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RESUMO

Esta pesquisa trata dos saberes construídos pelos professores em suas práticas docentes ao
atuar na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Estes saberes se constituem em um repertório
de conhecimentos, que por meio de suas experiências, os professores reelaboram e adaptam
com base nas peculiaridades de seus alunos da EJA e na reflexão que fazem sobre suas
próprias práticas docentes. O estudo sobre os saberes que os professores constroem em suas
práticas docentes sinaliza a possibilidade de tomar as experiências dos professores como
ponto de partida para as discussões, debates e reflexões sobre a formação dos professores que
atuam na modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos. A investigação centrou-se na
seguinte questão: como os professores constroem saberes ao atuarem na modalidade de ensino
Educação de Jovens e Adultos? Teve-se como objetivo central, compreender o processo de
construção de saberes na prática de ensino da Educação de Jovens e Adultos. A abordagem
fenomenológica, de natureza qualitativa, foi o caminho teórico-metodológico adotado. A
pesquisa foi desenvolvida com cinco professores que atuam em turmas do ensino fundamental
na modalidade EJA na rede municipal de ensino do município de Vitória da Conquista (BA).
Como instrumento para coleta de dados, foi utilizada a entrevista semiestruturada. Dos dados
obtidos, emergiram os saberes experienciais, que foram utilizados como categoria de análise.
Os saberes experienciais dizem respeito ao uso de linguagem e metodologias adequadas aos
alunos, à contextualização dos conteúdos, e ao resgate social dos alunos da EJA. Os
resultados da pesquisa permitem afirmar que ao atuar na EJA, o professor constrói
conhecimentos práticos, desenvolvidos nas suas ações pedagógicas a partir da sua experiência
e das habilidades adquiridas no cotidiano de atuação nessa modalidade de ensino. As
experiências identificadas e analisadas exigem, do nosso ponto de vista, o desenvolvimento de
um processo formativo (inicial e continuado) rigoroso, técnico-científico e politicamente
planejado, requerendo das instâncias formativas o investimento necessário para reelaborar as
políticas educacionais e, consequentemente, ressignificar as experiências pedagógicas para
essa modalidade de ensino.
Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos; Formação de Professores; Práticas
Pedagógicas; Saberes Docentes.

ABSTRACT

This research deals with the knowledge built by the teachers in their teaching practices when
working in Young and Adults Education (EJA). These practices constitute a repertoire of
knowledge, that through their experiences, the teachers rethink and adapt based on the
peculiarities of his students of young and adult education and on the reflection they make
about their own teaching practices. The study on the knowledge that teachers build on their
teaching practices indicates the possibility of taking the experiences of teachers as a starting
point for discussions, debates and reflections on the training of teachers working in teaching
modality of Youth and Adults Education. The investigation focused on the following
question: how teachers build the knowledge when acting in the mode of teaching Youth and
Adults? It had as main objective to understand the process of building of knowledge in
teaching practice of Youth and Adults. The phenomenological approach had a qualitative
nature, and was the theoretical-methodological way adopted. The research was conducted
with five teachers who work in classes of Youth and Adults Education in municipal schools in
the municipality of Vitoria da Conquista (BA). As an instrument for data collection, we used
semi-structured interview. From the data obtained, the experiential knowledge emerged,
which were used as an analytical category. The experiential knowledge concerns the use of
language and methodologies appropriate to the students, the contextualization of content, and
social recovery of the students of young and adult education. The results of the research have
revealed that when working in EJA the teacher builds practical skills, developed in their
pedagogical actions from their experience, skills acquired in the daily activities in this
teaching modality. The experiences identified and analyzed demand, from our point of view,
the development of a rigorous training process (initial and continuing), scientific-technical
and politically planned, requiring from the training instances the investment needed to rework
the educational policies and thus reframe the educational experience for this type of
education.
Keywords: Youth and Adults Education; Teacher Training; Pedagogical Practices; Teachers
Knowledge.
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INTRODUÇÃO
Primeiras aproximações
A educação ganha cada vez mais centralidade na sociedade contemporânea. Os
avanços da microeletrônica, da biotecnologia e a globalização da economia e do mercado
delineiam um novo padrão de produção e organização do mundo do trabalho, o que requere
uma elevação do nível de qualificação do trabalhador e um novo perfil de professor para
atender essas demandas.
Bennell (2001, p. 122), ao pensar na formação docente no contexto dessas
transformações, argumenta sobre a necessidade de “pensar que cada sala de aula está inserida
em um contexto sociocultural, que é plural, marcado pela diversidade de grupos e classes
sociais, visões de mundo, valores, crenças, padrões de comportamentos etc., uma diversidade
que esta refletida na sala de aula”, realidade a qual o professor deve estar atento e que deve
também nortear sua prática enquanto educador dessa realidade.
No entanto, a modalidade de educação de jovens e adultos (EJA), no conjunto das
políticas oficiais, mantém-se ocupando o lugar a ela reservado, de caráter secundário,
excluído, marginalizado. Seja pela limitação do acesso à escola, seja pela inadequação das
propostas ou pela ausência de formação de professores para atuar nessas turmas.
Considerando que EJA é uma modalidade de ensino que atende uma demanda de
sujeitos com características específicas, em sua maioria formada por alunos que não tiveram
acesso a escola em idade apropriada ou foram evadidos dela, ou ainda alunos com histórico de
insucessos na escola regular e, por conseguinte, alunos que se encontram em distorção idadesérie ou que apresentam ritmos de aprendizagem diferentes, é necessário que o professor
utilize um planejamento, metodologias de ensino e de avaliação da aprendizagem, além de
outros elementos pedagógicos, que estejam voltados para a realidade desses indivíduos e suas
necessidades peculiares, diferenciando-se daquelas estratégias empregadas pelos professores
no ensino regular.
A dedicação pelos estudos na EJA me acompanham desde o meu acesso ao ensino
superior em 2004, no qual ainda neófito na academia, no curso de graduação em Pedagogia da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Jequié, participei como
ouvinte da formação para os alfabetizadores do Projeto AJA-BA (Alfabetização de Jovens e
Adultos).
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Naquele período, ainda não tinha a compreensão de que aquele projeto destinado à
alfabetização de jovens e adultos e desenvolvido pelo Estado fazia parte de uma política
educacional maior, complexa, permeada de desafios impostos aos professores que atuavam
naquela modalidade de ensino e seus desdobramentos na prática.
À medida que comecei a participar das atividades acadêmicas destinadas a discutir a
EJA, tais como simpósios, minicursos e oficinas realizados durante a graduação, pude
observar entre os presentes nessas atividades algumas inquietações que mais tarde pude
identificar como sendo a falta de condições didático-pedagógicas para elaborar propostas de
trabalho condizentes com as necessidades e expectativas das pessoas jovens e adultas.
Mergulhar na literatura educacional específica para a área me rendeu o retorno à
formação dos alfabetizadores do programa no ano de 2005 como bolsista de extensão da
universidade para atuar no programa. Minha expectativa se voltava para o quanto essa
formação seria importante para refletir sobre os problemas da prática dos professores da EJA
e a possibilidade de contribuir na formação desses professores em prol de uma educação mais
significativa para as pessoas jovens e adultas.
Em todas as minhas visitas enquanto bolsista de extensão aos municípios da
microrregião de Jequié, sudoeste da Bahia, onde o programa estava em funcionamento,
observei que nas classes da EJA o alunado se apresentava sempre com o mesmo perfil –
trabalhadores, cansados, sofridos, desempregados e, ainda, jovens com experiência de
sucessivas reprovações ou evadidos da escola regular.
Neste mesmo período, enquanto cursava a disciplina Educação de Jovens e Adultos,
na convivência com os colegas, fui percebendo que minhas angústias também faziam parte
das inquietações de outros colegas que já atuavam na área da EJA. Em nossos diálogos
procurávamos sempre discutir as razões pelas quais o trabalho com EJA era deixado em
segundo plano nas reuniões de coordenação, de planejamento e nas semanas pedagógicas.
Para nós, ficava a sensação que nosso trabalho com pessoas jovens e adultas não tinha a
mesma importância que o desenvolvido pelos outros professores, com alunos regulares.
Ao final da referida disciplina, pude desenvolver uma pesquisa orientada pela
ministrante da disciplina, intitulada “Os desafios da educação de jovens e adultos: Por uma
educação para a vida”, com atuação nas escolas do município de Jequié e os resultados
reafirmavam a centralidade de nossas discussões: os entraves que nesta modalidade de ensino
ainda permeiam.
Na continuidade do desempenho da minha trajetória docente, as opções acadêmicas
continuam marcadas por inserções diretas em práticas da EJA, como professor de Programas
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de Formação de Professores em convênios com governos municipais tais como: Licenciatura
Plena em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Programa de Formação
de Professores em Exercício (PROFORMAÇÃO) da Faculdade de Ciências Educacionais FACE, onde atuei como professor das disciplinas Política e Organização da Escola no Brasil e
Educação de Jovens e Adultos e, mais recentemente, no Plano Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica (PARFOR).
Por essas experiências, percebo o desafio que é posto a uma professora ou a um
professor recém-saído de uma graduação e que, quando diante da prática na educação de
jovens e adultos, lhes falta a formação adequada para trabalhar com essa modalidade de
ensino.
No que tange à lacuna de formação para atuar na EJA, a legislação educacional
brasileira, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB n.º 9394/96) em seu inciso
VII no artigo 4 reconhece e estabelece a necessidade de uma atenção às características
específicas dos trabalhadores matriculados nos cursos noturnos. Nesse sentido, tanto a LDB
quanto o Parecer emanado pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de
Educação CEB/CNE 11/2000 referendam a exigência de uma formação específica para atuar
nas turmas na EJA. Este último documento citado reafirma esse posicionamento quando
preconiza que “Trata-se de uma formação em vista de uma relação pedagógica com sujeitos,
trabalhadores ou não, marcadas experiências vitais que não podem ser ignoradas” (MEC,
2002, p. 58).
Apesar de a legislação regulamentar a formação de professores para atuar na EJA, os
trabalhos acadêmicos que se referem à temática analisados por Machado (2000), alertam que
a formação recebida pelos professores, normalmente realizadas por meio de treinamentos e
cursos aligeirados, é insuficiente para atender as demandas da educação de jovens e adultos.
Por isso, conclui-se que, para se desenvolver um ensino adequado a esse público, é necessária
uma formação inicial específica consistente, na qual sejam contempladas disciplinas voltadas
para a EJA nos cursos de graduação, assim como estágios curriculares na área, e um trabalho
de formação continuada eficaz, ampliando perspectivas e possibilidades no trato com a
questão.
Em todas essas vivências, em cada espaço-tempo, tenho ampliado minhas indagações
sobre quais são as reais contribuições dos cursos para a formação inicial e continuada do
professor da EJA.
Outras observações realizadas por mim, nessa minha trajetória na educação de jovens
e adultos, são as políticas públicas para essa modalidade que ainda se caracterizam por serem
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políticas pontuais e “subsidiárias a programas de pobreza” (DI PIERRO, 2003, p. 1.123), a
exemplo tanto do AJA-(BA), quanto dos Programas de Alfabetização Solidária, Brasil
Alfabetizado, Banco do Brasil Educar (BB Educar), Todos Pela Alfabetização (TOPA),
dentre outros, marcados pelo aligeiramento e descontinuidade dos estudos, trabalho voluntário
e bolsa-auxílio.
Tais programas que funcionam sob a égide de políticas públicas secundárias para este
campo da educação e que perpassam por questões como a destinação de uma margem mínima
no financiamento dos recursos para a EJA ou pela ausência de uma política de formação de
professores para atuar nesta modalidade de ensino – reafirmam o silenciamento institucional
do Estado para o trato das questões relativas à educação de jovens e adultos.
No município de Vitória da Conquista (BA), campo empírico dessa pesquisa, a
formação continuada promovida pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) para os
professores que atuam em classes de jovens e adultos também é caracterizada como pontual e
descontinuada, impregnada por um ranço institucional de enxergar a EJA como sendo uma
modalidade de ensino meramente compensatória e, portanto, sem necessidade de maior
atenção.
Tais considerações, além de revelar a falta de compromisso do Estado com as políticas
públicas de formação de professores para atuarem na EJA, o que reafirma a condição
secundária da modalidade de ensino, também revela a desprofissionalização dos docentes que
nela atuam, muitas vezes apenas servindo para preencher horários e disciplinas.
Aqui me lembro de um desabafo de uma professora, com formação em magistério e
que atua no segundo segmento da EJA (5ª. a 8ª. série), quando ela afirma: “no período de 3
anos, já lecionei várias matérias: português, matemática, geografia, história e ciências”.
Diante do exposto – e tendo em vista que as formações pontuais e estanques
promovidas pelos sistemas de ensino não são suficientes para o trato das questões educativas
que se apresentam no cenário da EJA e que como reflexo implicam no amadorismo e
improviso nas práticas dos professores em sala de aula, ao assumir as funções de Coordenador
do Núcleo Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Vitória da Conquista (BA) –
passei a perceber a importância de se valorizar a experiência construída pelos professores na
sala de aula, trazendo essas experiências como ponto de partida para propor, por parte da
Secretaria de Educação, a própria formação profissional dos professores.
A este reconhecimento das experiências, os estudos sobre os Saberes Docentes
apresentaram grande pertinência e foram fundamentais para se compreender que não se trata
apenas acúmulo de tempo de serviço que esses professores possuem, muito menos o tempo de
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sala de aula, mas sim um saber prático relacionado a ações que os professores da EJA
produzem e que, mesmo sem cientificidade, não deixa de ser um saber legítimo, constituídos a
partir do exercício da prática diária da profissão e que se fundamentam no trabalho e no
conhecimento do espaço que atuam.
Assim, o cenário no qual a EJA está situada além de requerer do professor uma
formação específica baseada nos conhecimentos construídos pelas instituições formadoras,
uma vez que ela também requer a valorização de outros saberes que são construídos no
âmbito do seu desenvolvimento profissional e que são fundamentais para um preparo
cuidadoso, tanto nos aspectos didáticos e metodológicos relacionados a EJA quanto para a
compreensão de quem são esses sujeitos da EJA e o que buscam na escola.
Para poder compreender essa questão, procurei respostas para o meu problema de
pesquisa que assim explicito: Como os professores constroem saberes ao atuarem na
modalidade de ensino educação de jovens e adultos?
Essa fragilidade na formação de professores, especificamente no que tange à EJA, me
norteou a sistematizar esse estudo procurando identificar como pontua Gauthier (2006) que a
natureza dos saberes é subjacente ao ato de ensinar, isto é, o conjunto de conhecimentos,
competências e habilidades que servem de alicerce à prática concreta do magistério, investigar
como esses professores ao longo de sua atuação docente, constroem esses saberes que são
mobilizados no cotidiano de sua prática e compreender os pressupostos que fundamentam a
prática do professor através da compreensão do que eles pensam e dizem sobre os seus
próprios saberes. Desta forma, procuro explicitar os saberes que os professores adquirem em
sua formação inicial e continuada e mobilizam em suas práticas pedagógicas na EJA.
Como objetivo geral da pesquisa, procuramos compreender o processo de construção
de saberes na prática do ensino da EJA, tendo como objetivos específicos elucidar o que são
saberes docentes, verificar como os professores desenvolvem suas aulas nas turmas na EJA e
identificar como esses professores percebem os alunos da EJA.

