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RESUMO 
A presente pesquisa tem por objetivo avaliar as possíveis contribuições, objetivas e 
subjetivas do Programa REAJA (Repensando a Educação de Adolescentes Jovens e 
Adultos) quanto a valorização da auto-estima, da identidade e da cidadania 
participativa. Para melhor compreensão, abordou-se o desenvolvimento do REAJA no 
municipio de Vitória da Conquista/BA, de 1999 a 2002. Utilizar-se-á como metodología 
a pesquisa qualitativa  através dos relatos e narrativas orais da memória dos 
protagonistas do Programa. Através das narrativas hitóricas, relacionadas ao cotidiano 
escolar, pretende-se  obter dados concernentes às práticas educacionais, a formação da 
cidadania e a questão cultural,, que não se encontram em fontes materiais existentes na 
própia escola, daí seu grande valor para a reconstrução da memória e da identidade de 
um povo, ou grupo social.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Memória ,Identidade 

 

RESUMEN 

This research aims to evaluate the possible contributions of objective and 
subjective React Program (Rethinking the Education of Adolescents Youth and Adult) 
and the enhancement of self-esteem, identity and citizen participation. To better  
nderstanding, we dealt with the development of the React  municipality of Vitoria da 
Conquista, Bahia, 1999-2002. It will use as a qualitative research methodology   
through stories and oral narratives of memory  protagonists of the Program. Through the 
narratives  hitóricos, related to the school routine, it is intended  obtain data concerning 
the educational practices, the  formation of  itizenship and cultural issue, which is not  
found in existing material sources in propia  school, hence its great value for the 
reconstruction of  memory and identity of a people or social group. 
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1. INTRODUÇÂO 

 

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade específica da 

Educação Básica que tem por objetivo atender a uma clientela, que por diversos motivos 

não freqüentaram a escola na idade considerada adequada. Seu panorama em nosso país, 

e em especial em nosso Estado, é preocupante, o que potencializa a necessidade de 

novos debates, maiores e melhores investimentos para a consecução de uma escola para 

jovens e adultos que seja capaz de investir no processo de humanização dos seus 

sujeitos. 

Essa problemática tem raízes históricas e até os dias atuais se constitui em 

grande desafio para o Brasil. Nosso olhar para com o objeto de estudo, nos mostrou a 

diversidade de “cores e formas” do fenômeno social; em outras palavras, os limites e 

possibilidades de desenvolvimento de uma política educacional atrelada a uma proposta 

de sustentabilidade sócio-cultural, resgatando a complexidade das práticas locais que 

visam demonstrar os avanços trazidos pelo projeto e, por outro lado, os claros limites 

das ações municipais na condução de políticas de desenvolvimento à luz das relações 

estabelecidas com outras instâncias do Estado.    

O Programa Reaja foi implantado no município de Vitória da Conquista em 

1997, tendo como objetivo garantir a educação básica, e não só a “alfabetização” à 

clientela de jovens e adultos da zona urbana e rural do município.   Apesar de ter se 

iniciado em 1997 o programa  só começou a ser valorizado em 1999 tendo seu ápice em 

2002. Por que este período  foi importante para o EJA no município? O que beneficiou 

sua ascensão na comunidade? A necessidade em responder tais questionamentos fez  

com que surgisse o Projeto de mestrado Repensando a formação (a) professor (a) da 

EJA a partir do Projeto REAJA/BA e das novas conformações do trabalho e educação 

na contemporaneidade em  andamento, a fim de compreender a importância deste 

programa e suas conseqüências para o resgate da identidade sociocultural e a melhoria 

da qualidade de vida da comunidade. 
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1.2 Importâncias do EJA na formação docente 

 

   Os índices de analfabetismo no Brasil são alarmantes. Os dados sobre 

analfabetismo têm demonstrado o quanto é necessário ampliar os esforços na área 

educacional. Segundo dados do IBGE (2005) a taxa de analfabetismo1 da população 

acima de 15 anos na Bahia é de 18,8%, quase o dobro da taxa nacional (10,9%) e muito 

próxima da taxa da Região Nordeste, que é de 21,9%. Além disso, a taxa de 

analfabetismo dessa população na zona rural é uma das mais altas do país - 31,6%. É 

importante saber também que, quando analisadas as taxas de analfabetismo funcional2, 

esse quadro se torna ainda mais crítico. A Bahia praticamente dobra sua média geral, 

indo para 35,6%, sendo que no Campo a taxa sobe para 55,6%. 

