o objetivo de colocar os/as educandos/as a refletirem 

sobre a questão do trabalho na sua história de vida. 

Para isso, em um dos dias a professora começou uma aula com a 

apresentação de obras de arte do pintor Portinari com os quadros que revelavam 

imagem de pessoas em situação de trabalho. Com essa atividade, a professora 

perguntava para o grupo qual era a impressão que tiravam das imagens. 

Outro questionamento que fazia era se aquelas obras traziam impressão de 

satisfação ou sofrimento do/a trabalhador/a. Os/as educandos/as realizavam suas 

observações subjetivas, a partir das impressões que as imagens lhe ofereciam.  

Em seguida ela perguntava como era vivência deles/as educandos/as, diante 

do trabalho que realizavam. Nesse momento duas educandas se pronunciaram. 

Pela fala das duas era possível perceber que eram empregadas domésticas, mas as 

suas falas tinham um diferencial bem grande. Uma se expressava numa consciência 

ingênua, apresentava a patroa como uma fortalecedora das suas vivências e a outra 

conseguia perceber que na sua história esse aspecto não aparecia e que ela estava 

numa condição de trabalho opressor. 
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No decorrer da conversa tinha uma educanda que referia ao patrão 
como o protetor: 
Aluna: ...Eles me trouxeram da Bahia, me tratam como uma pessoa 
da família e me pagam meu salário, eu fiquei doente e cuidaram de 
mim... 
Professora: ...Eles cumprem com os deveres de patrão, te registram? 
Aluna: ... Sim, eu tenho o caderninho laranja... 
Professora: Como você mora na casa deles qual é o seu tempo de 
trabalho? 
Aluna: ... O tempo normal... 
E em seguida, uma outra educanda apresentava uma fala de 
conscientização, de tomada de atitude: 
... Professora amanhã eu vou conversar com a minha patroa se ela 
não me pagar os meus direitos eu vou pedir para ser mandada 
embora...”. 
A professora fez a ressalva para reagir com calma, mas se 
determinado serviço não estivesse de acordo com as necessidades e 
direitos dos/as educandos/as enquanto trabalhadores/as era preciso 
uma reação. 
Sem tampouco acabar a discussão tem-se o término da aula, mas a 
professora disse que retomaria, pois além de escrever os/as 
educandos/as fariam uma releitura da obra de Portinari. (observação 
de prática, 2011) 

  

Não foi possível observar todo o desenvolvimento do projeto, mas o objetivo 

era em fazer o levantamento das possibilidades de organização do trabalho humano 

ao longo da história dos homens e das mulheres na sociedade ocidental. Para isso, 

partiu das vivências dos/as educandos/as e então promoveu o conhecimento de 

como se efetivava a Economia Solidária e como essa poderia ser realizada. 

Na organização dessa prática ficou em evidencia que o planejamento dessa 

ação educativa concretizava o conceito epistemológico, político e pedagógico de um 

currículo que trata a formação integral, numa concepção freireana, pois os 

conhecimentos prévios dos/as educandos/as eram respeitados, dialogados, 

problematizados e então sistematizados. 

Em atenção à formação integral podemos observar que nessa prática houve 

uma preocupação com a formação para as dimensões éticas quando é proposto 

aos/as educandos/as pensarem sobre o trabalho, para além disso a prática 

pedagógica ofereceu aos mesmos o conhecimento das organizações do trabalho 

enquanto produção humana. Essa compreensão se faz numa relação com a 

dimensão estética.  

Na observação da organização das práticas de todos os/as professores/as 

por projetos e nos levantamentos provindos pelos questionários, eles percebiam que 

as variáveis como avaliação, planejamento, formação e material didático 
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influenciavam no sentido de se pensar uma proposta formativa que permite o 

diálogo. 

 Quando questionados sobre quais os instrumentos utilizavam para planejar e 

avaliar a sua prática, mostram concepções, ações e instrumentos que envolvem a 

atuação dos/as educandos/as tanto para apreciarem, quanto para criarem e 

manifestarem posicionamento, porém a preocupação em tratar os conhecimentos 

históricos produzidos, faziam os/as educadores/as retornar para algum material ou 

didático distante da realidade dos/as educandos/as.  