Delimitando a pesquisa

Para conhecer os saberes docentes dos professores e das professoras da Educação de
Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de ensino de Vitória da Conquista (BA), optamos
pela abordagem de pesquisa qualitativa, visto que esta, como afirma Minayo (2007, p. 21):
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responde a questões particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível
de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com
o universo dos significados, das motivações, das aspirações, das crenças, dos valores
e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da
realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar
sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e
partilhada com seus semelhantes.

Dentre as abordagens de pesquisa do tipo qualitativa, optamos por fundamentar a
realização desse trabalho em uma abordagem fenomenológica, o que coaduna com os
princípios que norteiam esta investigação, tais como o desprendimento do pesquisador dos
seus preconceitos, a importância e a necessidade dos sujeitos-pesquisados pensarem sobre as
suas experiências e explicitarem a partir de sua realidade “o compreendido, o interpretado e o
comunicado” (MACEDO, 2006, p.15).
Buscando compreender o fenômeno da construção do conhecimento a partir da prática
dos professores, utilizamos como instrumento para a coleta de dados a entrevista
semiestrutura . A partir de um roteiro, foi elencada uma série de perguntas abertas que,
seguindo o roteiro elaborado, foram feitas verbalmente, audiogravadas e, posteriormente,
transcritas. Segundo Gil (2007), a entrevista é um instrumento que se aplica para a obtenção
de dados sobre o que “as pessoas sabem, crêem, esperam sentem ou desejam, pretendem
fazer, fazem ou fizeram”.
Assim, convidei cinco professores que estavam presentes na realização da primeira
atividade complementar promovida pela Secretaria de Educação do Município de Vitória da
Conquista (SMED) no segundo semestre do ano letivo de 2011 para participar da pesquisa.
As Atividades Complementares promovidas pela Secretaria de Educação se estruturam
em encontros que são realizados em três dias a cada mês, atendendo aos professores de forma
agrupada e distribuída por áreas do conhecimento e disciplinas ministradas na modalidade de
ensino EJA, sendo que foi possível em um só contexto entrevistar professores com formações
diversas e oriundos de várias escolas.
Nesta etapa, os participantes da pesquisa foram entrevistados individualmente e, foram
as respostas a estas questões que se constituíram como elementos subjetivos a serem
analisados.
Dessa forma, este estudo propôs uma investigação sobre os saberes docentes do
professor da educação de jovens e adultos e a importância desses saberes na formação
docente, sinalizando contribuições na perspectiva acadêmico-científico, com debates,
propostas e projetos.
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Nas áreas profissional e social, esse estudo pretende contribuir tanto com a formação
do pesquisador, quanto com os sujeitos da pesquisa e alunos da EJA, sendo possível também
apresentar alternativas para elaboração de políticas públicas de formação continuada, tomando
os saberes dos professores da EJA como elementos essenciais para essa formação.
Para estruturar este trabalho, optamos por dividir a dissertação em quatro capítulos. No
primeiro, situarei o leitor em uma cartografia histórica sobre a educação de jovens e adultos
no Brasil e suas convergências com o atual debate dessa modalidade de ensino, como
processo de aprendizagem ao longo da vida, tendo em vista que os documentos oficiais
vigentes, resultado dos diversos encontros nacionais e internacionais, compreendem e
reconhecem essa modalidade de ensino como processo de aprendizagem continuum, “do
berço ao túmulo”. Apresentarei ainda o ambiente da EJA no Brasil após a realização das
Conferências Internacionais de Educação de Jovens e Adultos, que reafirmam a urgente
necessidade de sintonia e criação de políticas públicas, políticas de governança e provisão de
recursos para a EJA baseadas nos princípios de educação ao longo da vida, fomentando a
discussão de como esses propósitos aparecem na legislação educacional brasileira como a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vigente e seus documentos regulatórios como as
Diretrizes Curriculares Nacionais e o Plano Nacional de Educação. Ainda no primeiro
capítulo, discutirei a estrutura e o funcionamento da EJA no município de Vitória da
Conquista (BA), campo empírico da pesquisa.
No segundo capítulo, nos dedicaremos a uma maior aproximação com o objeto de
estudo da pesquisa a partir dos referencias teóricos sobre formação de professores para atuar
na EJA e sobre os saberes docentes, seu histórico, suas concepções e as implicações na prática
pedagógica do professor da EJA.
No terceiro capítulo, continuaremos a estabelecer um diálogo entre o empírico e o
teórico iniciado no capítulo anterior, analisando e interpretando os dados obtidos com os
sujeitos da pesquisa a luz da categoria de análise.
Por fim, as considerações finais, constituídas de uma breve síntese entre o teórico e o
empírico e vice-versa, respondendo ao problema e aos objetivos da pesquisa, na tentativa de
podermos contribuir com as discussões acerca da formação de professores para a educação de
jovens e adultos.
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CAPÍTULO I
HISTÓRIA, CONVERGÊNCIAS E AMBIENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS NO BRASIL
1.1 Uma breve cartografia sobre a Educação de Jovens e Adultos no Brasil
As discussões em torno de uma Educação para pessoas Jovens e Adultas no Brasil não
são recentes. Desde o Brasil Colônia, quando se falava de educação para a população nãoinfantil, fazia-se referência à população adulta, que também necessitava ser doutrinada e
iniciada nas “cousas da nossa santa fé” assumindo, assim, uma formação muito mais baseada
nos preceitos da fé cristã católica do que numa formação educacional integral.
Uma vez consolidado o processo de colonização, a catequese de indígenas adultos
perdeu a importância, não necessitando os descendentes portugueses nem os escravos
receberem alguma instrução, considerando que as atividades econômicas iniciadas na colônia
não exigiam o domínio da leitura e da escrita para as atividades que lentamente se
desenvolviam. Segundo Cunha (1999, p. 8), “nessa época, pode-se constatar uma fragilidade
da educação, por não ser esta responsável pela produtividade, o que acabava por acarretar
descaso por parte dos dirigentes do país”.
As primeiras iniciativas em educar adultos formalmente surgem no Brasil Império,
com as determinações do Regulamento de 1854, que estabeleceu a criação de escola para
adultos, “sendo datada a criação desta em 1860, em São Bento, na província do Maranhão
cujo dirigente era João Miguel da Cruz” (PAIVA, 1987, p. 165).
A criação de escolas para atender adultos surge do movimento intelectual da época
que enxergava nos cursos noturnos para jovens trabalhadores a missão de levar a “luz da
razão” e a “redenção da civilização” ao “povo ignorante”, como eram considerados aqueles
que não possuíam o domínio da leitura e da escrita.
Neste contexto, ao discutir a ampliação dessa oferta de escolarização, bem como
discutir a necessidade de estimular a oferta das mesmas para homens e mulheres adultas, o
intelectual maranhense Antonio de Almeida (2003, p. 178) retrata a preocupação das elites
afirmando que:
Este ensino não deve ser menos obrigatório que o da meninice. Como a lei obriga o
adulto a trabalhar pode obrigá-lo a aprender, porque uma coisa é tão moralizadora
quanto a outra. [...] Havendo fiscalização e rigor, e dando os professores bons
exemplos de respeito e decência, homens e mulheres aprenderão juntamente sem
faltar aos deveres da mais severa moralidade.
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A partir daquele momento, as escolas noturnas se multiplicaram na maioria das
províncias do império.
Almeida (2003, p. 180) aponta que, naquela época, o Brasil já possuía
136 escolas noturnas, sendo 83 públicas e 53 particulares, umas e outras para o sexo
masculino. As suas matrículas, segundo os dados mais modernos que pude obter,
sobem a 5.720: 2.113 das vias públicas e 3.607 das particulares.

Apesar da expansão das escolas noturnas, que se multiplicaram em todas as províncias
brasileiras totalizando um número de 117 escolas, em 1876, a educação de adultos ainda não
atingia um desenvolvimento satisfatório.
Paiva (1987, p. 167) contribui para a discussão afirmando que:
As escolas criadas no ano de 1870, não lograram sobreviver muito tempo,
extinguindo-se um grande número delas. Na verdade, o estabelecimento de tais
escolas não correspondia à demanda ou à pressão pela ampliação das oportunidades
educativas para adultos, mas sim à difusão de idéias acerca da necessidade de tais
escolas.

