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RESUMO

O presente trabalho aborda, à luz da psicopedagogia, a realidade escolar de uma turma de quarta série de EJA – Educação de Jovens e Adultos – no
municipal de Nossa Senhora do Socorro. A psicopedagogia é o fio condutor das práticas pedagógicas desenvolvidas com 45 alunos em processo de
retomada do espaço escolar; expectativas, desafios e medos são ponderados sob o olhar psicopedagógico e analisado à luz de Alícia Fernandes (2001).
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ABSTRACT

The present work addresses, the light of psychopedagogy, the school reality of one class of fourth series of YAE - Education of Young People and Adults -
in municipal of Our Lady of Succour. The psychopedagogy is the leitmotif of the pedagogical practices developed with 45 students in the process of
resuming the school space; expectations, challenges and fears are weighted under the gaze psycho and analyzed in light of Alicia Fernandes (2001).
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1. O começo de uma trajetória

A CHAVE

E de repente
O resumo de tudo é uma chave.

A chave de uma porta que não abre
Para o interior desabitado
No solo que inexiste
Mas a chave existe.
.......................................................
A porta principal, esta é que abre
Sem fechadura e gesto.
Abre para o imenso.
Vai-me empurrando e revelando
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O que não sei de mim e está nos outros
......................................................
E aperto-a e de aperta-la,
Ela se entranha em mim.
Corre nas veias
É dentro em nós que as coisas são ,
Ferro em brasa –
O ferro de uma chave.

Carlos Drummond de Andrade

A chave do poema de Carlos Drummond de Andrade abriu o ano letivo de 2013 numa turma de quarta etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no
município de Nossa Senhora do Socorro, com 45 alunos cheios de expectativas e sonhos que se encontram na esperança de um futuro, a partir dos estudos
que se materializam no cotidiano de uma sala de aula:

“ Meu chefe disse que eu só vou ser promovido na empresa se tiver estudo e aí estou aqui, mas tá difícil , pois tem vezes que não vou conseguir chegar”(L)

“ Estudei sempre pela manhã, mas agora já tenho 15 anos e fui obrigado a estudar a noite”(J. N)

“ A diretora da outra escola me deu a transferência e eu estou aqui” ( J)

“ Passei muito tempo fora da escola, tinha um marido que me maltratava e 4 filhos com Câncer. Onde ia arranjar tempo para estudar, além de ter me
envolvido com o álcool, uma droga que pode... beber pode né” ( A.M )

“ Sempre desisto, nunca chego até o fim” (T)

“O meu trabalho exige que eu estude, mas se saio no horário perco o meu emprego” (J. M)

A psicopedagogia foi o fio condutor do trabalho em sala de aula, trazendo encanto e revelando coisas que muitas vezes são desencadeadas no processo de
reconhecimento de si e do outro. O presente artigo tem o propósito de revelar quanta beleza a psicopedagogia traz, a serviço de aberturas para o novo,
motivando o desejo de buscar, de encontrar mais chaves e de abrir portas para caminhos, horizonte a serviço do ensino-aprendizagem, como uma via de
mão dupla.

Após a primeira semana de aula ficou a certeza de que a chave foi lançada às portas diversas e variadas e que a cada aluno caberia abri-las ao seu tempo e
ao seu modo, pois são essas portas que os farão seguir caminhos diferenciados, caminhos com trajetórias singulares, impares e desveladoras.