Não ter tido acesso à educação colocou na condição de excluída uma grande 

parcela da população baiana que - sem se apropriar dos instrumentos e mecanismos 

necessários à luta e à sobrevivência no que hoje se denomina sociedade do 

conhecimento, sofre com o desemprego, a fome, a violência e a exploração. Ser 

analfabeto na contemporaneidade significa ser privado do acesso aos bens culturais, das 

possibilidades de superação da pobreza e da participação efetiva na sociedade.  

A escola precisa realizar com competência o seu papel de proporcionar aos 

cidadãos condições de apropriar-se da leitura e da escrita. E deve partir de uma 

concepção de ensino que conceba o aprendiz como um sujeito pensante que vai a busca 

de significados, elabora suas hipóteses num processo contínuo.  

A EJA é uma educação possível e capaz de mudar significativamente 
a vida de uma pessoa, permitindo-lhe reescrever sua história de 
vida”.Para tanto, sabe-se que a arte de educar não se restringe em 
reunir pessoas numa sala de aula e transmitir-lhes um conteúdo 
pronto. Ser professor de EJA, especialmente, significa compreender 
melhor o aluno e sua realidade diária. É acreditar nas possibilidades 
do ser humano, enquanto ser capaz de aprender constantemente 
buscando seu crescimento pessoal e profissional. (LOPES E SOUSA, 
2007, p.02) 

 

Para tanto, a EJA deve se pautar na valorização dos saberes adquiridos pelo 

alunado em suas diversas experiências, devendo ser repensada como uma preparação 
                                                           
1 O IBGE considera analfabeta a pessoa que não sabe ler nem escrever pelo menos um bilhete simples no 
idioma que conhece. 
2 O conceito de analfabetismo funcional inclui todas as pessoas com menos de quatro séries de estudos 
concluídas. 
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para a vida, para garantir a segurança do emprego e a aptidão para o trabalho, 

permitindo a cada um satisfazer as demandas de uma sociedade em rápida evolução. 

A alfabetização é uma estratégia de liberação que ensina as pessoas a 
lerem não só a palavra, mas também o mundo. Isso significa que 
ensinar/ aprender a ler é desenvolver atitudes de questionamento, de 
análise e inferência sobre situações, idéias, linguagens, textos. Tais 
atitudes somente serão desenvolvidas na exata medida que se 
estuda/analisa o contexto em que esses elementos são produzidos.( 
FREIRE 1994, p. 42) 

 

A pesquisa sobre formação de professores tem crescido quantitativa e 

qualitativamente nos últimos quinze anos. Pouco a pouco, tem-se constatado um 

incremento na preocupação de conhecer mais e melhor a maneira como se desenvolve o 

processo de aprender a ensinar. 

Enraizadas no que se denominou o paradigma do “pensamento do professor”, a 

pesquisa sobre aprender a ensinar evoluiu na direção da indagação sobre os processos 

pelos quais os professores geram conhecimento, além de obre quais tipos de 

conhecimentos adquirem. 

Prestes (Apud CSEI 2000), explica que é no diálogo exercido na escola que a 

lição social é partilhada num mesmo mundo, onde a cooperação e a ética passam a se 

fundir em uma questão de consenso. A escola é o espaço privilegiado para ensinar a 

identidade humana, o respeito à diversidade, a compreensão, a ética do gênero humano 

e o preparo para aparelhar-se contra as incertezas. Segundo a autora, a possibilidade de 

a pessoa perceber o mundo, de desenvolver ações de transformação pelo uso da 

comunicação e do diálogo coletivo faz pensar em termos de teias, ao que ela nomeia 

como rede de solidariedade e de apoio, de criação e de emancipação. 