Dessa forma, a educação de adultos, compreendida na perspectiva de propulsora da
moralidade e preparatória para a vida em convívio social digno, começa a declinar.
Em 1879, com a Reforma de Ensino Leôncio de Carvalho 1, a educação de adultos
torna-se obrigatória, enfatizando a necessidade de se promover a criação de cursos
elementares noturnos. A inclusão da obrigatoriedade em estimular a alfabetização dos adultos,
exigindo a leitura e escrita, era condição para obtenção de empregos nas oficinas do Estado,
sendo que estes eram destinados aos indivíduos que cursaram a instrução primária.
Assim, a tentativa de criar uma política oficial para educar jovens e adultas e, por
conseguinte, diminuir o analfabetismo no Brasil no final do Império, não resultou em muitos
avanços. Durante muito tempo, as escolas noturnas foram as únicas “políticas oficiais” para
escolarizar adultos no país.
Foi somente no século XX que ficou evidenciado, mesmo que de forma lenta, uma
política oficial de incentivo para processo de escolarização das pessoas jovens e adultas, e isso
se deve ao fato do desenvolvimento industrial e da necessidade de ampliar a base de votos,
1

Leôncio de Carvalho, por meio do Decreto n.º 7247 de 19 de abril de 1879, reformou a instrução pública
primária e secundária no Município da Corte e o ensino superior em todo o Império, este deu origem aos
Pareceres/Projetos de Rui Barbosa intitulados Reforma do Ensino Secundário e Superior (1882) e Reforma do
Ensino Primário e várias Instituições Complementares da Instrução Pública (1883). Nesse Decreto, autorizava o
governo a criar ou auxiliar, nas províncias, cursos para o ensino primário, permitindo que os escravos
frequentassem as escolas.
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uma vez que o direito ao voto era privativo daqueles que dominassem a leitura e a escrita,
conforme afirma Cunha (1999, p. 16) ao analisar a preocupação em educar essa demanda da
sociedade:

[...] essa preocupação trazia pontos de vista diferentes em relação à educação de
adultos, quais sejam: a valorização do domínio da língua falada e escrita, visando o
domínio das técnicas de produção; a aquisição da leitura e da escrita como
instrumento da ascensão social; a alfabetização de adultos vista como meio de
progresso do país; a valorização da alfabetização de adultos para ampliação da base
de votos.

Os sinais de rompimento com a lógica da oferta de instrução como barganha para
ampliação de adultos votantes nas bases eleitorais deu-se através da Reforma do Distrito
Federal, ocorrida em 1928. Nessa reforma, o ensino para adultos foi organizado através da
criação dos Cursos Populares Noturnos que em sua estrutura preconizava o ensino primário
elementar em dois anos para adultos analfabetos, ensino técnico elementar e cultura geral.
Essa iniciativa não foi consolidada in totum em virtude da revolução de 1930, período
que Francisco de Campos deixa a pasta da educação no Distrito Federal e Anísio Teixeira
assume, propondo mudanças na estrutura da reforma. Essas mudanças estavam relacionadas
às experiências mantidas pelo educador baiano nos Estados Unidos da América.
Foi naquela mesma década, que se começou a detectar altos índices de analfabetismo
no país, o que acarretou na decisão do governo de criar um fundo destinado à alfabetização
em massa da população adulta analfabeta. Contudo, a intencionalidade de educar as massas,
aparece atrelada a política de segurança nacional estabelecida pela ditadura Vargas.
Segundo Figueira Machado (1936, p. 79 apud HORTA, 1994, p. 34):

a execução de um programa de educação de adultos, no Brasil, não poderia depender
apenas de um plano elaborado pelo Ministério da Educação. Este programa deveria
ser executado segundo “diretrizes” estabelecidas pelo “órgão supremo de Segurança
Nacional”. Estas diretrizes, que interessavam de perto à política de segurança
nacional, deveriam orientar não só as “escolas de adultos” mas também “as
atividades extra-escolares de influência educativa, destinadas à difusão cultural”.

No contexto de mudanças significativas nas relações entre Estado e sociedade, as
ações desenvolvidas no campo educacional objetivavam fortalecer a centralização do poder e
facilitar a criação de um Estado forte sob o regime autoritário de Vargas.
A inclusão das disciplinas Educação Moral e Cívica e Ensino Religioso nos currículos
escolares exemplificam as afirmações ideológicas do Estado totalitário e da fé cristã católica à
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medida que primavam pela formação escolar nacionalista e doutrinadora, reafirmando a
posição do regime e da igreja frente às demandas educacionais que o país apresentava.
Em 1945, com o final da ditadura de Vargas, iniciou-se um movimento de
fortalecimento dos princípios democráticos no país. Com a criação da UNESCO (Organização
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), ocorreu por parte desta a solicitação
aos países integrantes – e entre eles, o Brasil – a criação de políticas oficiais e programas
educativos com a finalidade de instruir adultos analfabetos. Devido a isso, em 1947, o
governo lançou a 1ª Campanha de Educação de Adultos, propondo a alfabetização dos adultos
analfabetos do país em três meses, oferta de um curso primário em duas etapas de sete meses,
a capacitação profissional e o desenvolvimento comunitário. Abriu-se, então, a discussão
sobre o analfabetismo e a educação de adultos no Brasil.
Os pesquisadores da História da Educação apontam que, naquela época, o
analfabetismo era visto como causa – e não como efeito – do escasso desenvolvimento
brasileiro. Além disso, “o adulto analfabeto era identificado como elemento incapaz e
marginal psicológica e socialmente, submetido à menoridade econômica, política e jurídica,
não podendo, então, votar ou ser votado” (CUNHA, 1999, p. 77).
Consoante Soares (1996, p. 39):
Essa 1ª Campanha foi lançada por dois motivos: o primeiro era o momento pósguerra que vivia o mundo, que fez com que a ONU fizesse uma série de
recomendações aos países, entre estas a de um olhar específico para a educação de
adultos. O segundo motivo foi o fim do Estado Novo, que trazia um processo de
redemocratização, que gerava a necessidade de ampliação do contingente de
eleitores no país.

Ainda, no momento do lançamento dessa 1ª Campanha, a Associação de Professores
do Ensino Noturno e o Departamento de Educação preparavam o 1º Congresso Nacional de
Educação de Adultos. Em virtude disso, o Ministério convocou dois representantes de cada
Estado para participarem do Congresso. O SEA (Serviço de Educação de Adultos do MEC), a
partir daí, elaborou e enviou para discussões, aos SEAs estaduais, um conjunto de publicações
sobre o tema.
Ainda segundo Soares (1996, p. 88), as concepções presentes nessas publicações
primavam:

o investimento na educação como solução para problemas da sociedade; o
alfabetizador identificado como missionário; o analfabeto visto como causa da
pobreza; o ensino de adultos como tarefa fácil; a não necessidade de formação
específica; a não necessidade de remuneração, devido à valorização do
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“voluntariado” .

A partir disso, iniciou-se um processo de mobilização nacional no sentido de se
discutir a educação de jovens e adultos no país. De certa forma, embora a Campanha não
tenha tido sucesso, conseguiu alguns bons resultados, no que se refere a essa visão
preconceituosa, que foi sendo superada a partir das discussões que foram ocorrendo sobre o
processo de educação de adultos. Diversas pesquisas no âmbito da didática para o ensino de
adultos foram desenvolvidas e algumas teorias da psicologia foram, gradativamente,
desmentindo a ideia de incapacidade de aprendizagem designada ao educando adulto.
Assim, muitas críticas foram feitas ao método de alfabetização adotado para a
população adulta nessa campanha, como as precárias condições de funcionamento das aulas, a
baixa frequência e aproveitamento dos alunos, a má remuneração e desqualificação dos
professores, a inadequação do programa e do material didático utilizado para essa demanda de
alunos e a superficialidade do aprendizado, pelo curto período designado para tal. Deu-se,
então, o declínio da 1ª Campanha, devido aos resultados insatisfatórios. Porém, dentre todas
as delegações que participaram desse 1º congresso e que deu origem à 1ª campanha, uma se
destacou por ir além das críticas, apontando soluções. Foi a delegação de Pernambuco, da
qual fazia parte o educador Paulo Freire, que propunha uma maior comunicação entre o
educador e o educando e uma adequação dos métodos de alfabetização às características das
classes populares.
Como resultado da 1ª Campanha, Soares (1996) aponta a criação de “uma estrutura
mínima de atendimento, apesar da não valorização do magistério”. Ao final da década de 50 e
início da década de 60, iniciou-se uma intensa mobilização da sociedade civil em torno das
reformas de base, o que contribuiu para a mudança das iniciativas públicas de educação de
adultos. Uma nova visão sobre o problema do analfabetismo foi surgindo, junto à
consolidação de uma nova pedagogia de alfabetização de adultos, que tinha como principal
referência Paulo Freire.
O pensamento de Freire surge como produto das condições histórico-sociais em que
vivia o Brasil e o Chile na década de sessenta, lugares onde realizou sua prática educativa
mais relevante. Em sua obra Educação como prática da liberdade, um dos seus primeiros
ensaios, Freire aponta que não se pode compreender nem submeter à crítica ao modelo
educacional sem vinculá-lo ao contexto político brasileiro que o país atravessava e propõe as
linhas mestras de sua visão pedagógica e de seu método de ensino.
A pedagogia postulada por Paulo Freire propõe um ensino na base do diálogo, a
liberdade e ao exercício de busca ao conhecimento participativo e transformador. Uma
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educação que esteja disposta a considerar o ser humano como sujeito de sua própria
aprendizagem e não como mero objeto sem respostas e saber. Sua vivência, sua realidade e,
essencialmente, sua forma de enxergar e ler o mundo precisam ser considerados para que esta
aprendizagem se realize.
As correntes ideológicas que surgiram e que foram disseminadas a partir do
pensamento freireano discutiam que o processo educativo deveria interferir na estrutura social
que produzia o analfabetismo, através da educação de base, partindo de um exame crítico da
realidade existencial dos educandos.
Surgiu um novo paradigma pedagógico – um novo entendimento da relação entre a
problemática educacional e a problemática social – “O analfabetismo, que antes era apontado
como causa da pobreza e da marginalização, passou a ser, então, interpretado como efeito da
pobreza gerada por uma estrutura social não igualitária”. (SOARES, 1996, p. 17).
Na percepção de Paulo Freire, portanto, educação e alfabetização se confundem.
Alfabetização é o domínio de técnicas para escrever e ler em termos conscientes e resulta
numa postura atuante do homem sobre seu contexto. Essas ideias de Freire se expandiram no
país e este foi reconhecido nacionalmente por seu trabalho com a educação popular e, mais
especificamente, com a educação de adultos. Em 1963, o Governo encerrou a 1ª Campanha e
encarregou Freire de organizar e desenvolver um Programa Nacional de Alfabetização de
Adultos. Porém, em 1964, com o Golpe Militar, deu-se uma ruptura nesse trabalho de
alfabetização, já que a conscientização proposta pelo autor passou a ser vista como ameaça à
ordem instalada.
A partir daí, deu-se o exílio de Freire e o início da realização de programas de
alfabetização de adultos assistencialistas e conservadores. Dentro desse contexto, em 1967, o
Governo assumiu o controle da alfabetização de adultos, com a criação do Movimento
Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), voltado para a população de 15 a 30 anos,
objetivando a alfabetização funcional de adultos apenas para a aquisição de técnicas
elementares de leitura, escrita e cálculo, sendo que, com isso “as orientações metodológicas e
os materiais didáticos esvaziaram-se de todo sentido crítico e problematizador proposto
anteriormente por Freire” (CUNHA, 1999, p. 22).
Na década de 70, ocorreu, a expansão do MOBRAL, em termos territoriais e de
continuidade, iniciando-se uma proposta de educação integrada, que objetivava a conclusão
do antigo curso primário. Paralelamente, alguns grupos que atuavam na educação popular
continuaram a alfabetização de adultos dentro da linha mais criativa.
Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB n.º 5692/71, implantou-se o
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Ensino Supletivo, sendo dedicado um capítulo específico para a EJA. Esta lei limitou o dever
do Estado para a oferta educativa da faixa etária dos 7 aos 14 anos, mas reconheceu a
educação de adultos como um direito de cidadania o que, apesar do aparente retrocesso, pode
ser considerado um avanço futuro para a área da EJA no país.
Para Di Pierro e Haddad (2000), o ensino supletivo foi apresentado à sociedade como
um projeto de escola do futuro e elemento de um sistema educacional compatível com a
modernização socioeconômica observada no país nos anos 70. Não se tratava de uma escola
voltada aos interesses de uma determinada classe, como propunham os movimentos de cultura
popular, mas de uma escola que não se distinguia por sua clientela, pois devia atender a todos
em uma dinâmica de permanente atualização. Propunha-se realizar uma oferta de
escolarização neutra, que serviria a todos. O ensino supletivo seria a nova oportunidade dos
que perderam a possibilidade de escolarização em outras épocas, ao mesmo tempo em que
seria a chance de atualização para os que gostariam de acompanhar o movimento de
modernização da nova sociedade que se implantava dentro da lógica de “Brasil Grande” da
era Médici.
Em 1974, o MEC propôs a implantação dos Centros de Estudos Supletivos (CES), que
se organizavam com o trinômio tempo, custo e efetividade. Devido à época vivida pelo país,
de inúmeros acordos entre MEC e USAID2, estes cursos oferecidos foram fortemente
influenciados pelo tecnicismo, adotando-se os módulos instrucionais, o atendimento
individualizado, a autoinstrução e a arguição em duas etapas: modular e semestral.
Como conseqüências “ocorreram, então, a evasão, o individualismo, o pragmatismo e
a certificação rápida e superficial” (SOARES, 1996, p. 66).
Nos anos 80, com a abertura política, as experiências paralelas de alfabetização
desenvolvidas dentro de um formato mais crítico, ganharam corpo. Surgiram os projetos de
pós-alfabetização, que propunham um avanço na linguagem escrita e nas operações
matemáticas básicas. Em 1985, o MOBRAL foi extinto e surgiu, em seu lugar, a Fundação
Educar, que abriu mão de executar diretamente os projetos e passou a apoiar financeira e
tecnicamente as iniciativas existentes.
De acordo com Cunha (1999, p. 39):

A década de 80 foi marcada pela difusão das pesquisas sobre língua escrita com
reflexos positivos na alfabetização de adultos. Em 1988, foi promulgada a
Constituição, que ampliou o dever do Estado para com a EJA, garantindo o ensino
2

Os acordos entre o MEC e a United States Agency for International Development (USAID) objetivavam
aperfeiçoar o modelo educacional brasileiro.
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fundamental obrigatório e gratuito para todos.

