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Neste artigo, apresentam-se as propostas de um trabalho de investigação, a ser realizado com 
alunos que fazem parte das classes de Alfabetização de Jovens e Adultos (AJA) de uma escola 
pública do município de Natal, no Rio Grande do Norte. O estudo, ainda em fase inicial, 
propõe, no âmbito da pesquisa qualitativa, investigar as concepções acerca do processo de 
alfabetização desses alunos. Para a efetivação da proposta, optamos pelo estudo de caso, 
tendo como dispositivos complementares a observação participante e a entrevista 
semidiretiva. A compreensão das concepções de escola e alfabetização de um grupo tão 
peculiar exige do pesquisador a escuta sensível da voz desses sujeitos/cidadãos. Fornecer 
elementos para o entendimento dialógico das idiossincrasias com vias à emancipação social e 
educacional de tais alunos é o objetivo desse texto. 
 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Alfabetização. Dialogicidade. 

 

In this paper, we present the proposals for a research study to be conducted with students in 
classes that are part of the Youth and Adult Literacy (AJA) in a public school in the city of 
Natal, Rio Grande do Norte. The study, still in its early stages, proposes in the framework of 
qualitative research, to investigate the conceptions of the literacy process of these students. 
For the realization of the proposal, we chose the case study, with the ancillary participant 
observation and interview semi-direct. Understanding the concepts of school and literacy in a 
unique group requires the researcher to listen to the voice of those sensitive subjects / citizens. 
Provide information for understanding the process of dialogue with the idiosyncrasies of 
social emancipation and education of such students is the goal of this text. 
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I – Uma breve retrospectiva sobre a consolidação da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA): quando esses foram ouvidos? 

 

Discutir sobre os motivos para a demanda de alunos que compõem a EJA e suas 

características implica na necessidade de recuperar, brevemente, o percurso histórico pelo 

qual essas experiências foram desenvolvidas, a fim de compreender a situação atual.  

A educação de sujeitos adultos não é uma novidade.  De acordo com Cambi (1999) e 

pensando na educação de uma forma mais ampla, os modelos que caracterizam a nossa 

vertente educativa ocidental são influenciados desde a Antiguidade, com a reformulação do 

pensamento e das ações educativas do período clássico, com os gregos, passando pela Idade 

Média, a era Moderna e a Contemporaneidade. Porém, até o início do século XVI não se 

pensava em um ensino que levasse em consideração as especificidades de cada faixa etária.  

No século XVII, João Amós Comenius (1592-1670) questionou esse tipo de instrução. 

E, nessa reformulação, o referido autor apresenta sua Didática, no intuito de sistematizar o 

ensino, propondo uma educação universal centrada no diálogo entre o passado e o futuro, 

apoiado na renovação universal da cultura e da sociedade. O seu ideal “pansófico”, de se 

ensinar tudo a todos, por seu caráter global, humanizador e democrático, teve influência na 

criação de entidades como a ONU e a UNESCO (COLOMBO, 2006).  Nesse tipo de 

educação, os adultos não ficam à margem, mas são parte integrante do processo de ensino-

aprendizagem.  

No século anterior, Martinho Lutero (1483 – 1546), líder da Reforma Protestante – 

movimento religioso que desencadeou o nascimento do protestantismo –, lutou pela 

democratização do acesso à escrita. Na Idade Média, a Igreja Católica era detentora do saber 

presente nas Sagradas Escrituras, haja vista que as missas eram celebradas em latim e não 

havia nenhuma tradução da Bíblia para o vernáculo, o que fazia de seus fiéis dependentes do 

que era “transmitido” pelos seus líderes. Nesse contexto, a Igreja fazia uso das imagens para 

retratar passagens bíblicas. Descontente com a sua situação de dependência do saber (dentre 

outras questões no âmbito religioso e social), Lutero se tornou o precursor da reforma que 

tinha como uma de suas diretrizes que os seguidores tivessem acesso direto à “Palavra de 

Deus”, e não apenas recebessem passivamente o que era ensinado, por falta de conhecimento. 