Essa situação nos permitiu pensar que os/as educandos/as estavam se 

tornando participantes no processo de ensino aprendizagem, pois ainda não 

estavam envolvidos com todas as possibilidades necessárias. Tal afirmação pôde 

ser realizada, porque foi perceptível que as categorias freireanas, diálogo, 

participação, entendidas como as possibilidades para problematização, 

decodificação, descodificação ainda estão por amadurecer e assim o propósito 

político pedagógico de efetivação de um currículo de formação integral está por se 

confirmar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Ao analisar a pesquisa documental na dimensão dos pressupostos políticos 

da Secretaria com a EJA e a orientação curricular, sob as categorias freireanas, 

participação e diálogo, houve uma compreensão de que os preceitos políticos da 

Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo concebem a modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos sob a ótica do direito e apontam que esse direito 

precisa ser subjetivado a partir do momento que deixa claro a finalidade da 

educação no sentido de promover o respeito aos/às educandos/as e ressalva a 

importância da educação para transformação. 

 A efetivação do direito para a modalidade é coesa com os princípios políticos 

educativos da rede, pois nos documentos de edição geral com a rede educacional 

municipal os princípios e diretrizes dialogam constantemente para assegurar o 

direito à Educação para Todos/as. 

Para assegurar o direito à Educação para todos/as, a política pública descrita 

abordava o respeito às diversidades, às necessidades dos/as educandos/as, essa 

questão foi visível tanto na investigação documental, quanto no uso da técnica das 

entrevistas e dos questionários. Em tratamento ao respeito às especificidades 

dos/as educandos/as, foi observado que nos documentos havia a intenção de se 

colocar para rede a importância do diálogo e da participação para se atingir esse 

objetivo. Essas categorias nos documentos mais atuais de edições especificas da 

EJA já apareciam enquanto estruturas da dimensão epistemológica da ação 

educativa. 

Nesses documentos foi compreensível perceber a importância que se 

destinava aos projetos políticos organizados por cada escola e isso nos permitiu 

concluir que a Secretaria primava pela autonomia das unidades escolares e essa 

autonomia se orientava pelos princípios e diretrizes educativas. 

Esse encaminhamento é bem significativo, mas a Secretaria poderia ampliar a 

reflexão, no sentido de alertar as unidades escolares de que autonomia é aspecto 

primordial para que os espaços educativos possam respeitar as realidades locais e, 

a partir dessas, realizar as problematizações para as situações limites. 
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Esse é um encaminhamento que precisa ser fortalecido, por parte da 

Secretaria, no sentido de dar a oportunidade das escolas realizarem o exercício da 

problematização e terem a oportunidade de se reverem, de se analisarem na 

organização da ação educativa e então compreenderem se estão de fato cumprindo 

com a diretriz de democratização do espaço educativo, e dessa forma, analisar se 

constroem a sua autonomia escolar conforme a necessidade dos/as educandos/as. 

Em análise à dimensão da orientação curricular que se dá sob o princípio de 

Educação ao Longo da Vida e da Formação Integral, a Secretaria teve fases para 

abordar esses conceitos. No primeiro ano em que dialogou oficialmente, com a rede, 

a reflexão se fez no campo das ideias e nos anos seguintes, apresentou as 

possibilidades metodológicas de realizar essa dimensão pedagógica. Nesse 

processo houve a possibilidade de tratar a formação integral como necessidades 

formativas dos sujeitos que se faz nas dimensões ética, estética e técnica e na 

organização educativa de modo que essas são tratadas pela articulação entre 

ciência, cultura e trabalho. 

 Dessa forma é interessante retomar como essa reflexão apareceu nos 

documentos. Os preceitos de Formação Integral começam a aparecer nos 

documentos no ano de 2010, no documento “Revista HAJA EJA” o conceito de 

integração se apresenta numa generalização da articulação dos preceitos políticos, 

pedagógicos e técnicos e na preocupação de se respeitar os saberes prévios dos/as 

educandos/as. A partir desse ponto de chegada responsabiliza a ação educativa 

para ampliar e sistematizar os conhecimentos, não há uma orientação efetiva para 

esse propósito, enquanto dimensão filosófica e pedagógica do currículo. 

 Esse conceito, vislumbrado na dimensão filosófica, política e pedagógica se 

faz de forma mais efetiva nas Diretrizes Curriculares constituídas no ano de 2011. 

Nesse documento houve de fato o compromisso do poder público para a efetivação 

de uma política educativa de EJA que primou o conceito de Formação Integral e, 

além disso, houve a solicitação da execução desse princípio para as unidades 

escolares. 