Nesse aspecto, torna-se imprescindível priorizar a formação de educador da 

EJA, pois fazer formação de educadores em EJA é partir da reflexão de quem somos, 

que visões de mundo, de educação, de jovens e adultos temos, que desejos nos levam-

nos a interessarmos por esta área de atuação. É nos voltarmos para nós mesmos, é nos 

reconhecermos em nossa transitoriedade e inacabamento enquanto ser humano, é saber 

da importância e da profundidade desta tarefa que é educar 

 
[...] Historicamente o governo federal foi a principal instância de 
apoio e articulação, das iniciativas de educação de jovens e 
adultos. Com a extinção da Fundação Educar, em 1990, criou-se um 
enorme vazio em termos de políticas para o setor. Alguns estados e 
municípios têm assumido a responsabilidade de oferecer programas na 
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área, assim como algumas organizações da sociedade civil, mas a 
oferta ainda está longe de satisfazer a demanda. Acompanhando a 
falta de materiais didáticos de apoio, de estudos e pesquisa sobre a 
modalidade educativa, tendo os educadores de enfrentar com poucos 
recursos essa tarefa (RIBEIRO (1992), DI PIETRO e HADDAD 
(1992). 
 

Daí se torna relevante considerar a formação continuada dos educadores de jovens 

e adultos, através de políticas públicas sérias, pois na questão da  aprendizagem do 

educador de EJA  deve-se levar em conta seu perfil para desempenhar tal atividade além 

de compreende-lo  enquanto sujeito singular,que possui uma história de  vida, aprende e 

reconstrói seus saberes na experiência. 

 

1.3 Características dos educandos da EJA 

Não ter tido acesso à educação colocou na condição de excluída uma grande 

parcela da população que- sem se apropriar dos instrumentos e mecanismos necessários 

à luta e à sobrevivência no que hoje se denomina sociedade do conhecimento, sofre com 

o desemprego, a fome, a violência e a exploração. Ser analfabeto na contemporaneidade 

significa ser privado do acesso aos bens culturais, das possibilidades de superação da 

pobreza e da participação efetiva na sociedade.  

Esses dados nos revelam que os problemas em relação ao ensino de EJA em 

nosso país merecem mais atenção do que vem sendo dado, pois implicam em questões 

de ordem econômica, política e socioculturais. 

Assim, grande parte da população brasileira, constituída de jovens e adultos está 

impossibilitada de exercer plenamente sua cidadania por não ter o acesso ao ensino 

fundamental e, quando o tem, não desenvolve uma permanência com sucesso. São 

pessoas furtadas do direito à escolaridade, do domínio do sistema de escrita e das 

práticas sociais que envolvem o ato de ler e escrever.  

A escola precisa realizar com competência o seu papel de proporcionar aos 

cidadãos condições de apropriar-se da leitura e da escrita. E deve partir de uma 

concepção de ensino que conceba o aprendiz como um sujeito pensante que vai a busca 

de significados, elabora suas hipóteses num processo contínuo.  

A vivência escolar da EJA deve-se tornar um momento privilegiado na 

construção da cidadania e no desvelamento de valores e princípios éticos. O 

conhecimento oferecido pela escola deve ser o da realidade, por isso ela precisa 
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capacitar o aluno para que saiba, diante da complexidade do mundo real, posicionar-se, 

orientar suas ações e fazer opções conscientes no seu dia-a-dia. O ensino deve também 

ser desenvolvido a fim de garantir a valorização das expressões culturais, fortalecimento 

da confiança e da auto-estima dos alunos contribuindo para o exercício pleno da 

cidadania. 

As diversas situações de pesquisa apontam o analfabeto como pertencente a um 

grupo social homogêneas, cujas características não são difíceis de serem identificadas 

dadas as suas condições sócio-econômicas. Os analfabetos brasileiros são excluídos dos 

bens de consumo, desempenham funções pouco qualificadas, recebem os menores 

salários e, em sua maioria são nordestinos, oriundos das zonas rurais. Tiveram algum 

acesso ao saber escolarizado quando criança, mas de forma descontínua e sem sucesso. 

Para Gadotti (1992), raramente são encontradas pessoas totalmente analfabetas, 

pois os adultos “genericamente designados de analfabetos”, estando imersos numa 

sociedade contemporânea saturada de escrita, recebem informações desse meio. As 

informações que absorvem do ambiente letrado proporcionam a esses sujeitos produzir 

e acumular conhecimentos, entre outras coisas, sobre as regras e o funcionamento do 

sistema de escrita.  