Com esse pensamento, traduziu a Bíblia do latim para o alemão, língua local, tornando-a 

acessível aos menos letrados – camponeses e burgueses – e investindo na alfabetização dos 

jovens e adultos que desejavam ter acesso à palavra escrita, e não mais apenas aos folhetins 

distribuídos em dias santos, repletos de imagens, em especial do juízo final, destinados ao 
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público analfabeto. Lutero também afirma que “[...] o melhor e mais rico progresso para uma 

sociedade é quando ela tem muitas pessoas instruídas, muitos cidadãos sensatos, honestos e 

bem educados” (LUTERO apud ARAÚJO, 2005, p. 67).  

Apesar das ações para a educação desse público nos séculos XVI e XVII, como foi 

brevemente exposto anteriormente, Finger  e Asún (2003) consideram que as principais 

tradições históricas na educação de adultos são a iniciativa da UNESCO, na busca de uma 

“sociedade da aprendizagem”, o Pragmatismo, ancorado nos estudos de Dewey, Kurt Lewin, 

Schön, dentre outros, o Humanismo, tendo como representantes Carl Rogers, Knowles e 

Brookfeld e o Marxismo, fundamentado na investigação-ação participativa, apoiado em Paulo 

Freire.   

Já para Gadotti e Romão (2001), a Educação de Jovens e Adultos (EJA), em geral, e 

no Brasil, em específico, pode ser dividida em três períodos. No primeiro período, de 1946 a 

1958, foram realizadas campanhas nacionais de iniciativa oficial para erradicar o 

analfabetismo. A educação de adultos no Brasil era ligada à educação popular até a Segunda 

Guerra Mundial, ou seja, era uma educação para o povo. Somente após a referida guerra é que 

foi concebida como independente do ensino elementar, isto é, nesse momento passou a 

assumir-se como concepção autônoma de educação.  

 Logo depois da realização da I Conferência Internacional da Educação de Adultos, que 

aconteceu em 1949, na Dinamarca, essa modalidade de ensino passou a ser vista como uma 

espécie de educação moral, pois, a escola não havia abarcado a sua responsabilidade social de 

formar o homem para a paz. Dessa maneira, segundo Gadotti e Romão (2001, p.34), se fazia 

necessária uma educação “paralela”, fora do âmbito escolar, com a finalidade principal de 

contribuir para o resgate do respeito aos direitos humanos, que seria uma educação continuada 

para jovens e adultos, mesmo depois da escola. 

 Já na década de 1950, a Educação de Adultos passa a ser entendida como uma 

educação de base. Com isso se configuram, no final dos anos 50, no Brasil, duas tendências 

significativas: a educação de adultos vista como uma educação libertadora (conscientizadora), 

propagada na década seguinte por Paulo Freire e a educação de adultos entendida como 

educação funcional (profissional). 

 No período seguinte, que compreende os anos de 1958 a 1964, realizou-se o II 

Congresso Nacional de Educação de Adultos, tendo a participação marcante de Paulo Freire. 

Esse congresso abriu as portas para o problema da alfabetização e desencadeou o Plano 

Nacional de Alfabetização de Adultos, dirigido por Paulo Freire e extinto pelo golpe de 

estado de 1964. Ainda no de 1963, com a realização da II Conferência Internacional de 
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Educação de Adultos, em Montreal, a educação de adultos passou a ser concebida sob dois 

diferentes enfoques: um, como uma educação de base ou comunitária, e o outro, como uma 

continuação da educação formal permanente. Nessa ocasião, o conceito de alfabetização, 

antes conferido como a capacidade de ler e escrever um texto em alguma língua passa, pela 

primeira vez, a ser visto como instrução funcional.  

 Já no terceiro período, que foi marcado pela realização, em 1972, da III Conferência 

Internacional de Educação de Adultos, em Tóquio, a educação de adultos volta a ser 

entendida como suplência da educação fundamental, fazendo uma introdução dos jovens e 

adultos, principalmente os não-alfabetizados, no sistema de educação formal. Portanto, 

durante toda década de 1970, a Educação de Adultos foi percebida como “libertadora”, 

fomentada pelos estudos de Freire (2005). Porém, a percepção dessa como educação 

funcional continuou a existir, como educação não-formal e como suplência. Nessa fase, o 

governo criou o MOBRAL, concebido como um sistema que visava o controle da 

alfabetização da população, principalmente na zona rural. O MOBRAL foi extinto em 1985 

com a redemocratização do país. Nesse mesmo ano, o então presidente da república, José 

Sarney, através do Decreto nº. 91.988 de 25 de novembro de 1985, redefiniu os objetivos do 

MOBRAL e conferiu à Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos – EDUCAR – 

a atribuição de fomentar programas destinados àqueles que não tiveram acesso à escola ou 

dela foram excluídos.  