 Apenas nesse documento teve–se efetivamente o tratamento ao currículo 

para a formação integral na prática didática e com a compreensão de que o currículo 

é muito mais que um rol ou uma organização de conteúdo. Para sustentar essa 

orientação, nesse documento foi apresentado o histórico municipal e nacional da 

EJA. Além disso, o registro documental firmou com relevância a concepção crítica 
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que se tem para o conhecimento e que a participação dos/as educandos\as na 

construção do currículo é algo primordial. 

O envolvimento da rede nesse grande processo de reflexão ocorreu num 

formato dialógico e participativo, por meio das formações gerais que se configuraram 

numa relação de análise da prática. Com a preocupação em dar continuidade a 

essas reflexões, foram abordadas as orientações de que eram necessárias 

formações nos espaços escolares, porém não ficou perceptível o acompanhamento 

dessas questões tratadas nas escolas. 

No estudo dessa dimensão da pesquisa, em que houve a análise do 

compromisso político para a ordem do direito, numa proposta de formação integral 

numa concepção freireana é observado que a política pública está ocorrendo num 

perfil processual, pois a ordem do direito foi institucionalizada, mas a efetivação dos 

princípios da formação integral, que se faz pelo diálogo e participação e que, são as 

categorias freireanas que podem apoiar esse intuito formativo que prevê a formação 

por inteiro, com a possibilidade de respeitar os conhecimentos prévios dos/as 

educandos/as, ainda estão por se consolidar na ação educativa.  

Em reflexão a esse tema, saliento a importância da Secretaria constituir com 

sua equipe técnica uma ordem de acompanhamento, em que possa ter 

compreensão de como as reflexões epistemológicas, pedagógicas e políticas estão 

acontecendo na escola, no sentido de perceber se as prerrogativas do diálogo e a 

participação estão por se evidenciar, enquanto possibilidades de proximidade com 

os/as educandos/as. 

Isso permitirá que o propósito educativo crítico se concretize e que dessa 

forma, efetive a continuidade do processo formativo com significância sob a 

possibilidade de se problematizar a prática educativa in loco, a ponto de subsidiar 

os/as educadores/as na grande ação pedagógica freireana que se faz pela 

codificação e descodificação das questões sociais. 

Em continuidade às análises, fica perceptível a busca do amadurecimento da 

rede no direcionamento à concepção freireana, no sentido de colocar a ação 

educativa no alinhamento das orientações políticas pedagógicas. 

Em observação às práticas de gestão nas escolas, as pessoas que 

compunham as equipes de gestão das escolas pesquisadas possuíam uma 

concepção de EJA pela ordem do direito. Das seis entrevistas realizadas nas duas 
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escolas, apenas em uma das entrevistas foram vistos alguns preceitos de uma 

concepção assistencial de EJA. 

Em reflexão sobre a concepção de processo de ensino aprendizagem, 

observamos que a equipe de gestão tem um entendimento da importância da 

relação de mediação entre educador/a e educando/a e nessa relação apontavam 

que o conhecimento deveria partir dos saberes prévios dos/as educandos/as e 

esses precisavam ser tratados com significância. 

A gestão concebia que a escola tem a responsabilidade de acolher os sujeitos 

jovens e adultos e, portanto, apresentava a importância de se trabalhar com os 

projetos investigativos e apontaram sempre que esses precisam estar articulados ao 

Mundo do Trabalho. A questão da articulação Educação e Trabalho foi 

constantemente lembrada ao se pensar a organização do conhecimento por essas 

pessoas pesquisadas. 

Quando a equipe de gestão foi questionada sobre a responsabilidade de se 

apresentar essas questões com o coletivo da escola, ficou em evidência que o 

debate acontecia com os/as educadores/as. Ela apontava que realizava situações 

reflexivas e buscava ouvir sempre o coletivo da escola. Ao ser observada sobre 

como é o perfil de escuta desse coletivo da escola, dizia que acolhia tudo que 

chegava até a direção escolar, e que essas questões poderiam vir por vozes 

individuais ou pelos apontamentos dos/as professores/as após os debates que se 

efetivavam nas salas de aula. 

Nesses apontamentos ficou evidente que a gestão escolar tinha a 

preocupação de ouvir, mas a maturidade em criar os canais de comunicação com 

sistematização e periodicidade estava ainda por se consolidar. 