Esse aluno sendo adulto, já foi exposto a vários desafios da sociedade letrada. 

Por isso, tende a ser um sujeito que possui uma maior compreensão das funções sociais 

da língua, sendo capaz de considerar “os contextos dos textos” e apresentar 

antecipações significativas sobre os mesmos, o que facilita sua compreensão sobre o 

que é neles tratado. 

 [...] a EJA é uma educação possível e capaz de mudar significativamente a 
vida de uma pessoa, permitindo-lhe reescrever sua história de vida. a arte de 
educar não se restringe em reunir pessoas numa sala de aula e transmitir-lhes 
um conteúdo pronto. Ser professor de EJA, especialmente, significa 
compreender melhor o aluno e sua realidade diária. É acreditar nas 
possibilidades do ser humano, enquanto ser capaz de aprender 
constantemente buscando seu crescimento pessoal e profissional. (LOPES E 
SOUSA 2007, p.02). 

 

A proposta de EJA de Freire (1997) provocou uma significativa mudança no 

paradigma teórico-pedagógico, pois durante muitos séculos, para alfabetizar alguém se 

utilizava o método silábico de aprendizagem. Os alunos recebiam cartilhas com sílabas 

e, orientados pelo professor, passavam a tentar juntá-las para formar palavras e frases 

soltas. Por isso não se desenvolvia o pensamento crítico; uma vez que não importava 
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entender o que era escrito e o que era lido porque o importante era apenas decodificar os 

símbolos. 

Na nova concepção, educador e educando devem interagir no processo de 

aprendizagem. Para isso, surgem novos métodos de aprendizagem, por meio dos qual o 

alfabetizador trabalha o conteúdo a ser ensinado com a preocupação de que seus alunos 

estejam compreendendo o sentido a partir de temáticas relacionadas às suas 

experiências de vida. 

Segundo Freire (1994), a alfabetização é uma estratégia de liberação que ensina 

as pessoas a lerem não só a palavra, mas também o mundo. Isso significa que ensinar/ 

aprender a ler é desenvolver atitudes de questionamento, de análise e inferência sobre 

situações, idéias, linguagens, textos. Tais atitudes somente serão desenvolvidas na exata 

medida que se estuda/analisa o contexto em que esses elementos são produzidos. 

Assim, EJA deve se pautar na valorização dos saberes adquiridos pelo alunado 

em suas diversas experiências, assim vem sendo, repensada atualmente como uma 

preparação para a vida, para garantir a segurança do emprego e a aptidão para o 

trabalho, permitindo a cada um satisfazer as demandas de uma sociedade em rápida 

evolução. 

 

1.4 O Resgate memorial na EJA e a valorização da identidade 

  

A escola é um espaço carregado de memórias e lembranças da aquisição de 

conhecimentos formais ou não, que influencia sobremaneira na formação da 

personalidade, mediante a escolha por um grupo social, de um currículo específico em 

determinado contexto histórico-social-político. Sendo assim, o resgate memorial torna-

se importante fonte de pesquisa para se comprender, a partir das lembranças e vivencia 

social, seu contexto e as contribuições ou não, para o resgate da identidade cultural e da 

auto-estima dos protagonistas do Programa REAJA. 

Segundo Nora (1993)  a memória é o deciframento do que somos à luz do que 

não somos mais.  Desta forma, o autor atribuí a memória, a função de fixar os sentidos e 

as identidades, permitindo à sociedade, aos grupos e clases em seu interior, traçar suas 

origens, garantir e reconhecer sua permanência a despeito do tempo. A memória 

possibilita o “reencontro” com o sentimento de pertencimento além de permitir o viver 
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do que hoje inexiste. A memória é um elemento essencial para o reconhecimento da 

identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos 

indivíduos e das sociedades de hoje.  

 Halbwachs (2004), corrobora dizendo que: 

Ha tantas memórias quantos grupos existentes e precisamos das 
lembranças das outras pessoas, tanto para confirmar as nossas próprias 
lembranças, quanto para lhes dar continuidade. Partilhar e validar 
lembranças é uma maneira de torná-las nítidas e estimular sua 
emergência. […] a memória não é só um fenômeno de interiorização 
individual, ela é também uma construção social e um fenómeno 
coletivo. Assim, numa construção social, a memória é em parte 
modelada pela familia e pelos grupos sociais   ao qual se faz 
parte.Vale dizer que a memória individual se estrutura e se insere na 
menória coletiva. (HALBWACHS, 2004, p. 25).  