A orientação para a EJA na década de 90 passou a ter maior visibilidade ao serem
estabelecidas o alargamento das políticas públicas para a modalidade de ensino, bem como o
desenvolvimento de estudos e pesquisas que apontavam o desenvolvimento de modelos
didático-pedagógicos específicos para o trabalho com jovens e adultos, colocando a oferta
educativa da EJA como necessária a universalização do ensino. Em nível internacional,
ocorreu um crescente reconhecimento da importância da EJA para o fortalecimento da
cidadania e da formação cultural da população, devido às conferências organizadas pela
UNESCO, criada pela ONU e responsável por incrementar a educação nos países em
desenvolvimento. Esta, por sua vez, chamou uma discussão nacional sobre o assunto,
envolvendo delegações de todo o país.
A partir dessa mobilização nacional, liderada pela UNESCO, foram organizados os
Fóruns Estaduais Permanentes de EJA, estando presente, na atualidade, nas 26 unidades
federativas e no Distrito Federal.
A criação destes Fóruns, em 1996, ocorreu a partir de uma intensa mobilização
incentivada não apenas pela UNESCO, mas também pelo MEC, e serviu como forma de
preparação para a Conferência Internacional de Educação de Adultos (CONFINTEA V). O
MEC instituiu uma Comissão Nacional de EJA para incrementar essa mobilização. A
recomendação destinada aos gestores da educação foi de que cada estado realizasse um
encontro para diagnosticar metas e ações de EJA. Desde então, as instituições envolvidas
decidiram dar prosseguimento a esses encontros.
Em 1997, a UNESCO convocou as secretarias estaduais de educação, as secretarias
municipais de educação, universidades e organizações não-governamentais (ONG) como a
Ação Educativa, para a preparação da V CONFINTEA, através da discussão e da elaboração
de um documento nacional com diagnóstico, princípios, compromissos e planos de ação.
Estes eventos de intercâmbio fomentaram o ressurgimento da atenção do Estado direcionado à
área de EJA. Seguindo essa corrente de intercâmbios, o Estado do Paraná realizou um
encontro, patrocinado pela UNESCO, para a socialização da V CONFINTEA. Como
consequência desse encontro, sucedeu a decisão de se iniciar uma série de encontros nacionais
de EJA. Sendo assim, em 1999, ocorreu o 1º Encontro Nacional de Educação de Jovens e
Adultos (ENEJA), no Rio de Janeiro, no qual participaram os Fóruns do Rio, de Minas, do
Espírito Santo, do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Esse Encontro acabou sendo um
estímulo para o surgimento de outros Fóruns no âmbito dos outros Estados da Federação.
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A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB n.º 9334/96 propôs, em
seu artigo 3o, a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, o pluralismo
de ideias e de concepções pedagógicas, a garantia de padrão de qualidade, a valorização da
experiência extraescolar e a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas
sociais. Tais princípios estimularam a criação de propostas alternativas na área de EJA.
Assim, embora a Lei tenha dedicado apenas uma seção com dois artigos à EJA, os artigos 2 o,
3o e 4o tratam essa educação sob o ponto de vista do ensino fundamental, o que pode ser
considerado um ganho para a área. Além disso, ao determinar a identificação daqueles que
não tiveram acesso ao ensino fundamental, abriu um espaço de intervenção que criou
possibilidades de confronto entre o universo da demanda e o volume e qualidade da oferta, o
que pode gerar um maior compromisso do setor público com a EJA.
No final da década de 90, o governo se desobrigou de articular a política nacional de
EJA, incumbindo os municípios disso. Nesse momento, inúmeras iniciativas emergiram,
ocorrendo parcerias entre municípios, ONG e universidades. Surgem, nesse contexto, os
Fóruns de EJA, como espaços de encontros e ações em parceria entre os diversos segmentos
envolvidos com a área, com o poder público (administrações públicas municipais, estaduais e
federais), com as universidades, sistemas S 3, ONG movimentos sociais, sindicatos, grupos
populares, educadores e educandos. Esses Fóruns têm como objetivo, dentre outros, o
intercâmbio de experiências das instituições e o diálogo para a construção das políticas
públicas que orientam a EJA no país.
De acordo com Soares (2004, p. 77), “os Fóruns são movimentos que articulam
instituições, socializam iniciativas e intervêm na elaboração de políticas e ações da área de
EJA”.

Estes ocorrem num movimento nacional, com o objetivo de interlocução com

organismos governamentais para intervir na elaboração de políticas públicas.
A partir do momento em que o MEC se ausenta da qualidade de articulador de uma
política nacional para a EJA, os Fóruns surgem como uma estratégia de mobilização das
instituições do país que estão diretamente envolvidas com a EJA sob vários enfoques, como

3

Sistema S é o nome pelo qual se convencionou chamar ao conjunto de onze contribuições de interesse de
categorias profissionais, estabelecidas pela Constituição brasileira. Observando-se que a maioria das instituições
abaixo tem sua sigla iniciada pela letra “S” compreende-se o motivo do nome do Sistema S, a saber: SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, SESC Serviço Social do Comércio, SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SESI - Serviço Social da Indústria, SEST - Serviço Social de
Transporte, SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, DPC - Diretoria de Portos e Costas do
Ministério da Marinha, INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, SEBRAE - Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Fundo Aeroviário - Fundo Vinculado ao Ministério da
Aeronáutica.
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na pesquisa, na socialização de experiências, no processo de articulação e de intervenção. Os
Fóruns se instalam, portanto, como espaços de diálogos, nos quais os segmentos envolvidos
com a EJA planejam, organizam e propõem encaminhamentos em comum. “Nesse sentido,
mantêm reuniões permanentes, onde aprendem com o diferente, exercitando a tolerância”
(SOARES, 2004, p. 81). Os Fóruns mantêm uma secretaria executiva, com representantes dos
segmentos, que preparam plenárias, podendo ser mensais, bimestrais ou anuais, de acordo
com a realidade específica de cada Fórum.
Entre 1999 e 2000, os Fóruns passaram a marcar presença nas audiências do Conselho
Nacional de Educação para discutir as diretrizes curriculares para a EJA. Em alguns Estados,
como São Paulo e Minas Gerais, passaram a participar da elaboração das diretrizes estaduais e
em alguns municípios como Belo Horizonte e Salvador, participaram da regulamentação
municipal da EJA. Além disso, a Secretaria da Erradicação do Analfabetismo instituiu uma
Comissão Nacional de Alfabetização e solicitou aos Fóruns uma representação. Os Fóruns,
atualmente, têm sido interlocutores da EJA no cenário nacional, contribuindo para a discussão
e o aprofundamento das questões relativas à estrutura e o funcionamento dessa modalidade de
ensino no país.
A Cátedra da UNESCO para a Educação de Jovens e Adultos é o organismo mais
recente implementado no Brasil para o desenvolvimento das ações que fomentam as pesquisas
e o ensino da EJA.
Como homenagem ao pernambucano Paulo Freire, que teve sua produção acadêmica
quase na totalidade dedicada a EJA e chamar a atenção do país para o nordeste, já que essa
região do país ainda apresenta elevadas taxas de analfabetismo, a Cátedra da UNESCO para a
EJA iniciou seus trabalhos auspiciada pelas universidades federais de Pernambuco (UFPE),
da Paraíba (UFPB) e do Rio Grande do Norte (UFRN). Com o apoio de outras instituições
educativas nacionais e internacionais, a exemplo do Instituto Paulo Freire e do Centro de
Cooperação Regional para a Educação de Adultos na América Latina e no Caribe (CREFAL),
a Cátedra da UNESCO para Educação de Jovens e Adultos integra uma rede composta por
universidades e organizações educativas de todo o mundo, que objetiva “promover e
incentivar cursos, seminários, eventos científicos e atividades de pesquisa, ensinoaprendizagem, documentação e disseminação de informações na área da educação de jovens e
adultos” (CÁTEDRA, 2009, p. 3).
Sua primeira edição foi realizada no município de João Pessoa, Capital do Estado da
Paraíba, em 2010, e reuniu cerca de cinco mil pessoas envolvidas em todos os níveis e
seguimentos da Educação de Jovens e Adultos do Brasil e de outros países.
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Como perspectiva deste primeiro encontro:

o principal resultado esperado é que a Cátedra da UNESCO em Educação de Jovens
e Adultos contribua para o desenvolvimento teórico e prático deste campo
educacional, tanto na disseminação e debate de referenciais teórico-metodológicos
como na formação continuada de profissionais qualificados para atuarem crítica e
reflexivamente na área de educação de jovens e adultos (CÁTEDRA, 2009, p. 5).