Nas entrevistas realizadas, as pessoas que compunham o quadro mostraram 

que possuíam a compreensão de que para se chegar nesse processo há desafios e 

postularam que tentam vencer esses desafios respeitando e considerando a 

participação de todos/as nos limites de compreensão e ação que têm sobre o 

conceito de gestão democrática . 

Com o entendimento de que a gestão escolar, de caráter progressista, se faz 

para promover o sucesso escolar de ensino e aprendizagem para transformação e 

que num conceito de gestão democrática, nesse propósito, a organização 

administrativa se faz para atender os pressupostos políticos pedagógicos e esses 

são da comunidade escolare não de alguns grupos e para se chegar nesse objetivo 
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é necessário rigorosidade, planejamento para que todas as vozes possam ser 

ouvidas, fica em análise a necessidade da organização de uma gestão para que os 

momentos de participação possam se expandir para além do corpo docente e que 

possam ocorrer em condições mais sistemáticas. 

Nesse sentido, faz-se necessário recuperar o conceito de democracia para 

além da possibilidade de se obter o desejo da maioria, mas a possibilidade de 

convivência humana livre entre os homens e as mulheres em diferentes grupos que 

inferem sobre seus destinos, pois são sujeitos históricos. 

 

Num sentido amplo e rigoroso, fundamentado numa visão do homem 
histórico, criador de sua própria especificidade, democracia deve ser 
entendida como mediação paraa realização da convivência pacífica e 
livre entre indivíduos e grupos na sociedade. Esta concepção se 
impõe diante da própria consideração do homem, não meramente 
como“animal racional”.(PARO, II Simpósio Internacional, 2008) 

 

Para além da preocupação da organização sistemática e periódica para a 

concretização da participação que, até o momento se faz nas reuniões dos 

conselhos de escola e nas reuniões com os/as professores/as, outro fato a observar 

para as escolas é de que é importante ter claro quais as temáticas que entram em 

discussão e se essas estão dentro das necessidades escolares e das expectativas 

de diálogos que as pessoas que estão envolvidas na realidade escolar querem 

debater. 

Esse aspecto é questão fundamental, pois nessa contextualização as 

pessoas poderão expressar seus desejos e terão a liberdade de abordar seus 

pensamentos como apresentou Freire. 

 

A educação, qualquer que seja o nível em que se dê, se 
fará tão mais verdadeira quanto mais estimule o 
desenvolvimento desta necessidade radical dos seres 
humanos, a de sua expressividade.(FREIRE,1982) 

 

Nesse pensamento, as escolas que de fato querem a participação de todos/as 

precisam ter planejamento estratégico de participação não como ação oficial, mas 

com o entendimento de ação necessária, com a preocupação de que os rumos 

escolares significativos se efetivam pela participação e decisão de todos/as. 
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Essa possibilidade de participação colocará em pauta a necessidade da 

organização do processo de ensino e aprendizagem e o diálogo com todas as 

vozes. Assim, os/as educandos/as terão de fato o direito à oitiva e as práticas 

pedagógicas poderão ampliar a possibilidade de se aproximar das reais expectativas 

desses sujeitos. Os/as educadores/as poderão também expandir as suas 

possibilidades da ação educativa no sentido de transpor o que já se realiza no 

momento, que é a leitura por parte do educador/a das situações limites, para se 

chegar aos debates de situações limites também por parte do/a educando/a. 

Dessa forma, faz-se um desafio às equipes gestoras de pensarem momentos 

em que os rumos da ação educativa possam ser colocados em problematização 

com todos os sujeitos e que enquanto equipe gestora, essa possa ser a articuladora 

para apoiar os/as educadores/as na ação de capturar os temas de significância 

social.  

Para isso, a equipe deve promover ações formativas com os/as 

educadores/as, para que esses possam dar saltos e ampliarem as intenções que já 

tem que é partir do conhecimento prévio do/a educando/a e correlaciona –los com 

os conhecimentos históricos produzidos socialmente. Nessas formações é preciso 

trabalhar conceitos de como realizar problematização numa concepção freireana.  