   O MOBRAL, de acordo com Masagão (1997), desenvolveu algumas iniciativas que: 

 

[...] derivaram do programa de alfabetização, a mais importante foi o PEI – 
Programa de Educação Integrada, que correspondia a uma condensação do 
antigo curso primário. Este programa abria a possibilidade de continuidade 
de estudos para os recém-alfabetizados, assim como para os chamados 
analfabetos funcionais, pessoas que dominavam precariamente a leitura e a 
escrita. (MASAGÃO, 1997, p.28) 
 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº. 5.692/71 recomendava aos estados 

atender jovens e adultos, tendo por finalidade suprir a escolarização regular para os 

adolescentes e adultos que não a tinham seguido ou concluído na idade própria, abrangendo 

cursos e exames a serem organizados nos vários sistemas, de acordo com as normas baixadas 

pelos respectivos Conselhos de Educação. A referida lei, que reformulava o ensino de 1º e 2º 

graus, e que dedicou, pela primeira vez, na história da educação, um capítulo ao ensino 

supletivo, foi aprovada em 11 de agosto de 1971 e veio substituir a Lei nº. 4.024/61.  
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 A estrutura do Ensino Supletivo após a Lei 5.692/71 seguiu a orientação expressa na 

legislação de procurar suprir a escolarização regular daqueles que não tiveram oportunidades, 

anteriormente, na idade própria. 

 De início, o atendimento a essa prerrogativa foi feito pelos exames e os cursos que o 

Estado foi redefinindo e transformando em Exames Supletivos. A novidade estava em 

implantar cursos que oferecessem outro tratamento ao atendimento da população que se 

encontrava fora da escola, fazendo uso de novas metodologias, como a utilização de 

tecnologias para resolver o problema da educação. 

 A ideia de utilizar a tecnologia a serviço do econômico e do pedagógico perdurou no 

Brasil por todo o período referido anteriormente. O Estado se propunha a oferecer uma 

educação de massas, a custos baixos, com a perspectiva de democratizar oportunidades 

educacionais, “elevando” o nível cultural da população, nível esse que vinha perdendo a 

qualidade, pelo crescimento do número de pessoas na área da Educação de Adultos, segundo 

a visão do próprio Estado. 

 Com a finalidade de preparar o Ano Internacional de Alfabetização (1990), criou-se no 

Brasil em 1989, a Comissão Nacional de Alfabetização, coordenada, inicialmente, por Paulo 

Freire e, em seguida, por José Eustáquio Romão, com o objetivo de elaborar diretrizes para a 

formulação de políticas de alfabetização em longo prazo. 

  A Conferência Mundial sobre Educação para Todos, que aconteceu no ano de 1990, 

em Jomtien, na Tailândia, entendeu que a alfabetização de jovens e adultos seria uma primeira 

etapa da educação básica, consagrando, assim, a ideia de que a alfabetização não pode ser 

separada da pós-alfabetização, isto é, separada das “necessidades básicas de aprendizagem”. 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº. 9.394, aprovada em 20 de 

dezembro de 1996, também atribuiu um capítulo referente à Educação de Jovens e Adultos 

que tem como objetivo principal assegurar gratuitamente oportunidades de estudo, bem como 

a manutenção dos exames supletivos destinados àqueles maiores de quinze anos para o 

Ensino Fundamental e aos maiores de dezoito anos para o Ensino Médio.  