Assim, a Cátedra da UNESCO em Educação de Jovens e Adultos vem se
consolidando, juntamente com outras instituições e iniciativas, como um respeitável
mecanismo de fomento desta modalidade de ensino no limiar desta segunda década no século
XXI em nosso país.
1.2 Educação de Jovens e Adultos na perspectiva da aprendizagem ao longo da vida
Adentramos a segunda década do século XXI em um cenário ainda marcado por
profundas desigualdades econômicas, sociais e políticas, agravadas ainda mais no final da
última década (2008) pelo colapso dos mercados financeiros e a profunda recessão que afetou
os sistemas econômicos de diversos países, na qual as dimensões e seus desdobramentos
desagradáveis ainda são desconhecidos.
Neste contexto, mesmo que de forma velada, a educação sofre reflexos incalculáveis
como, por exemplo, a redução de investimentos, uma vez que as políticas de governança
acabam priorizando outros seguimentos sociais e até mesmo econômicos e deixam de atender
prioritariamente o ensino e a educação dos povos.
Na abordagem desses desafios para o desenvolvimento global está a importância de se
respeitar, proteger e realizar o direito de todos à educação básica de qualidade. É neste cenário
que, além do ambiente econômico precário, uma série de outros desafios se impõe na
aprendizagem e educação de pessoas jovens e adultas.
Guerras, fome, desemprego, desequilíbrio dos ecossistemas, instabilidade política
entre outros fatores assolam milhões de famílias em todo o mundo e é visível a erosão social e
a marginalização que são transmitidas de geração a geração.
A educação de pessoas jovens e adultas (EJA) é fundamental para a consecução dos
objetivos globais de maior igualdade e equidade entre os povos, isso porque educar adultos
significa empoderar o indivíduo para uma cidadania ativa e produtiva no meio social.
É notório que os avanços na educação da primeira infância, em médio prazo, resultam
em uma maior permanência dos indivíduos na escola, contudo, as condições de trabalho, a
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evasão e a repetência, as condições de moradia e a desigualdade de gênero ainda limitam
significativamente as oportunidades educacionais.
Jovens e Adultos que continuam seus processos de escolarização têm maior acesso à
informação e ao conhecimento, são capazes de se protegerem de doenças sexualmente
transmissíveis, de garantirem a sua seguridade social, de intervirem politicamente em suas
comunidades e de acompanharem os processos tecnológicos da informação e da comunicação,
exercendo sua participação cidadã de forma ativa e plena.
Em prol desses argumentos, a pedagogia do oprimido de Paulo Freire se tornou o
modelo internacionalmente celebrado de educação de jovens e adultos como um ato cultural
de empoderamento e mudança social (BARREIRO, 1974).
Freire (1979, p. 72) inaugura um novo paradigma quando afirma que educar jovens e
adultos “implica uma autoformação da qual pode resultar uma postura atuante do homem
sobre seu contexto”.
Em Pedagogia do Oprimido, o autor propõe uma explicação da importância e da
necessidade de uma pedagogia dialógica, emancipatória do oprimido, em oposição à
pedagogia da classe dominante, que contribua para a sua libertação e sua transformação em
sujeito cognoscente e autor da sua própria história através da práxis enquanto unificação entre
ação e reflexão.
Para Cabral (2000, p. 200):
Nesta pedagogia, o educador, através de uma educação dialógica problematizante e
participante, alicerçada na confiança no povo, na fé nos homens e na criação de um
mundo onde cada homem seja valorizado pelo que é, onde a liberdade do povo deve
atender à perspectiva do oprimido e não do opressor, procura conscientizar e capacitar o povo para a transição da consciência ingênua à consciência crítica com
base nas fundamentações lógicas do oprimido. Assim, caracteriza-se por um
movimento de liberdade que surge a partir dos oprimidos, sendo a pedagogia
realizada e concretizada com o povo na luta pela sua humanidade.

Partindo dessa concepção, surge como consenso entre os pesquisadores e estudiosos
de todo mundo a necessidade de se pensar a educação de adultos em uma dimensão política,
tendo em sua essência a valorização dos indivíduos em suas características singulares e
plurais, tornando-se assim sujeitos de sua própria dimensão histórica e social através de um
processo perene e continuum. É deste ponto de vista que a EJA passa a figurar mais nos
documentos oficiais apresentados pela UNESCO a partir da década de noventa em nome das
Nações Unidas.
Até a década de 1990, os relatórios emitidos ao final das Conferências Internacionais
de Educação de Adultos (CONFINTEAS) foram realizadas em quatro edições, a saber:
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Elsinore, na Dinamarca (1949); Montreal, no Canadá (1960); Tóquio, no Japão (1972) e
Paris, na França (1985), que destacaram a necessidade de compreender a educação de adultos
no mundo em transformação e situando a escolarização de jovens e adultos como elemento
essencial da educação permanente e do reforço da democracia; alfabetização e pósalfabetização de adultos; educação rural; educação para a sustentabilidade ambiental, entre
outras (VIEIRA, 2008).
A concepção de aprendizagem ao longo da vida, desse modo, começa a se delinear e
se expande a partir da década de noventa, mais precisamente nas ideias

contidas no

documento final da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien,
na Tailândia, na qual “faz uma exortação aos países de todo o mundo para investir, como
prioridade, na „satisfação das necessidades básicas de aprendizagem‟ das crianças, jovens e
adultos” (DINIZ, 2010, p. 248).
O desenvolvimento da ideia que situa a educação de adultos dentro de um contexto
mais amplo de educação se intensifica no Relatório da Comissão Internacional para o
Desenvolvimento da Educação, Learning to Be: The World of Education Today and
Tomorrow, conhecido como Relatório Faure e é retomado na década de noventa com
Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI, Learning: The
Treasure Within, conhecido como Relatório Delors, no qual além de disseminar amplamente
os quatro pilares do conhecimento e da formação continuada – aprender a conhecer, aprender
a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser –, dão sustentação para que o conceito de
“educação ao longo da vida” estabelecido no relatório Faure seja ampliado para
“aprendizagem ao longo da vida”:

Esta mudança representou não só uma mudança semântica, mas um
desenvolvimento substancial na área. A ênfase do educando na aprendizagem ao
longo da vida pode ser interpretada como atribuidora de um maior protagonismo aos
indivíduos, em contraste com o foco da educação ao longo da vida sobre estruturas e
instituições (MEDEL-AÑOUNUEVO, 2006, p. 76).

Essa mudança também influenciou os resultados da CONFINTEA V, realizada em
Hamburgo – Alemanha (1997), que deu mais destaque à discussão da aprendizagem de
adultos ao longo da vida do que as Conferências Internacionais de Educação de Adultos
realizadas anteriormente.
A Declaração de Hamburgo, documento síntese da CONFINTEA V, destaca em seu
Art. II, que “a educação ao longo da vida implica repensar o conteúdo que reflita certos
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fatores como idade, igualdade entre os sexos, necessidades especiais, idioma, cultura e disparidades econômicas”, tornando-se fundamental para o exercício da cidadania e para o
processo de inclusão social. Esta Declaração, em seu Art. III amplia a discussão ao definir a
EJA:
A educação de adultos inclui a educação formal, a educação não formal e o espectro
da aprendizagem informal e incidental disponível numa sociedade multicultural,
onde os estudos baseados na teoria e na prática devem ser reconhecidos. [...]
Engloba todo o processo de aprendizagem formal ou informal, onde as pessoas [...]
desenvolvem suas habilidades, enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam suas
qualificações técnicas e profissionais, direcionando-as para a satisfação de suas
necessidades e as de sua sociedade (UNESCO, 1997, p. 19-20).

Pactuada com a CONFINTEA V, a Agenda para o Futuro da Aprendizagem de
Adultos incorporou uma lista de dez temas prioritários para a década posterior ao encontro,
que incluíram: a contribuição da educação de adultos, na perspectiva da aprendizagem ao
longo da vida, para a democracia, para as relações de gênero, para com as transformações do
mundo do trabalho, em relação ao meio ambiente, à saúde e à população, para a cultura, para
os meios de comunicação e para as novas tecnologias da informação, para os direitos e
aspirações dos diferentes grupos (pessoas idosas, migrantes, ciganos, nômades, refugiados,
deficientes, privados de liberdade, entre outros) e para a promoção da solidariedade
internacional.
Esses temas deram margem a uma profunda discussão por parte dos agentes
educativos em todo mundo, contribuindo para pensar a educação de jovens e adultos não
apenas no sentido estrito da escolarização, mas articulado e integrado a outras propostas de
desenvolvimento social e econômico do mundo globalizado.
A imersão desses temas também reforça o conceito de aprendizagem ao longo da vida,
tendo em vista que:

no marco da emergência das sociedades do conhecimento e no seio de profundas
transformações nos planos econômico, político e social, num contexto de crescente
globalização, os contextos políticos e pedagógicos da educação de adultos vão ser
redelineados (DINIZ, 2010, p. 250).

Essa definição e amplitude de ações foram mantidas na última CONFINTEA, a sexta
delas, realizada na cidade de Belém, no Estado do Pará, no Brasil, em dezembro de 2009.
A CONFINTEA VI começou a ser preparada em 2007, quando os 144 Estadosmembros da UNESCO apresentaram suas políticas de financiamento, gestão, governança e
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ações para a EJA. Esse documento se constituiu em um compêndio intitulado Relatório
Global sobre Aprendizagem e Educação de Adultos (GRALE) e serviu de base para avaliar a
EJA em todo mundo e propor novos mecanismos para a consolidação desta modalidade de
ensino.
O relatório-síntese da CONFINTEA VI, denominado Marco de Ação de Belém em seu
item 1º reafirmou enfaticamente que:
O papel da aprendizagem ao longo da vida é fundamental para resolver questões
globais e desafios educacionais. Aprendizagem ao longo da vida, “do berço ao
túmulo”, é uma filosofia, um marco conceitual e um princípio organizador de todas
as formas de educação, baseada em valores inclusivos, emancipatórios, humanistas e
democráticos, sendo abrangente e parte integrante da visão de uma sociedade do
conhecimento (UNESCO, 2010, p. 6).

No entendimento global, a defesa da aprendizagem de adultos ao longo da vida passa,
dessa forma, a não se reduzir a um conceito teórico ou a um campo semântico. Ela assume a
condição de evidenciar a EJA como protagonista de um campo educacional complexo e
altamente ligado ao desenvolvimento das sociedades.
Para Ramos (2003, p. 36), a aprendizagem ao longo da vida “tem impactos
importantes na vida, nos níveis de rendimentos, nas dinâmicas de mobilidade social dos
trabalhadores, nos padrões de crescimento e mudança estrutural das economias”.
Apesar de reconhecer os elevados níveis de analfabetismo na população jovem e
adulta em todo o mundo, não se trata apenas de garantir pontualmente a escolarização para
aqueles que não tiveram acesso a educação regular ou que são frutos de baixos rendimentos
escolares ou ainda evadidos e repetentes, mas compreender que a aprendizagem dessas
pessoas ao longo da vida precisa ser valorizada e (re) significada através de “percursos sociais
onde se revelam os limites e as possibilidades de ser reconhecidos como sujeitos dos direitos
humanos” (ARROYO, 2007, p. 23).
A realidade da EJA nos países latinoamericanos, incluindo-se aí, portanto, o Brasil,
traduzido nos altos níveis de analfabetismo 4, tem se constituído como um entrave para colocar
em prática a ideia de aprendizagem ao longo da vida.
Como integrante dessa cartografia, o propósito de fomentar o continuum da
aprendizagem, ainda se apresenta limitado e comprometido em países como o Brasil, onde a
infraestrutura educacional apresenta-se pouco desenvolvida. As experiências acumuladas por
4

Segundo os dados do censo 2010, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil
possui 9,6% da população de 15 anos ou mais que são analfabetas.
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países ricos que possuem sistemas de ensino mais abrangentes apresentam resultados
significativos ao oferecerem efetivamente o ensino a jovens e adultos em contextos não
formais e informais de aprendizagem.
Apesar do uso freqüente do termo “aprendizagem ao longo da vida” em diversos
documentos jurídicos, políticos e programáticos, a clareza conceitual sobre o que constitui a
aprendizagem ao longo da vida e o lugar da aprendizagem e educação dentro dela ainda não é
geral.
Essa falta de clareza e superação da idéia da EJA voltada apenas para alfabetização
inicial, não só resultou em uma tendência de as discussões continuarem a priorizar a
alfabetização de jovens e adultos como também dividir a própria EJA em geral e a educação e
formação profissional do adulto.
Programas educacionais para jovens e adultos em atual funcionamento no Brasil5,
como, por exemplo, os programas de Alfabetização Solidária, Brasil Alfabetizado, BB
Educar, Todos pela Alfabetização (TOPA), dentre outros visivelmente marcados pelo
aligeiramento e descontinuidade dos estudos; trabalho voluntário e bolsa-auxílio, além de
atenderem prioritariamente a alfabetização de jovens e adultos não possuem uma proposta
pedagógica que prime à educação de adultos como um processo continuum de aprendizagem.
Apesar de reconhecer que “o direito à alfabetização é parte inerente do direito à
educação” (UNESCO, 2010, p. 7), o sentido da aprendizagem ao longo da vida continua
comprometido à medida que as políticas públicas para EJA não são envidados tomando por
base um compromisso maior e articulado com o desenvolvimento de ações que garantam os
processos educativos, para além da compreensão pontual do direito à escolarização.
Em recente documento apresentado pelo Ministério da Educação (MEC), intitulado
Plano Plurianual de Avaliação (PPA 2008-2011) – que utilizou o ano de 2009 como base para
avaliação de programas educativos destinados a jovens e adultos a exemplo do programa
Brasil Alfabetizado e que se insere nas políticas oficiais da EJA voltada apenas para a
alfabetização – não são apresentados resultados no item “c” avaliação da satisfação dos
beneficiários do programa (MEC, 2008, p. 48). Isso demonstra que os programas oficiais de
ensino para essa modalidade de educação não priorizam a condição de satisfação, em termos

5

Esses programas encontram-se oficialmente registrados na Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (SECAD), órgão que compõe a estrutura organizacional do
Ministério da Educação e Cultura (MEC).
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sociais mais amplos6, dos alunos matriculados no programa e denota um caráter muito mais
voltado para os índices numéricos de matrículas do que concretos, em termos de retorno
social condizente com as propostas de educação de adultos como processo permanente 7.
O reconhecimento da educação de jovens e adultos no âmbito da aprendizagem ao
longo da vida requer o compartilhamento de objetivos políticos, de provisão de recursos e de
governança.
Sentenciando esta questão, o Marco de Ação de Belém (2010) pontua que entre os
Estados-membros da UNESCO:
Estamos convencidos e inspirados pelo papel fundamental da aprendizagem ao
longo da vida na abordagem de questões e desafios globais e educacionais. Além
disso, estamos convictos que aprendizagem e educação de adultos preparam as
pessoas com conhecimentos, capacidades, habilidades, competências e valores
necessários para que exerçam e ampliem seus direitos e assumam o controle de seus
destinos (UNESCO, 2010, p. 7).