Essa observável se faz presente, pois nos questionários ficou visível a 

intenção do/a educador/a em tentar partir da realidade do/a educando/ae 

correlacionar essa com os conhecimentos históricos sistematizados pela 

humanidade, mas também houve a análise de que para fazer isso o/a educador/a 

tem muita dificuldade, pois em alguns trechos dos questionários, os/as 

educadores/as voltam à prática conservadora que pouco dialoga com as 

expectativas e necessidades dos/as educandos/as. 

Com a possibilidade de observar as práticas didáticas, por meio do estudo de 

dados, os professores/as tinham no discurso uma concepção de educação numa 

perspectiva emancipatória de respeito às necessidades e especificidades dos/as 

educandos/as, mas ao pensar as possibilidades de chegada aos temas que são as 

questões que orientam a ação educativa não se evidenciou o diálogo como 

elemento estruturante nesse aspecto. 

Essa observação adveio pós estudos dos questionários e entrevistas, porque 

em nenhum momento da pesquisa foi mencionado como os/as educadores/as 

conseguiram perceber se aqueles temas, embora sendo tirados da realidade dos/as 
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educandos/as eram de interesse dos/as educandos/as como questões a serem 

abordadas. 

Com o entendimento de que todo o conhecimento científico tem suas raízes 

nas relações históricas, sociais e culturais dos homens e com a percepção de que o 

conhecimento pode ser abordado de diferentes possibilidades conforme interesse 

proposto, pois segundo Michel Apple (2008) a organização do capital configurou 

uma performance do conhecimento que pode ser visto conforme o interesse dos 

grupos. 

 

As escolas parecem contribuir para desigualdade por serem 

tacitamente organizadas a fim de distribuir diferentemente 

determinados tipos de conhecimento...(Apple, 2008) 

 

Numa concepção de educação crítica, o interesse de uma educação 

emancipatória precisa abordar o interesse da classe que sofre o processo de 

opressão do capital e dessa forma, as questões do ambiente social dos/as 

educandos/as podem ser observadas e transformadas na ação didática como dizia 

Freire (1996), como codificações que serão problematizadas e questionadas. 

Embora os/as educadores/as já tenham realizado ações significativas de 

buscar fatos que estão nos arredores das vivências sociais e culturais dos/as 

educandos/as e, a partir dessa buscarefletirem sobreessas realidades sociais, as 

temáticas levantadas podem não ser as que estão colocadas como as situações 

limites para esse grupo, mas apenas para os/as educadores/as. 

Uma abordagem significativa para essa questão é que se isso de fato ocorre, 

os temas sugeridos pelos/as educadores/aspoderão não trazer interesse de análise 

por inteiro da realidade, conforme a intenção que os/as mesmos/as tinham.  A 

integralidade não irá aparecer por mais que esses temas sejam tratados por 

diferentes linguagens e dimensões do conhecimento, pois as questões só são 

abordadas por inteiro quando os questionamentos que a elas vierem, tiverem 

significância e valor social para quem investiga. 

Essa observação se faz no sentido de orientar as equipes de gestão 

pedagógica na direção de problematizar as escolas para verificarem se as questões 

da prática didática estão sendo desenvolvidas, de fato, a partir dos interessesdos/as 



134 
 

educandos/as, pois o objetivo de uma educação crítica não é trazer apenas 

questões das redondezas culturais e sociais e então promover a problematização 

para a retomada da aproximação, embora essa ação já seja um grande passo no 

processo educativo. Entretanto, mais que isso,nos preceitos da Educação Popular, a 

busca das situações limites se faz com os/as educandos/as e, nesse sentido, a 

problematização não vem para aproximação apenas, mas para superação da 

consciência ingênua pela consciência crítica. 

Essa busca se faz com o diálogo na sua concepção epistemológica desde o 

início até o desenrolar da problematização que permitirá a codificação e 

descodificação que condiz com o processo de desvendar a realidade que busca as 

origens do conhecimento e os sistematiza na correlação dos conhecimentos 

históricos produzidos. 

Assim,se faz necessária uma reflexão sobre esse aspecto no sentido das 

equipes de coordenação pedagógica apoiarem os/as educadores/as para se 

firmarem no propósito de trabalho a partir da realidade do/a educando/a, tendo 

clareza das possibilidades de articulação entre os conhecimentos do interesse 

dos/as educandos/as  e o conhecimento histórico produzido, no sentido de se 

evidenciar sempre essa reflexão: Qual o conhecimento que importa e de que forma 

ele pode ser tratado? 
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