 A esse respeito, assinalam os artigos 37 e 38, respectivamente, da seção V da LDB 

destinados à Educação de Jovens e Adultos no Brasil: 

 

Art.37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 
tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio 
em idade própria.  
Art.38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 
compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao 
prosseguimento de estudos em caráter regular. (BRASIL, 2008, p. 29-30) 
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 Durante todos os acontecimentos que perpassaram a Educação de Jovens e Adultos no 

plano nacional e internacional, o Estado do Rio Grande do Norte, na década de 60, mais 

precisamente na cidade do Natal, também foi cenário de experiências pioneiras sobre a 

Educação Popular e de Adultos. Nesse período, segundo Góes (2005, p.08): 

 

A população de Natal havia se multiplicado por quatro. Então a Prefeitura 
com sua nascente Secretaria Municipal de Educação, optou pela 
alfabetização e escolarização infantil. O ensino para jovens e adultos, apenas 
ministrado nos turnos da noite desenvolviam então uma metodologia 
tradicional. 
 

  

 Ainda em 1960, o então Prefeito, Djalma Maranhão já tinha definido o seu programa 

de governo que destacava o compromisso com a erradicação do analfabetismo. Assim, 

começava uma longa e exaustiva jornada de organização na Secretaria Municipal de 

Educação em busca de estudar como erradicar o analfabetismo. 

 Foi desenvolvido, no período de março a junho de 1961, o I Seminário de Estudos dos 

Problemas de Educação e Cultura do Município de Natal, envolvendo referências intelectuais 

da cidade, procurando mobilizá-las para a luta contra o analfabetismo. 

 No final de 1962, a Prefeitura de Natal adota, na Educação de Jovens e Adultos o 

Método de Alfabetização em 40 horas. Isso só foi possível, pelo empenho e participação de 

Paulo Freire e das equipes do Serviço de Extensão Cultural (SEC) da Universidade de Recife 

e do Movimento de Cultura Popular (MCP), que vieram realizar a preparação dos docentes. 

 A proposta de erradicação do analfabetismo lançada pela Secretaria Municipal de 

Educação do Município de Natal se expandiu rapidamente para o interior do Estado. Sobre 

isso nos confirma Góes (2005, p.10): 

 

De uma proposta de ensino para a erradicação do analfabetismo da cidade, o 
pensar e o fazer pedagógicos da SME foram evoluindo até se concretizar 
numa complexa política de educação e cultura popular para Natal e, em 
1963-64, já estava se expandindo para o interior do Rio Grande do Norte.  
 

 Nesse contexto, aconteceram várias experiências marcantes no âmbito da evolução 

político-educacional da Secretaria Municipal de Educação (SME). Uma delas foi a Campanha 

de Pé no Chão também se Aprende a Ler, entre 1961 e 1964, cuja proposta político-

pedagógica não se restringia apenas ao processo de alfabetização, mas tinha também o 
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propósito de conscientização político-social-cultural dos educandos. Nessa perspectiva, a 

cultura popular para a Campanha seria o substrato da educação popular. 

  O Município de Angicos (1962-63), também foi sede de uma das primeiras 

experiências da alfabetização de adultos pelo Método Paulo Freire. Esse método constituía-se 

em um conjunto de procedimentos pedagógicos que começava com a própria conscientização 

do adulto como sujeito de sua aprendizagem. Pretendia-se, primeiramente, investigar o 

contexto do grupo com o qual se iria trabalhar, bem como o vocabulário utilizado pelo mesmo 

para expressar sua realidade. Desse vocabulário, seriam selecionadas as palavras geradoras, a 

partir das quais se iniciaria o estudo da leitura, da escrita e da realidade, escolhidas pelo duplo 

critério de riqueza temática e de riqueza semântica. Infelizmente, todas essas ações foram 

suspensas pela chegada ao poder dos militares em 1964. 

 Em 1972, o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) iniciou sua atuação 

no Rio Grande do Norte através de um convênio com a Secretaria de Educação do Estado, 

para dar início ao Programa de Educação Integrada (PEI), que se constituía em um curso 

correspondente às quatro primeiras séries do antigo 1º Grau para adultos e adolescentes 

alfabetizados com idade mínima de 14 anos. O material didático utilizado no curso também 

era produzido pelo MOBRAL. 

 Em 1985, com a extinção do MOBRAL, o Programa de Educação Básica (PEB) da 

Fundação Educar foi o seu substituto e correspondia à alfabetização de adultos e suplência de 

1ª a 4ª séries do antigo 1º Grau. Esse passou a ser oferecido em três módulos mediante 

convênios firmados entre a Fundação Educar e prefeituras, órgãos públicos e privados, 

entidades civis e empresas. 