 

O relato memorial  possibilita  perceber a incidencia de diferentes discursos  

político da memória e da história levando-nos a refletir sobre a produção, conservação e 

transmissão das ideias profetizadas no ambiente escolar que se espelham e são 

espelhadas na formação política-pedagógica do educador em capacitações e também dos 

educandos. 

Através das narrativas hitóricas, relacionadas ao cotidiano escolar, pretende-se 

obter dados concernentes às práticas educacionais como praticas culturais, que não se 

encontram em fontes materiais existentes na própia escola. Daí seu grande valor para a 

reconstrução da memória e da identidade de um povo, ou grupo social.  

A busca do passado, porém, nunca o reencontra de modo inteiriço, 
porque todo ato de recordar transfigura as coisas vividas. Na épica, 
como na memória, o passado se reconstrói de maneira alinear com 
idas e voltas repentinas, com superposição de planos temporais, com 
digressões e análise. Naturalmente o que retorna não é o passado 
propriamente dito, mas suas imagens gravadas na memória e ativadas 
por ela num determinado presente’. (AGUIAR, 1998: 25). 

 

De acordo a Paro (1999, p 24) a educação entendida como atualização histórica 

do homem, é condição imprescindível, embora não suficiente, para que ele, pela 

apropriação do saber  produzido historicamente, construa sua própria  humanidade 

histórico-social, parece justo admitir que a escola fundamental deva pautar-se pela 

realização de objetivos numa dupla dimensão: individual e social. A dimensão 

individual diz respeito ao provimento do saber necessário ao autodesenvolvimento do 

educando, dando-lhe condições de realizar seu bem-estar pessoal e o usufruto dos bens 
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sociais e culturais postos ao alcance dos cidadãos; em síntese, trata-se de educar  para o 

"viver bem" (ORTEGA Y GASSET, 1963).  

Segundo Larrosa (2000), 

É experiência aquilo que nos passa, ou que nos toca, ou que nos 
acontece, e ao passar-nos nos forma e nos transforma... esse é o saber 
da experiência: o que se adquire no modo como alguém vai 
respondendo ao que vai lhe acontecendo ao largo da vida e no modo 
como vamos dando sentido ao acontecer do que nos acontece. No 
saber da experiência não se trata da verdade do que são as coisas, mas 
do sentido ou do sem-sentido do que nos acontece... por isso ninguém 
pode aprender da experiência de outro a menos que essa experiência 
seja de algum modo revivida e tornada própria.(LARROSA,2000). 

 

Assim, as lembranças revividas, não se configuram como material inerte, mas 

sim constitutivos de uma concepção de ensino, determinada por um tempo que se 

relaciona a uma estrutura histórica-social-política, a uma ideología dominante, repassada 

pelos currículos escolares. A busca por entender esses elementos, através do resgate de 

memórias pessoais e coletivas, nos propicia a possibilidade de entendimento dos 

procesos educacionais atuais, seu significado e sua estreita relação com a qualidade de 

ensino nas escola. 

 

2. Metodologia 

 

Para o desenvolvimento do trabalho, optou-se pelo método de pesquisa 

qualitativa, através do relato memorial, tendo em vista as características do mesmo. O 

resgate memorial se deve as inovações metodológicas ocorridas no âmbito das ciências 

sociais e humanas, sobretudo na historiografia desenvolvida no século XX, que o 

valoriza como fontes orais, o que nos permite o desvelamento de sentimentos, valores, 

atitudes, rituais, festejos, que enriquecem a experiência educacional e a análise da 

realidade passada a qual escapa aos documentos e demais registros materiais. 

Com o objetivo de identificar, por meio das falas dos educadores e educandos 

sobre a importância do REAJA na construção saberes por eles produzidos em sua 

pratica na EJA, serão realizadas entrevistas semi-estruturadas com 03 coordenadores, 03 

professores, 02 alunos, a Secretária de Educação Municipal e o Prefeito naquele (1999 a 

2002) período. Pretende-se entrevistar 10 (dez) pessoas que estiveram envolvidas direta 

ou indiretamente com o REAJA. 
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As informações obtidas nas entrevistas obedecerão aos procedimentos 

metodológicos da pesquisa qualitativa, e serão abordadas perguntas subjetivas com 

temáticas tais como: 

- A história da formação do REAJA em Vitória da Conquista, BA 

- A clientela atendida pelo programa 

- O cotidiano da comunidade 

- As histórias de vida dos alunos 

- A percepção de mudanças. 