O trabalho realizado no EJA vai à busca de respostas para o processo de aprendizagem do ensinante e aprendente na mesma figura, inclusive de mediadora
da aprendizagem daquelas pessoas, cuidando para que ao final do período cada um que ali iniciou o processo, não desistisse, não ficasse no meio do
caminho e mais, como faria para que cada um aprendesse e continuasse seguindo sua trajetória

Foi um movimento de ressignificar minha prática e o que acreditava ser um bom currículo para o ensino da quarta etapa do EJA a partir de um olhar
Psicopedagógico para os jovens e adultos da 4ª série da rede municipal de ensino do Parque dos Faróis, ancorada nos pressupostos de Alicia Fernandez
(1991) que nos diz que “(...) para aprender, necessitam-se dois personagens (ensinante e aprendente) e um vínculo que se estabelece entre ambos.” (p.
47) e a turma, antes de mais nada é uma turma formada por ensinantes e aprendentes que a todo instante se questionavam sobre a importância dos
estudos e o porquê de estarem ali.

Muitos questionamentos surgiram e nos levaram a pensar o quanto é valioso esse vínculo que Alicia Fernandes diz se estabelecer entre os pares, pois é nele
que se dá a aprendizagem como uma via de mão dupla onde ambos experimentam o prazer de se deliciar com o saber, e além de tudo um saber
psicopedagógico.

2. Um espaço de possibilidades e realizações no EJA

Educação de Jovens e Adultos. Gênero e inclusão social é um campo fértil e necessário de se trabalhar em sala de aula, permeando todos os componentes
curriculares numa relação interdisciplinar e sobre a ótica da participação cidadã. A luz da alteridade é possível se trabalhar o respeito à diversidade, em
contra partida a ausência de um olhar para o outro rotulado e marcado pela sociedade significa construímos caminhos mais propícios para a prática cidadã.

Segundo ALMEIDA “(...) alteridade, ser capaz de aprender o outro na plenitude da sua dignidade, dos seus direitos e, sobretudo, da sua diferença.” ( p.8),
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um contexto fácil de reconhecer sua necessidade no cotidiano e nas relações, porém difícil de se identificar na prática diária, seja no ambiente próximo ou
na sociedade de um modo geral. Alteridade se constitui como um conjunto de pequenas ações que repercutem no modo e agir e sentir o contexto social em
que vivemos. É uma maneira de pensar e agir com você e com o outro numa relação de respeito e compreensão das diferenças.

O educador que se dispõe a lecionar no EJA precisa ter o conceito de alteridade à frente de suas ações pedagógicas e relacioná-las aos indicadores de
desenvolvimento de competência Intercultural Docente, baseado em ações pautadas no processo de aprendizagem como uma via de mão dupla – ora o
educador ensina, ora ele aprende.

O educador deve garantir ao educando um ensino contextualizado, pautado na sua realidade e no contexto social, com atividades ligadas à cidadania e
aspectos básicos de ordem do mundo do trabalho.

A partir desse contexto foi pensado no olhar Psicopedagógico para os jovens e adultos da 4ª série da rede municipal de ensino do Parque dos Faróis, a partir
de currículo da referida série, contextualizada em preceitos cidadãs e noções básicas ao mundo do trabalho.

As ações pedagógicas direcionadas para o grupo tiveram o propósito de, partindo do contexto social dos alunos da comunidade do Parque dos Faróis,
envolvê-los no processo de aprendizagem com aulas pautadas na cidadania e aspectos básicos de ordem do mundo do trabalho, garantindo ao educando
um ensino contextualizado a partir de atividades dinâmicas, colaborativas e também da troca de experiências, considerando-o como sujeito ativo desse
processo, não somente pela perspectiva dos conteúdos, mas pela ótica de participação cidadã. Outro propósito relacionado ao trabalho envolve o
desenvolvimento das competências Interculturais, aprendizagem colaborativa e resolução de conflitos de forma criativa.