 No Rio Grande do Norte, a Fundação Educar, através do acordo firmado com a 

Secretaria de Educação do Estado, implantou o PEB. A referida Fundação foi extinta em 1990 

pelo Governo Collor.  

 No ano de 1996, o governo brasileiro criou o Programa Alfabetização Solidária 

objetivando reduzir os altos índices de analfabetismo e ampliar a oferta pública de EJA no 

Brasil. O programa também articulava um conjunto de parcerias mantidas com empresas, 

instituições de ensino superior, pessoas físicas, prefeituras, governos estaduais e o Ministério 

da Educação (MEC). A Alfabetização Solidária pretendia criar um novo caminho para a 

organização de ações sociais, mobilizando a sociedade para reduzir os índices de 

analfabetismo no Brasil.  

 Atualmente, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva tem como um de seus objetivos 

abolir o analfabetismo no Brasil por intermédio do programa Brasil Alfabetizado, calcado no 
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respeito e no espírito de igualdade e de solidariedade aos educandos. A proposta do programa 

é unir governo e sociedade para promover a inclusão dos cidadãos brasileiros que não tiveram 

acesso à educação em idade convencional, objetivando qualificar, organizar e potencializar o 

esforço nacional de combate ao analfabetismo através de parcerias entre o Governo Federal, 

governos estaduais e municipais, empresas privadas e organizações não-governamentais. 

 Esse olhar lançado para a EJA, no entanto, ainda não é suficiente contemplar as 

demandas desse grupo. O questionamento que dá início a essa seção “Quando esses (alunos 

da EJA) foram ouvidos?” ainda continua sendo uma incógnita. Silenciados historicamente, 

tais sujeitos ainda enfrentam inúmeras barreiras sociais que distanciam esses adultos que não 

foram escolarizados em idade própria a voltarem a estudar. Muitos sonham com a 

aprendizagem da leitura e escrita, fortalecendo o valor da alfabetização na participação social.  

Precisamos, ainda, de um intenso debate político-educacional que não somente se transforme 

em leis, mas que também consolide uma visão política em defesa de uma escola que propicie 

aprendizagem para todos e que considere o jovem e o adulto analfabetos na sua dimensão de 

cidadão de direitos. Para isso, consideramos que os próprios sujeitos integrantes desse grupo 

devam ser ouvidos e considerados, a fim de que as propostas sejam elaboradas não sobre eles, 

mas para eles e com eles. É nesse âmbito que se situa a pesquisa que propomos nesse artigo. 

 

II- A escuta dos alfabetizandos como viabilizadora da alfabetização dialógica. 

 

Quem se apropria da leitura/escrita, tem novas condições de “ler” o mundo, trazendo 

mudanças nas suas interpretações às demandas sociais. Para Soares (2005), aprender a técnica 

da leitura e escrita relaciona-se à alfabetização, enquanto o uso social destas ferramentas está 

direcionado ao letramento.  

  Deste modo, entendemos que a aproximação com a cultura escrita é uma das 

principais chaves para o êxito escolar, como também o fato de que sua distância traz 

bloqueios condicionantes à falta de continuidade nos estudos, visto que esta ausência dificulta 

a aproximação com o conhecimento, bem como desencoraja atitudes de investimento pessoal 

para sanar as dificuldades que acontecem no percurso escolar. Vale destacar que não 

entendemos a leitura como um mero instrumento para o alcance de resultados, mas, ao 

contrário, compreendemos que ela pode ajudar a preparar jovens e adultos a analisarem os 

fatos criticamente e assim, com mais autonomia, resistirem ao processo de marginalização, de 

subordinação, de aceitação da exclusão social.  
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 A democratização da leitura e escrita seria então o segredo para solucionar os 

fracassos escolares? Na atualidade, a nossa vida social se organiza em torno de um universo 

letrado. Assim sendo, os alfabetizandos jovens e adultos percebem a leitura e a escrita como 

prática social? Que significado atribuem ao aprendizado da leitura/escrita? Que relação fazem 

da escola com o desenvolvimento de habilidades e capacidades que devem ser mobilizadas 

para sua alfabetização? 