- Como são vistas as mudanças. 

- O que fazer para resgatar seus valores e tradições 

- Criticas a nossa sociedade atual. 

- Saudosismo dos idosos frente aos jovens de hoje 

- Importância do programa para a qualidade de vida 

 

 Adotou-se a entrevista narrativa, na perspectiva de Jovchelovitch e Bauer 

(2002), visando à reconstituição da trajetória pessoal, onde o sujeito relata suas 

experiências. Nesse sentido, a entrevista narrativa funciona como aprendizagem, a partir 

da reconstituição da trajetória pessoal do sujeito, no processo do relato de experiências, 

tendo como pressuposto teórico-metodológico que tornar-se professor é uma 

aprendizagem contínua. 

As entrevistas serão colocadas no corpo do trabalho em forma de relatos, poesias 

e contos, demonstrando a relação entre educação/sociedade, transmissão cultural, em 

uma visão voltada para o resgate da cidadania. 

A história de vida narrada é, assim, uma mediação de conhecimento de si, em 

sua existencialidade, que oferece à reflexão de seu autor, oportunidades de tomada de 

consciência sobre seus diferentes registros de expressão e de representações de si, assim 

como sobre as dinâmicas que orientam a formação. Assim, torna-se importante resgatar 

Josso (2008, p. 25) quando diz que: 

Existem tantos territórios acessíveis aos sentidos, quanto invisíveis, 
nos quais as representações simbólicas dão sentido, como topologias 
experienciais. Os relatos de vida centrados na formação estão, 
geralmente, associados a questões de pertencimento e, por 
conseqüência, a questões de identidade. Os relatos de vida, centrados 
sobre a perspectiva das experiências formadoras e fundadoras de 
nossas identidades em evolução, de nossas idéias e crenças mais 
estabilizadas, de nossos hábitos de vida e de ser com relação a nós 
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mesmos, aos outros, ao nosso meio humano e natural, têm essa 
particularidade de serem territórios, por vezes tangíveis e invisíveis. 
(JOSSO, 2008, p.25). 
 

 

As referências contidas, nas entrevistas narrativas e nos percursos formativos, 

porque contêm experiências de vida, revelam formas para compreender a formação, os 

saberes e as aprendizagens da profissão. O trabalho com O regaste da história oral 

permite a partilha de experiências formativas de vida, centradas no social e em histórias 

onde os indivíduos se inserem. Assim, supõe que a produção dos modos de vida se 

encontra nas histórias de vida e nos modos de narração.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa em desenvolvimento pretende se estender até março de 2012, tempo 

necessário para realização da coleta de dados, inferências, comparações, elaboração e 

defesa da dissertação do mestrado. 

Foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais. A próxima etapa que 

será a pesquisa de campo se realizará entre os meses de janeiro a março de 2011. 

Pretende-se com a pesquisa contribuir com a discussão sobre a importância do 

desenvolvimento de momentos de ação/reflexão/ação, que contribua de fato para a 

criação de uma consciência quanto à importância da Educação de Jovens e Adultos na 

sociedade globalizada. 

Despertar no educador e no educando, bem como na sociedade em geral, a 

consciência de que a cidadania do outro depende da nossa própria cidadania, se 

constituiu em tarefa das mais preementes e em uma grande conquista.  

Neste sentido, o resgate memorial como possibilidade de valorização da 

identidade torna-se instrumento capaz de fazer uma reeleitura da prática vivida 

deixando de lado a concepção ingênua sobre a educação de jovens e adultos, 

conhecendo melhor as suas condições de vida e trabalho, para superar equívocos e 

colocar em prática uma metodologia que atenda às múltiplas realidades. Assim,, 

alfabetizador e alfabetizando contextualizarão conhecimentos, a fim de, paulatinamente, 

fortalecer o processo de cidadania.  
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