Além de anfitrião e país e signatário desse documento, o Brasil realizou quatro meses
após a CONFINTEA VI a sua Conferência Nacional de Educação (CONAE), onde os
resultados serviram de base para a elaboração do Plano Nacional de Educação (2011-2020).
Esse momento de convergência entre os pactos internacionais e suas adequações às políticas
nacionais de educação de adultos não tiveram avanços visíveis para a elaboração do
documento nacional. De fato, sinalizaram modificações na expectativa de investimentos e
provisão de recursos, mesmo que rasos em relação à expectativa de sua implementação,
contudo, estavam muito aquém da expectativa criada em relação às mudanças estruturais
significativas e capazes de priorizar a educação de jovens e adultos como direito comum e
processo permanente de educação.
O direito à aprendizagem ao longo da vida esbarra no dilema político, ideológico e
epistêmico da compreensão da educação de adultos. Que nas palavras de Ireland (2010, p. 58)
se justificam à medida que:

A maioria dos acordos desse tipo, especialmente no campo da educação, não
implica em obrigação legal senão moral. Porém, é no processo de traduzir,
6

Por termos sociais mais amplos me posiciono ao lado de TFOUNI (2010) onde na perspectiva do letramento
“focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição de um sistema escrito e os impactos em uma sociedade”
(TFOUNI, 2010, p. 22).
7
Compreendida como uma educação que considera as necessidades e incentiva as potencialidades dos
educandos; promova a autonomia dos jovens e adultos, para que sejam sujeitos da aprendizagem; esteja
vinculada ao mundo do trabalho e às práticas sociais; possua projeto pedagógico com flexibilidade curricular e
os seus conteúdos curriculares devem estar pautados em 3 princípios: contextualização, reconhecimento de
identidades pessoais e das diversidades coletivas. (PARECER CEB 11/2000. apud SOARES, 2002).
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nacionalizar e adequar tais convergências internacionais ao espaço das
políticas públicas nacionais que as tensões ficam evidentes.

Na voz dos formuladores das políticas públicas, a aprendizagem ao longo da vida não
é compreendida como um ato complexo de construção vivencial dos sujeitos humanos e,
consequentemente, não aparecem nas leis educacionais e nos marcos regulatórios com essa
intenção. Elas se encontram atreladas aos entraves do sistema formal de ensino, engessado e
regulador. A dinâmica da aprendizagem ao longo da vida “compreende um complexo
processo que abrange a educação formal e a educação continuada, incluindo processos de
aprendizagem realizados formal ou informalmente” (GONSALVES, 2010, p. 114).
No Brasil, apesar de figurar nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA a função
qualificadora desta modalidade de ensino, que remete a ideia de educação permanente ao
longo da vida, o processo de execução desenvolvido até os dias atuais está mais atrelado às
questões referências do que sintônicas aos movimentos internacionais pela aprendizagem
contínua praticados em países economicamente favorecidos.
Adequar o ensino de jovens e adultos em toda sua especificidade no âmbito da
aprendizagem ao longo da vida requer compromisso do Estado, traduzido em política pública,
e mobilização de segmentos sociais, atrelados a “novos acolhimentos paradigmáticos, para
além dos muros da escola, para além da proposta moderna de educação” (GONSALVES,
2010, p. 114).
Fomentar a EJA sob a ótica da aprendizagem ao longo da vida é papel crucial para
garantir a busca da equidade e da justiça social, em conjunto com a manutenção da
democracia e da dignidade humana.

1.3 O ambiente atual da Educação de Jovens e Adultos no Brasil e a necessidade de seu
fortalecimento
Documentos internacionais como o Relatório Faure e Delors e as seis Conferências
Internacionais de Educação de Adultos se constituíram como marcos fundamentais de apoio
para a gestão e o fortalecimento da educação de jovens e adultos em todo o mundo.
Entretanto, foi na Declaração de Hamburgo (1997) que se evidenciou a exigência de maior
responsabilidade pública da provisão, financiamento e qualidade da educação de adultos, além
de evocar a necessidade de parcerias entre Estado, sociedade civil, movimentos sociais e
segmentos privados no desenvolvimento e na manutenção da aprendizagem e educação desses
sujeitos.

40

A ampliação do entendimento da educação de adultos na perspectiva da aprendizagem
ao longo da vida requereu que os sistemas oficiais de ensino de todos os países se adaptassem
e fomentassem a criação de políticas públicas e provisão de financiamento para a área de
maneira mais abrangente.
Os resultados esperados após a Declaração de Hamburgo não se consolidaram
efetivamente no Brasil, nem nos países de economia em desenvolvimento e isso se deve, entre
muitos fatores, ao fato da divisão do discurso político no entendimento da educação de jovens
e adultos na perspectiva da aprendizagem ao longo da vida. Enquanto os países de economia
desenvolvida priorizam a educação de jovens e adultos como processo continnum, os países
em desenvolvimento estabelecem suas políticas educacionais enfocando a educação básica
para todos.
No Brasil, os recursos alocados para a EJA receberam baixa prioridade por parte dos
governos, uma prova deste argumento foi o veto, em 1996, do então presidente Fernando
Henrique Cardoso, que deixou de fora do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Magistério (FUNDEF) a provisão de recursos para essa modalidade de ensino. Somente onze
anos depois, em 2007, com a aprovação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) a EJA passa a ser contemplada
com a provisão de recursos.
A este respeito, Gouveia (2008, p. 388) pontua:
O veto da emenda 14 quanto à incorporação da matrícula da Educação de Jovens e
Adultos (EJA) na constituição do Fundef certamente secundarizou o compromisso
do País com a inclusão social. O Fundeb parece sair de um patamar um pouco
melhor na medida em que reconhece a existência não apenas da EJA, mas também
de um leque de especificidades de atendimento que amplia as modalidades de
Educação Básica.

Mesmo com os avanços alcançados pelo FUNDEB, a baixa prioridade e as restrições
de gastos públicos e distribuição desigual de recursos tem contribuído para colocar a EJA
como uma modalidade de ensino “compensatória, com o objetivo de repor a escolaridade não
realizada na infância e na adolescência, consideradas idades apropriadas” (DI PIERRO, 2000,
p. 211).
Essa afirmação tipifica uma questão crucial no desenvolvimento das políticas públicas
para EJA no Brasil: a estreita associação da EJA com a alfabetização e o desenvolvimento de
competências básicas.
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A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), no Artigo
37, traz em seu texto que “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”
(BRASIL, 2010, p. 35), colocando a EJA em um cenário essencialista e reparador.
Esse reducionismo da educação de adultos e a prioridade predominante de manutenção
dos programas pontuais de alfabetização acabaram por influenciar no âmbito do MEC uma
dicotomia entre alfabetização versus escolarização de adultos.
Enquanto o texto da LDB 9394/96 priorizou a EJA no entendimento de uma
modalidade de ensino que procurasse atender apenas às questões relativas escolarização
restritamente por meio da aquisição da leitura e da escrita, os estudos sobre o letramento e a
valorização dos significados culturais, imateriais e bens simbólicos como a cultura e a língua
serviram de base para a sua regulamentação dentro das Diretrizes Curriculares para a EJA.
Essa interpretação refletiu algumas problemáticas que não coadunaram com alguns
documentos, como o Parecer da Câmara de Educação Básica (CEB) 11/2000 (BRASIL, 2000)
e a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE)/CEB 1/2000 (BRASIL, 2000), entre
outros, que definem as Diretrizes Curriculares Nacionais.
Assim, o Parecer 11/2000 avança no entendimento da EJA ao regulamentar a LDB,
suprindo o texto da Lei na qual a educação de jovens e adultos é tratada apenas com o caráter
compensatório, à medida que estabelece três funções para essa modalidade de ensino que,
como interpreta Soares (2002, p. 13) são elas:
A função reparadora, que se refere ao ingresso no circuito dos direitos civis, pela
restauração de um direito negado; a função equalizadora, que propõe garantir uma
redistribuição e alocação em vista de mais igualdade de modo a proporcionar
maiores oportunidades, de acesso e permanência na escola, aos que até então foram
mais desfavorecidos; por último, a função por excelência da EJA, permanente,
descrita no documento como função qualificadora. É a função que corresponde às
necessidades de atualização e de aprendizagens contínuas, próprias da era que nos
encontramos.

Um traço paradoxal circunstanciado nas Diretrizes Curriculares foi a presença de dois
perfis para os alunos da Educação de Jovens e Adultos: os vinculados às classes populares e
os pertencentes a estratos sociais financeiramente privilegiados. O texto do Parecer apresenta
o seguinte entendimento dessa dicotomia para a oferta dessa modalidade de ensino:

são jovens e adultos, muitos deles trabalhadores, maduros, com larga experiência
profissional ou com expectativa de (re)inserção no mercado de trabalho e com um
olhar diferenciado sobre as coisas da existência, que não tiveram diante de si […].
Para eles, foi a ausência de uma escola ou a evasão da mesma que os dirigiu para um
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retorno nem sempre tardio à busca do direito ao saber. Outros são jovens provindos
de estratos privilegiados e que, mesmo tendo condições financeiras, não lograram
sucesso nos estudos, em geral por razões de caráter sociocultural (Parecer CEB
11/2000. apud SOARES, 2002, p. 77).