 As indagações são pertinentes no atual contexto da educação brasileira que apresenta 

um quadro preocupante de analfabetismo, sendo relevantes as discussões sobre as 

dificuldades para a aprendizagem inicial da língua escrita. Percebemos, ainda, a prevalência 

de técnicas precárias para o ensino competente da leitura e escrita, desnecessárias à 

participação social no universo letrado em que vivemos. 

 Sabemos que a resposta de tais questões é complexa e subjetiva. Por essa razão, a 

nossa proposta é que os alunos das classes da EJA, em geral, e da AJA, em específico, sejam 

ouvidos e suas concepções contempladas. Dessa forma, pretendemos sistematizar 

concepções/dizeres de jovens e adultos alfabetizandos, no sentido de disponibilizar 

contribuições que possam orientar a atuação docente com vistas a intervenções adequadas 

para as aprendizagens desses alunos.  

 Aprender com o seu conhecimento, suas expressões, entendendo-os como possíveis 

sujeitos da investigação é um desafio à sensibilidade dos educadores e às rotinas existentes, 

exigindo uma disponibilidade para ouvir alunos não-alfabetizados, considerando-os como 

portadores de linguagens e produtores de cultura. Não pretendemos, porém, polarizar a 

relação professores-alunos, como se a valorização do que os alunos pensam possa enfraquecer 

a autonomia didática dos professores. Os direcionamentos poderão ser recriados com os 

professores, a partir das perspectivas que atendam às singularidades de alfabetizandos da EJA.  

 Nosso estudo pretende encontrar respaldo didático-pedagógico em práticas 

vivenciadas por alfabetizandos jovens e adultos, resultando numa maior autoria de seus 

próprios conhecimentos sobre sua vida escolar e social. Entendemos que esses alunos 

possuem e constroem saberes, têm visão de mundo que, se explicitadas e mediadas, podem 

tornar-se elementos importantes da investigação científica. Nesse sentido, discutir o saber de 

alfabetizandos sobre a importância da alfabetização assume relevância, principalmente na 

perspectiva teórico-prática, ou seja, se as formulações teóricas aplicarem-se à prática da 

Alfabetização de Jovens e Adultos, possivelmente, tornarão os alunos partícipes efetivos do 

processo.  
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 Os sujeitos de pesquisa serão os alunos que frequentam as salas de alfabetização de 

adultos, em uma escola pública, no município de Natal/RN. No âmbito da pluralidade 

metodológica permitida pela investigação qualitativa, optamos pelo Estudo de Caso. Nessa 

modalidade de pesquisa, o objeto estudado – mesmo inserido num contexto complexo – será 

abordado de forma específica e delimitada, permitindo uma análise crítica e em profundidade 

daquilo que buscamos conhecer, uma vez que “o caso é sempre bem delimitado, devendo ter 

seus contornos claramente definidos no desenrolar do estudo” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, 

p.17).  

De acordo com Lüdke e André (1986), a utilização da observação como instrumento 

possibilita um contato pessoal e estrito do pesquisador com o fenômeno estudado, além de ser 

útil para a descoberta de aspectos novos que estejam relacionados ao problema investigado, 

salientando-se que todo o conteúdo das nossas observações será registrado no Diário de 

Campo da pesquisadora para memória do processo investigativo.  Refletindo sobre a natureza 

do nosso objeto de estudo, consideramos que a construção de dados seria mais viável, 

sobretudo, através da entrevista semi-estruturada, por essa permitir uma maior flexibilidade 

quando da explicitação do ponto de vista dos sujeitos da pesquisa, favorecendo a criação de 

um clima de confiança entre informado/informante, possibilitando que este se sinta mais à 

vontade para expressar-se sobre o tema proposto. 

Com a análise dos dados coletados, objetivamos investigar as concepções de 

alfabetizandos jovens e adultos acerca do seu processo de alfabetização na escola formal e, 

através de uma escuta sensível do posicionamento desses alunos, fomentar ações que visem a 

valorização da fala desse grupo. Todos os dados coletados e analisados serão sistematizados 

em uma pesquisa maior, que tem se configurado em uma tese de doutorado. 