A pedagogia Intercultural nos revela propósitos suficientes que abordem esses aspectos descritos acima. Segundo ALMEIDA, (s/d):

“Competências interculturais são habilidades cognitivas, afetivas e práticas necessárias para se desenvolver eficazmente em um
meio intercultural. Estão orientadas a criar um clima educativo no qual as pessoas as pessoas se sintam aceitas e apoiadas por
suas próprias habilidades e conhecimento, assim como a permitir a interação efetiva e justa entre os membros de um grupo. O
desenvolvimento destas competências é o objetivo básico de toda iniciativa pedagógica intercultural” (p.33)

O espaço de aprendizagem do EJA não é sinônimo de decorar, realizar as quatro operações e ler palavras; e sim da aprendizagem como o processo de
construção que envolve o educador e o educando como uma via de mão dupla: ora “eu” aprendo, ora “eu” ensino. O currículo do EJA necessita de uma
reformulação pautada no ensino contextualizado e funcional à realidade vivenciada pela clientela.

3. Possibilidades de atuação no EJA.

Algumas estratégias foram escolhidas para compor o planejamento e dentre elas estão as
oficinas de jogos pedagógicos, informática e as oficinas de gêneros textuais, que
inicialmente causaram estranheza, devido ao costume de os alunos esperarem aulas que se
resumissem a quadro, cópias, livro, contas enormes e exaustivas de soma, subtrair e
quando muito de multiplicar.

As oficinas inicialmente foram promotoras de um espaço vincular para a construção do
conhecimento, vivenciadas e compartilhadas por todos que compõem a turma. “O
conhecimento é conhecimento do outro, quer dizer, pô-lo no lugar do professor (...) E
conhecê-los como tal. Não aprendemos de qualquer um, aprendemos daquele a quem
outorgamos confiança e direito de ensinar”( FERNÁNDEZ,1991,p.52 ) .

Cada oficina funcionou como possibilidade de ressignificar o que é aprendido na escola,
desvinculando esse espaço de conteúdos descontextualizados, mecânicos e
desinteressantes e associando-o a um conhecimento funcional e contextualizado no
cotidiano das relações sociais, onde aos poucos o maior aprendizado foi aceitar o que
julgavam não ser responsabilidade da escola comunicar: Ensinamentos de vida.

OFICINA: Tangam
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A oficina iniciou com a história do tangam e teve como objetivo trabalhar as várias fases
do quebra-cabeça a partir de estratégias lúdicas e proporcionar aos alunos espaços
criativos e de construções artísticas.

• Fases que cada grupo experimentou:

Desafio de construir as figuras;

Exploração do material;

Montagem do quadrado mágico;

Montagem de outras figuras a partir de modelos oferecidos;

Criação de uma figura qualquer;

Escolha de uma figura e montagem da história;

Apresentação da montagem e da história.

Dentre as histórias que foram criadas surgiram árvore de natal, figura humana, barcos,
animais, palhaço, velas, utensílios domésticos. No decorrer do processo de construção
alguns desafios apareceram.

• Desafios mais frequentes:

Desafio de construir as figuras;

Desafio de construir a história;

Desafio de posicionar as figuras no lado colorido;

Dificuldade de escutar;

Dificuldade de trabalhar em silêncio.

Várias histórias foram criadas, muitas ideias e sonhos foram projetados em cada linha e
muito desses sonhos silenciados por acreditarem não serem capazes de manifestação.

OFICINA: Jogos Pedagógicos

A oficina teve como objetivo propor um espaço lúdico, descontraído e coletivo, onde fosse
possível propor aos alunos a estimulação de habilidades prévias e essenciais para o ensino
da matemática e da leitura e escrita: seriação, classificação, percepção, concentração,
atenção, inclusão de classe, análise, síntese, capacidade de inferir. Além dessas
habilidades, outras questões estiveram em jogo enquanto os alunos se jogavam na ação
vincular com o que estava sendo proposto.

Os jogos utilizados foram: Dominós pedagógicos, tangam, UNO, quebra-cabeça, jogos de
tabuleiros e Lince. Cada um serviu de ligação entre o cognitivo e o afetivo numa ação
conjunta e integrada em busca de aprendizado compartilhado no grupo.