Esse entendimento levou a uma corrida das instituições privadas de ensino para
criarem cursos supletivos para certificar alunos em distorção idade/série, esvaziando todos os
sentidos e concepções defendidos para essa modalidade de ensino.
Ainda neste cerne, visualizamos uma EJA voltada para a alfabetização, de caráter
compensatório para aqueles que não tiveram acesso a escola em idade regular e uma EJA
certificadora, articulada dentro dos espaços formais de aprendizagem e escolarização básica.
Os processos de educação não-formal e informal, enquadrados na função qualificadora
e desempenhados pelos movimentos sociais e pela sociedade civil, também não se consolidam
significativamente. Dentre as principais razões, estão figuradas a falta de unidade conceitual a
respeito da EJA e a ausência de recursos específicos destinados para os segmentos escolares
não “institucionalizados”, o que resultou na repetição das estratégias de ensino para EJA
baseado nos modelos já vigentes, tornando esses espaços apenas subsidiários aos programas
de alfabetização propostos pelo Estado.
O sentido da educação permanente ou da aprendizagem ao longo da vida proposto no
item anterior tem se confundido com outros programas e projetos destinados à formação
profissional de jovens e adultos para o mundo do trabalho. Apesar de essa finalidade também
estar presente nas concepções de EJA, ela tem uma relação muito mais estreita com outras
modalidades de ensino – como a educação profissional – do que exatamente com a educação
de jovens e adultos.
Assim, mesmo tentando superar à lógica assistencialista da EJA, os documentos
oficiais pós LDB não puseram fim às questões tratadas como primordiais para o ensino de
jovens e adultos. Eles se construíram como importantes instrumentos referenciais limiares
para a abertura de um diálogo amplo entre o Estado, as Universidades, instituições
formadoras, organismos privados e sociedade organizada. Somente a partir dessas diretrizes é
que o campo da pesquisa e a articulação da gestão dos processos pedagógicos para a EJA se
ampliaram, ganhando novas frentes para os debates e intervenções dos dias atuais.
Como menciona Arroyo (2007, p. 20), “a configuração da EJA como campo
específico de responsabilidade pública do Estado, é, sem dúvida, uma das frentes do momento
presente”, no entanto, a evidência da EJA, mesmo em face dos avanços na pesquisa, no ensino
e nas práticas pedagógicas, bem como toda a produção teórica sobre a temática e a tentativa
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de mobilizar outros indicadores para a reconfiguração da EJA, encontram entraves para a
consolidação das políticas públicas para essa modalidade de ensino.
Para que a EJA seja efetiva, é necessária sua compreensão de maneira ampla, sendo
reconhecida no âmbito da provisão, participação, financiamento e equidade de sua oferta,
levando em consideração o entendimento desta modalidade de ensino através de “uma
compreensão geral da educação de adultos onde se reconheça a diversidade de tipos de oferta,
finalidades e conteúdos que podem ser incluídos em uma definição significativa” (UNESCO,
2010, p. 43).
Diante desse pressuposto, podem ser elencados diversos pontos prioritários para o
desenvolvimento de uma proposta educativa que atenda à demanda de jovens e adultos
pautados por compromissos macro, articulados e bem definidos nas políticas públicas para a
oferta da EJA nos sistemas de ensino.
No âmbito político-legal, a educação de jovens e adultos continua em segundo plano
no sistema educacional brasileiro em relação ao ensino fundamental regular. Além disso, essa
política faz referência aos jovens e aos adultos (que incorporam os idosos) sem considerar as
especificidades de cada faixa etária. Nessa visão, o adulto é concebido como “o ente humano
já inteiramente crescido”. (Parecer CEB 11/2000 apud SOARES, 2002, p.36), no qual não se
traduz uma preocupação na dimensão social focada nas experiências vivenciais dos alunos,
senão apenas no sentido da escolarização tardia.
É inegável que os avanços teóricos e metodológicos que essa modalidade de ensino
incorporou ao longo dos anos apresentam uma EJA em processo de (re) significação. Com
efeito, sabe-se que nem sempre os aspectos normativos coadunam com os processos
educativos. Eles se constituem como referências que servem de base para os desdobramentos
pedagógicos de ações que tenham uma finalidade específica de atender uma demanda de
sujeitos complexos.
É também no bojo dessa discussão que outros fatores do processo educacional estão
relacionados: a didática, o currículo, os programas, as propostas de ações pedagógicas, a
formação inicial e continuada de professores, os métodos e as técnicas de ensino e avaliação
entre outros diversos outros elementos compositivos do processo de escolarização.
O estado da arte das pesquisas sobre a EJA no Brasil não são incipientes. O
reconhecimento constitucional dessa modalidade de ensino levou os pesquisadores a se
debruçarem sobre objetos que investigassem a EJA de maneira profunda e complexa,
inclusive sob a ótica de outras ciências como a psicologia, a sociologia, a antropologia entre
outros.
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Para Arroyo (2007, p. 47):

O clima para esse diálogo é hoje propício. Diante da urgência de repensar as formas
de organização dos tempos e espaços e das lógicas em que se articulou o nosso
sistema escolar, sem dúvida, um diálogo com as experiências da EJA pode ser
enriquecedor para as tentativas de inovação urgente no sistema escolar, a fim de
torná-lo mais democrático, mais público.

Assim, a psicologia passou a investigar quem é o adulto educando e seus processos
cognitivos, a sociologia ocupou-se em analisar o jovem da EJA, a antropologia passou a
investigar as relações a EJA enquanto fenômeno cultural, etc. À luz desses estudos, diversos
programas e projetos para a EJA passaram a figurar no cenário educativo brasileiro.
Com especial destaque, o protagonismo juvenil 8 numa perspectiva sociológica, se
constituiu como um fator importante para se pensar o ambiente da EJA no Brasil.
Segundo Leão (2010, p. 69):
A juventude emerge com uma visibilidade muito grande nas últimas décadas no
Brasil. Diversos estudos constatam a presença de uma onda jovem na estrutura
demográfica brasileira com demandas e problemas específicos. Também, nos cursos
de EJA, muitos educadores constatam a presença, cada vez maior, de jovens e
adolescentes nas salas de aula. O “rejuvenescimento” da EJA é um fenômeno social
que deve ser investigado, procurando-se compreender as rupturas, as alternativas e
os novos desafios que provoca. Isso nos impõe a necessidade de refletirmos sobre
esses sujeitos.

Esse reconhecimento e compreensão acerca do jovem da EJA teve um forte impacto
nos últimos anos na criação pelo MEC de programas e projetos como, por exemplo, o
Programa de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na modalidade de
Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e a articulação com outros ministérios como o
Ministério do trabalho, que auspiciou o Programa Projovem Urbano e o Projovem
Trabalhador entre outros no âmbito dos estados e municípios que associam a escolarização do
jovem e adulto com a educação profissionalizante.
Não fugindo aos traços reparatórios da EJA, esses programas oferecem bolsas-estágio
e bolsa-trabalho que “pretendem promover a combinação entre formação profissional,
exercício de trabalhos voluntários, transferência de rendas e elevação da escolaridade”
(LEÃO, 2007, p. 75).

8

O termo Protagonismo Juvenil é, enquanto modalidade de ação, a criação de espaços e condições capazes de
possibilitar aos jovens envolverem-se em atividades direcionadas à solução de problemas reais, atuando como
fonte de iniciativa, liberdade e compromisso. [...] O cerne do protagonismo, portanto, é a participação ativa e
construtiva do jovem na vida da escola, da comunidade ou da sociedade mais ampla (COSTA, 2001, p.179).
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Como política de governo 9, o Programa de Integração da Educação Profissional à
Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), instituído pelo
decreto presidencial 5.840 de 13 de julho de 2006, preconiza em sua proposta pedagógica a
articulação do Ensino Médio ao Ensino Profissionalizante, compreendendo essa integração de
modalidade de ensino como:

[...] uma possibilidade de inovar pedagogicamente na concepção de ensino médio,
em resposta aos diferentes sujeitos sociais para os quais se destina, por meio de uma
concepção que considera o mundo do trabalho e que leva em conta os mais diversos
saberes produzidos em diferentes espaços sociais. Abandona-se a perspectiva
estreita de formação para o mercado de trabalho, para assumir a formação integral
dos sujeitos, como forma de compreender e se compreender no mundo (MEC, 2007,
p. 45).

Ficando sob a responsabilidade dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia (IFES) a oferta de matrícula da EJA na modalidade integrada ensino
profissionalizante e médio se estendeu ao ensino fundamental e posteriormente a educação
escolar indígena.
A verticalização na criação das políticas de governo para a EJA não apresentam
resultados preliminares otimistas, tampouco significativos para alterar o quadro presente na
EJA no Brasil. Essas ações reafirmam:
A característica marcante do movimento vivido na EJA [...]. Um campo aberto a
qualquer cultivo e semeadura sempre indefinido e exposto a intervenções
passageiras. Um olhar precipitado nos dirá que talvez tenha sido esta uma das
marcas da história da EJA: indefinição, voluntarismo, campanhas emergenciais,
soluções conjunturais. (ARROYO, 2007, p. 19-20).

O Projeto de Lei (PL N.º 8035/2010) que cria o Plano Nacional de Educação para o
decênio de 2011 a 2020 (PNE - 2011/2020), em trâmite no Congresso Nacional, reafirma a
concepção do Estado em relação ao ensino de jovens e adultos.
As expectativas de mudanças neste documento, representada pelo desejo mobilizado
por diversos agentes educativos nas conferências municipais e estaduais realizadas
preliminarmente em todo o país na articulação para a formulação deste documento não
avançaram, dando lugar à continuidade e ao esvaziamento de propostas de políticas públicas.

9

O modo de regulamentar as políticas públicas estatais tendo como instrumento decretos lei determina uma
vulnerabilidade, pois compõe políticas de governo, facilmente modificadas, sem debate no Legislativo. Tal
problemática é abordada na obra de Frigotto, Ciavatta e Ramos.
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Apesar de todo esse movimento em prol das concepções atuais do entendimento que a
EJA se configura na atualidade, além da seguridade efetiva dessa modalidade de ensino, mais
uma vez se revela a posição do Estado em relação com a EJA e o seu trato para essa
modalidade de ensino não se traduz nos avanços a ela envidados.
O novo documento base da educação nacional, ainda em trâmite como Projeto de Lei
(PNE 2011-2020), revela que não foram incorporados dentro das orientações legais as
compreensões mais avançadas da EJA reveladas nos debates, estudos e pesquisas fomentadas
até o momento.
Objeto de estudos, análises e ações propositivas por parte das instituições organizadas
de profissionais da educação, a exemplo da Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Educação (ANPED) em seu documento Por um Plano Nacional de Educação
(2011-2020) como Política de Estado e do Centro de Estudos Educação & Sociedade, o PL
N.º 8035/2010 não traz avanços significativos para este campo educacional à medida que não
apresenta formulação de políticas públicas para a EJA, mas sim o fomento de programas que
a coloquem como modalidade comum da educação básica, sendo sua oferta baseada em
programas elaborados diretamente pelo governo. Ademais, reafirma o desejo do Estado em
garantir a certificação aligeirada dos alunos.
Essas tentativas não materializam a EJA como condição objetiva de ensino, pois não
se configuram como políticas institucionalizadas de seu agente de criação, neste caso, o MEC.
A garantia do acesso gratuito aos exames de certificação também é um ponto que reacende a
discussão quando não se reconhece que a política de educação de jovens e adultos deve ser
pautada na ênfase da oferta gratuita dos cursos, estimulando a população ao retorno do
processo de produção de conhecimento permanente e não à busca de certificação aligeirada da
escolarização.
Reafirmando a ideia da EJA como modalidade de ensino que preconiza
prioritariamente a alfabetização, o PNE também apresenta diversas estratégias para tentar
diminuir as taxas de alfabetização de jovens e adultos, tendo elas o objetivo de erradicar o
analfabetismo no país do ano final do plano, em 2020.
A EJA como aparece no Projeto de Lei repete a velha e desgastada concepção
equivocada de erradicação do analfabetismo, visão preconceituosa que se constituiu
historicamente. A este problema se indica uma “vacina” para que as crianças não cheguem
analfabetas à juventude.
O contexto educacional do Século XXI exige que compreendamos o analfabetismo
como resultante de um processo histórico de exclusão social que resulta em 25 milhões de
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brasileiros (IBGE, 2010) com 15 anos e mais não alfabetizados. A proposição de erradicar o
analfabetismo, considerando que este verbo significa arrancar pela raiz ou extirpar, é
imprópria para o enfrentamento da questão, pois, embora todos os esforços devam ser feitos
para universalizar a alfabetização, não é possível desconsiderar as condições reais de parte
desta população.
O que o documento não reconhece em seu texto é a premissa de que é fundamental
que se compreenda a alfabetização como um componente da educação básica e, portanto, ela
precisa ser detalhada em estratégias que garantam a concepção ampliada de letramento, o
compromisso com a continuidade dos estudos e a responsabilidade do poder público com esta
oferta.
Mesmo com os avanços dos últimos anos no que tange as questões políticopedagógicas para a EJA, reafirma-se no presente o atual posicionamento das vozes reunidas
no II Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos (ENEJA), realizada em Campina
Grande (PB) onde em seu relatório síntese adverte que:
Enquanto o analfabeto for considerado passível de “adoção” e o analfabetismo “uma
mancha a ser apagada”, estaremos longe de um desenho de política conseqüente de
educação de jovens e adultos, já que estes termos denotam preconceitos e remetem a
estratégias de campanhas e políticas compensatórias (ENEJA apud SOARES, 2002,
p. 149).