 Temos consciência da importância de se ouvir os alunos, com vias à sua 

emancipação. Paulo Freire, ao relatar um episódio ocorrido em um círculo de cultura 

realizado em Natal/RN, no ano de 1963, sobre um alfabetizando que começou a perceber a 

dignidade do seu trabalho de sapateiro, ao passo que também tinha sua estima refeita, 

explicita a relevância de uma alfabetização dialógica, na qual o sujeito aprendente tem sua 

voz contemplada: 

 

Aquele homem que aprendia a escrever e a ler sentenças e palavras “re-lia” o 
mundo e, ao fazê-lo, percebia o que antes, na leitura anterior do mundo, não 
havia captado. A re-leitura em a se engajava, enquanto se alfabetizava, re-
fazia a estima de si mesmo [...] Aquele homem, na verdade, se alfabetizava, 
no sentido amplo e profundo que há tanto tempo defendo. Ele não apenas 
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“lia” mecanicamente sentenças e palavras, se assumia como tarefeiro. 
(FREIRE, 2000, p. 50-51) 
 

 

A aquisição da escrita, aliada à escuta crítica do outro, ao momento de lhe dar voz, 

como se percebe, contribui para a libertação do alfabetizando. Tal olhar sensível lançado por 

Freire corrobora o nosso enfoque metodológico, pois a pesquisa qualitativa é uma maneira de 

dar poder ou de dar voz às pessoas, em vez de tratá-las como objetos para análise. Tendo isso 

em mente, o pesquisador 

 

[...] aprende a importância da voz e da vez do sujeito na pesquisa. Aprende 
que para ser fiel a que o sujeito diz é preciso entendê-lo também além da 
palavra, lendo nos seus gestos e nos seus silêncios aquilo que precisa ser 
revelado. Transformar isso em palavras exige cuidado, respeito e ética para 
que seja fiel ao que descobriu. (QUELUZ, 2001, p.348) 

 

  

Devemos ter me mente que os alunos da EJA estão em situação determinante, na 

qual não há nada o que se fazer, pois são fruto da uma fatalidade socioeconômica, mas sim, 

como bem se posiciona Freire (1996, 2000), esta situação deve ser percebida como 

condicionante, tanto para educadores quanto para educandos, pois, quando o aluno se 

reconhece como ser condicionado é que ele pode lutar por mudanças e viver as possibilidades, 

afinal “O futuro não nos faz. Nós é que nos refazemos na luta para fazê-lo” (FREIRE, 2000, 

p. 56). 

Por concordar com o pensamento de Freire (2000) e por considerar que a linguagem 

é um modo de produção social, intencional, polissêmica e carregada de ideologias é que 

optamos por ouvir os sujeitos que estão inseridos nas classes de jovens e adultos e ter essa 

fala como fonte primária de nosso estudo sobre as concepções desses sobre o “ser discente de 

uma classe de AJA”, reconhecendo e respeitando as idiossincrasias desse grupo, mas nunca as 

negando. “É por isso que o educador [...] não apenas deve ensinar muito bem a sua disciplina, 

mas desafiar o educando a pensar criticamente a realidade social, política e histórica em que é 

uma presença. (FREIRE, 2000, p. 44). 

Nessa perspectiva, entendemos a dialogicidade como um movimento de interação 

entre educador e educando cujo conteúdo é intencional e não aleatório. Esse diálogo é diretivo 

e permite ao educando refletir sobre seu pensar ingênuo (FREIRE, 1996), sobre seu 

conhecimento anterior. É por meio desse diálogo que os homens são capazes de se assumir 

como sujeitos autônomos e conscientes da sua própria historicidade.  
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 A educação dialógica em Paulo Freire (2005) pressupõe o educando como um ser 

histórico, compromissado com as tarefas de seu tempo e com as transformações sociais. 

Nesse sentido, é de fundamental importância considerar a indissociabilidade entre educador, 

educando e objeto do conhecimento, pois consideramos que não existe interação quando 

separamos os agentes sociais da situação pedagógica do seu objeto de conhecimento. O 

diálogo entre esses inicia-se na situação pedagógica instaurada no espaço de sala de aula. Esse 

diálogo começa a partir da realização da pesquisa do educador sobre o universo do educando, 

das suas condições de vida (FREIRE, 2005), configurando-se, assim, num instrumento 

pedagógico de interação que aproxima educador, educando e objeto do conhecimento.  