Alguns alunos resistiram à proposta, mas o saldo foi extremamente positivo, pois
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favoreceu a aparecimento de novas condutas frente ao aprendizado e muitas dessas novas
condutas estiveram a serviço de ressignificar o verdadeiro papel da figura do aprendiz que
ora aprende, ora ensina; isto continuamente vinculado com a capacidade de aprender
sempre mais, estimulando a curiosidade e capacidade de adquirir novos conhecimentos.

OFICINA: Gêneros Textuais

A referida oficina teve como objetivo promover um espaço de reflexão através de vários
textos de diferentes gêneros textuais e dentre eles destaco: Ela[iii] e A mulher por
cima[iv].

Por quê Os alunos puderam analisar e se reconhecer nas linhas expressas no texto,
exercitando o olhar, a escuta, elaborando o seu entendimento a partir dos seus próprios
caminhos.

Nessa oficina, além dos textos utilizados, foram realizados dramatizações e debates acerca
dos temas levantados. Os confrontos de ideias e posicionamentos diante da proposta do
tema provaram reflexões críticas e reposicionamentos perante a realidade vivenciada por
cada um. Foram momentos de muita introspecção e emoção, pois ficou claro o quanto
esses espaços são promotores de saúde mental e mudança de postura. O encontro entre o
texto, a ideia que move a proposta e o leitor – puramente um ato de cidadania.

OFICINA: O sentido da paz

A poesia de Gilberto Gil “A paz” foi o pano de fundo para trazer a tona o debate sobre a
paz no cotidiano das pessoas, a relação do conceito de PAZ com a realidade de uma
comunidade que vive em meio a desafios diários que os colocam em dúvida sobre as
possibilidades de senti-las nas suas relações.

Ao trabalharmos com a construção do conceito, as palavras mais relacionadas à Paz foram
felicidade, carinho e amor; percebeu-se uma dificuldade imensa de aprofundarmos a
questão por se tratar de um tema atípico, que se contrapõe à violência vivenciada nas
relações cotidianas e banalizada por se tornar comum nas ações diárias.

No decorrer do segundo bimestre foi trabalhado a Paz como possibilidade de qualidade de
vida, a serviço do social, do coletivo, como instrumento de dignidade humana, de alimento
de ações a serviço da construção da autoestima; a paz como ponte para a vida.

Foram reveladas histórias tristes, porém histórias que servem de exemplo de luta e
histórias de resistências aos possíveis traumas que ações violentas podem causar. Foram
momentos de troca de experiências e revelações de sonhos projetados nos textos que
foram lidos e materializados em desenhos e produções artísticas.

4. Considerações sobre o processo

Estiveram presentes no processo de aprendizagem dos alunos e do professor o respeito ao
próximo, a preservação do seu direito à vez e voz; o carinho e dedicação de minha parte
por está à frente desse trabalho, por parte deles a satisfação em conhecer e participar desse
espaço de possibilidades e realizações, um espaço de aprendizado compartilhado, um
espaço de descobertas, desafios, frustações e um espaço construtor de novas e
significativas aprendizagens.
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Estamos a caminho do final dessa 4ª etapa, uns não estão mais conosco, outros se
envolveram menos, outros mais, porém os que resistiram às frustações e se propuseram a
enfrentar o desafio do novo, ficaram e prosseguiram aprendendo e descobrindo que nada
se constrói sozinho e muito menos na relação unilateral do quadro e giz, no silêncio do
livro didático e na escuridão das enormes contas desafiadoras do nada.

A aprendizagem ocorre na relação análoga de uma via de mão dupla, num ir e vir das
ondar do mar, no tumulto dos congestionamentos que ora parecem parar e não mais
prosseguir, na sensação do atraso e do não prosseguir.

Que belo e saboroso aprendizado! Eu ainda continuo aprendendo e que bom que isso
ocorre. A história ainda não terminou e muitas oficinas ainda vão acontecer, o aprendizado
é dinâmico e outros capítulos estarão por vir, mas por hoje é só.
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