É importante salientar que para a efetivação do diálogo é preciso que o educador 

considere o saber trazido pelo educando, valorizando o conhecimento cotidiano oriundo das 

interações desse educando com sua realidade social.  

Considerando-se a educação como problematizadora, que serve à libertação, e não 

uma educação bancária que vê o educador como um “depositante” e o educando como um 

“depósito” (FREIRE, 2005), ambos – professor e aluno – podem tornar-se sujeitos ativos e 

reflexivos no processo educativo.  

A apropriação do conhecimento é um processo dinâmico, e acreditar que todos os 

alunos, sobretudo, da EJA, são capazes de aprender, implica em um novo dimensionamento 

para a prática pedagógica do professor. A proposta deve atender ao ritmo de cada educando, 

sem atribuição de rótulos ou classificações, com um olhar otimista frente ao seu desempenho, 

com respeito a seus diferentes modos de vida, aos conhecimentos que trazem, estimulando-os 

a vencer obstáculos de modo confiante, valorizando seus progressos e promovendo sua 

autoestima.  

E, nesse processo de escuta das concepções de alunos da EJA sobre o seu entorno, 

faz-se necessário tecer uma relação dialética entre docentes e discentes, para poder desvelar a 

complexidade das relações e concepções que se configuram em uma classe de EJA. Tal 

processo é dialógico, “[...] exatamente porque sendo o diálogo uma relação do eu-tu, é 

necessariamente uma relação de dois sujeitos. Toda vez que se converta o ‘tu’ desta relação 

em mero objeto, se terá pervertido o diálogo” (FREIRE, 2006, p. 126).  

Freire (1996, 2005, 2006) defende a ideia da dialogicidade como superação da 

educação bancária e da hierarquização do conhecimento. Nessa perspectiva, são valorizados 

os conhecimentos prévios dos envolvidos, ao passo que os erros que vão se delineando são 

um novo passo para a aprendizagem. 
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Os caminhos percorridos pelos educandos ao longo de sua história de vida, e 

principalmente na sua trajetória escolar, vão dar subsídios para o professor elaborar situações 

de aprendizagem que atendam às suas necessidades e contribuam de maneira significativa 

para seu aprendizado. Dessa forma, faz-se emergente a necessidade de escutar as concepções 

dos alunos da EJA, em geral, e da AJA, em específico,  sobre o seu processo de aprendizagem 

e aquisição da linguagem escrita.  

Para que haja realmente tal dialogicidade e não apenas um vai-e-vem de perguntas e 

respostas, faz-se necessário que percebamos os outros sujeitos como produtores do saber – 

não mais consumidores desses –, dando espaço para a troca de conhecimentos. Não sendo 

dessa forma, não poderá haver comunicação no ambiente escolar, que valorize a leitura de 

mundo dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, Freire (2005, 

p.93) nos questiona: 

 

Como posso dialogar, se me admito como um homem diferente, virtuoso por 
herança, diante dos outros, meros ‘isto’, em quem não reconheço outros eu? 
Com posso dialogar, se me sinto como participante de um gueto com 
homens puros, donos da verdade e do saber, para quem todos que estão de 
fora são ‘essa gente’ ou são ‘nativos inferiores’?... Como posso dialogar, se 
me fecho à contribuição dos outros, que jamais reconheço, e até me sinto 
ofendido com ela? Como posso dialogar, se temo a superação e se, só em 
pensar nela, sofro e definho?  

 
 
O diálogo é fundamental para que haja um aprendizado efetivo, visto que o outro deve 

se sentir motivado a participar das discussões de modo que possa construir seu saber, pois o 

aprendizado também ocorre nas relações afetivas. Quando o sujeito passa a ter consciência 

que é capaz de se auto-superar, apropriando-se do objeto do conhecimento, sente o prazer que 

é inerente a esse processo. 

Assim sendo, consideramos que, quando dermos vez e voz aos educandos da EJA, 

podemos contribuir para a emancipação social desses sujeitos, afinal, se “de pé no chão se 

aprende a ler”, com o ouvido atento também se aprende a ensinar.  
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