É sabido que historicamente a oferta de campanhas e programas de alfabetização, em
separado da política efetiva da Educação Básica, tem se mostrado ineficientes para a garantia
do alcance pleno do letramento.
O compromisso com a universalização da alfabetização como política de Estado
implica na viabilização da continuidade de estudos para os que desejarem concluir a Educação
Básica, mas também exige do poder público pensar e promover outros espaços de exercício
do letramento e da produção e acesso à cultura para aqueles que não desejarem seguir no
processo de escolarização.
Ainda no Projeto de Lei (PL N.º 8035/2010), vislumbra-se como meta a oferta de, 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.
Essas iniciativas tem se constituído como de vital importância para (re) significar a
EJA a partir de novos enfoques educativos, levando em consideração que “uma compreensão
geral da educação de adultos requer que se reconheça a diversidade de tipos de oferta”
(UNESCO, 2010, p. 46).
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Embora atenda, em parte um dos compromissos da Declaração de Hamburgo no diz
respeito à oferta diversificada de ensino para essa demanda, bem como tenta suprir o caráter
assistencialista destes programas, que em sua grande maioria oferecem aos alunos
matriculados uma bolsa de permanência, revela-se a falta de um discurso coerente na
formulação de políticas públicas que reconheçam o lugar do educando da EJA como sujeitos
coletivos de direitos.
Além disso, a articulação dos diferentes processos educativos não-formais e informais
não é encontrada no âmbito da legislação que regulamenta a oferta e direcionam os princípios
pedagógicos para EJA, tornando esta reduzida à escolarização e contrariando o princípio da
aprendizagem ao longo da vida defendido pelos órgãos colegiados internacionais.
A política de formação de professores para atuarem especificamente na EJA, pouca ou
quase nunca mencionada nos documentos oficiais e reflete uma problemática iminente em
relação à qualidade do ensino destinado a essa oferta.
Os escassos recursos destinados à formação de professores para atuarem na EJA
continua deixando a modalidade de ensino com pouca ou quase nenhuma profissionalização
docente. Muitos profissionais têm mínima formação especializada ou qualificação
reconhecida, as condições de emprego são tipicamente precárias e os espaços de atuação
insalubres.
Estas condições afetam a qualidade do desempenho dos profissionais da educação de
adultos e têm um impacto sobre a qualidade das experiências para essa modalidade de ensino.
O país experencia na atualidade um momento de desenvolvimento que o coloca em
sétimo lugar no ranking das maiores economias10 do mundo. Como contradição, apresenta um
Índice de Desenvolvimento Humano considerado baixo, ocupando o septuagésimo lugar no
ranking da Organização das Nações Unidas (ONU) e atrás de países como Cuba e Arábia
Saudita que não figuram no cenário mundial como países de economia emergente.
No contexto em que a política educacional está voltada para o atendimento do
desenvolvimento econômico do país – atrelando inclusive a avaliação da qualidade do ensino
a agências, como a Organização para o Desenvolvimento e Cooperação Econômica (OCDE),
que é a promotora do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) – é necessário
nos posicionarmos na assertiva de que a educação e, em particular, a educação de jovens e
adultos, tem outras finalidades, além de equacionar operações numéricas empresariais.
10

Ranking elaborado pela agência Austin Rating, a partir dos dados do FMI e com as dez maiores economias do
mundo,
segundo
levantamento
do
Banco
Mundial.
Disponível
em:
http://colunistas.ig.com.br/guilhermebarros/2011/03/03/brasil-deve-superar-a-italia-como-7%C2%AAeconomia-do-mundo-diz-austin-rating/ Acesso em 28 jun. 2011.
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A complexidade global exige a contribuição de modelos instrumentais e
emancipatórios para a educação de jovens e adultos. Sua garantia de oferta, manutenção e
qualidade dos resultados implicam garantir a busca da equidade e da justiça social, juntamente
com a manutenção da democracia e da dignidade humana.

1.4 A Educação de Jovens e Adultos no Município de Vitória da Conquista e o Contexto
da Pesquisa
Figura 1 - Localização do Município de Vitória da Conquista no Estado da Bahia

Fonte: IBGE
Adaptação: Carlos Soares

Com uma população de 306.866 habitantes segundo os dados do censo de 2010
realizado Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Vitória da
Conquista está situado na região sudoeste do Estado da Bahia, a 518 km de distância da
capital e ocupa a posição de terceira maior cidade entre os 417 municípios que compõe a
supracitada Unidade Federativa.
Mesmo ocupando lugar de destaque entre os municípios brasileiros que mais
experimentaram desenvolvimento econômico e social nas últimas décadas 11, a rede municipal
de ensino ainda não tem consolidado um projeto educacional que atenda a os jovens e adultos
que fizeram e fazem parte dessa história de desenvolvimento.
11

Segundo os dados divulgados pelo IBGE (2008), Vitória da Conquista é apontada como a segunda cidade que
mais cresce no estado da Bahia, a terceira entre as do interior do Nordeste e a sétima mais importante entre as
médias cidades brasileiras. A pesquisa tomou como base a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) entre os
anos de 2002 a 2007.
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Exceto as campanhas históricas de alfabetização, lideradas pelo governo federal e que
foi destaquei no início deste capítulo, ao discorrer sobre a história da educação de adultos no
Brasil, a oferta educativa para a escolarização de jovens e adultos nos 171 anos de existência
do município só começou a se delinear no final do século XX, ratificando todo o percurso
histórico da EJA no qual dissertei até o momento.
O Plano de Educação 2008-2018 da rede municipal de ensino destaca que “até 1996 a
educação de jovens e adultos ocorria em algumas classes em turno que, na ocasião, se
denominava „terceiro turno‟ sem que houvesse uma proposta sistematizada” (SMED, 2008, p.
115).
O chamado “terceiro turno” se constituía como o adiantamento no ensino regular
noturno para o período compreendido entre as 17 e 20 horas, não representando, assim, a
oferta da EJA enquanto modalidade de ensino.
Foi com grande influência dos debates nacionais promovidos nas últimas décadas
acerca da Educação de Jovens e Adultos e a necessidade de se estabelecer essa modalidade de
ensino articulada à Educação Básica da população que a Secretaria Municipal de Educação de
Vitória da Conquista (SMED) apresentou a comunidade escolar, no ano de 1998, após a
aprovação pelo Conselho Municipal de Educação (CME) através da Resolução CME N.º
017/1997, a Proposta Pedagógica da EJA para município, que recebeu o nome de
“Repensando a Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos” (REAJA).
A elaboração deste documento foi fruto de uma pesquisa realizada ao longo do ano
letivo de 1997, que envolveu diretores, coordenadores, professores e alunos de toda rede
municipal de ensino na qual se constatou que “a EJA era desenvolvida com características que
não atendiam à realidade de seu aluno” (SMED, 2007, p. 11) levando, desse modo, os
gestores educacionais a “repensarem” a oferta de educação para essa modalidade de ensino no
âmbito da rede municipal de ensino.
Sobre essas condições de não atendimento aos alunos da EJA no município, a SMED
atribuiu como sendo fruto de dificuldades socioeconômicas do alunado: trabalho, mobilidade
de moradia/emprego, desemprego; as de razão didático-pedagógica, por sua vez foram: a falta
de planejamento e o conteúdo específico para o ensino noturno, a repetência, a escola sem
atrativo para o aluno, entre outros; e as de natureza estrutural foram: a falta de merenda
escolar, o horário das aulas, as condições físicas das escolas, etc. (SMED, 2007).
Essas constatações evidenciadas, inegavelmente óbvias e que atestam as reais
condições que EJA ocupa em grande parte dos sistemas de ensino, foi decisiva para que a
proposta do REAJA:
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incorporasse novos princípios teórico-metodológicos e nova organização
pedagógica, introduzindo a diferenciação nas estratégias de organização curricular,
de modo a contemplar as múltiplas possibilidades oferecidas pela legislação
educacional em vigor e, consequentemente, a complexa realidade do universo sócioeducacional desse alunado (SMED, 2007, p. 11).

A essa mudança radical traduzida em proposta pedagógica para a EJA no Ensino
Fundamental de Vitória da Conquista, não se pode considerar uma inovação, mas um ponto
de partida para se implementar um novo modelo de organização pedagógica para essa forma
de ensino do município. Ela ocorreu para atender às exigências emanadas pelo Ministério da
Educação (MEC), através das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e
Adultos (DCNEJA) que sinalizou o rompimento com o reducionismo de se atribuir à EJA
apenas a alfabetização, norteando os sistemas de ensino de todo país a (re) organizarem a EJA
como modalidade integrante da Educação Básica.
Além de atender a legislação educacional, a proposta pedagógica do REAJA elegeu
como centralidade para o funcionamento da EJA no município o reconhecimento de:
uma articulação entre a realidade sociocultural, a escola, o professor e o aluno,
fortalecendo o papel da escola, a participação da comunidade, o compromisso do
professor e a capacidade do aluno, que são sujeitos de todo o processo de elaboração
e apropriação do saber (SMED, 2007, p. 12).

Com efeito, o REAJA introduziu como estratégia fundamental a construção do Tema
Gerador para tornar significativo o Processo Educacional. Na concepção freireana, o Tema
Gerador representa a expressão da realidade, pois ela está presente nas relações homemmundo caracterizado pelos seus anseios, necessidades, ideais e cultura de um grupo.
Constitui-se uma unidade espaço-tempo a ser explorada em uma concepção dialética por meio
da ação-reflexão, tendo em vista as transformações desejadas (FREIRE, 1978, 1979).
Ao propor esse entendimento para EJA, a SMED organizou o REAJA, sob forte
influência dos Ciclos de Formação Humana 12, tal qual a Educação Básica regular do
município é organizada até os dias atuais e apresentou ainda no ano de lançamento de sua

12

O Ciclo de Formação Humana compreende uma das formas de organização escolar do ensino fundamental,
previstas na LDB, onde a base da enturmação dos alunos ocorre com referência na idade e, a partir disto, o
processo de escolarização busca contribuir com o desenvolvimento integral do estudante, a partir de atividades
que consideram a heterogeneidade da turma como uma força motriz da aprendizagem escolar (ARROYO, 2004).
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proposta a oferta de matrícula apenas para o Segmento I13, sendo que somente no ano de
2005, transcorrido sete anos, foi implantado o Segmento II.
Organizando a EJA por segmentos, o REAJA criou sistemas de avanço inter e
intrassegmentos14 e nucleou as escolas em pólo educacionais de acordo com a proximidade
das escolas, procurando potencializar, em apenas um local, “os espaços educativos no tocante,
especialmente, à infra-estrutura e ao acompanhamento pedagógico” (SMED, 2007, p. 23).
Propôs a formação continuada dos professores do REAJA através do Programa de
Aperfeiçoamento Docente (PROAD) e flexibilizou a organização curricular para que as
escolas, além do prescrito pela legislação que estabelece a base nacional comum tivessem
autonomia para adaptar as suas realidades à parte diversificada das disciplinas.
Outro documento que sinaliza os objetivos e as metas para a EJA no município e que
se encontrava atrelado ao REAJA é o Plano Municipal da Rede de Ensino 2008-2018. Nele,
são descritos 24 itens que fazem parte das estratégias de garantia e oferta e melhoria da
qualidade de ensino para a EJA como a) assegurar, em cinco anos, a oferta de educação de
jovens e adultos equivalente às quatro séries iniciais do ensino fundamental para 60% da
população de 15 anos, além dos que não tenham atingido este nível de escolaridade, b)
articular as políticas de Educação de Jovens e Adultos com as de proteção contra o
desemprego e de geração de empregos, c) garantir a formação e a capacitação contínua e
direcionada para os educadores da EJA, entre outras que, devido à descontinuidade da
proposta do REAJA, se tornaram desconexos com o entendimento que a atual administração
tem para a política educacional vigente, mesmo quando os reconhece como necessários para
qualquer proposta pedagógica que venha ser implementada.
Com essa estrutura, a EJA em Vitória da Conquista, organizada pela proposta do
REAJA, vigorou até o ano de 2008, quando por ocasião da troca na gestão municipal e
consequentemente a substituição nos quadros de técnicos na SMED passou a ser substituída
por outro documento norteador ainda em construção pelo Núcleo Pedagógico 15 daquela
instituição.
13

Compreende a divisão do Ensino Fundamental em dois momentos dinamicamente articulados: Segmento I,
que corresponde ao Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série; e Segmento II, que corresponde ao Ensino Fundamental
de 5ª a 8ª série.
14
Caso o aluno tenha desenvolvido as habilidades e competências necessárias para a sua promoção no Segmento
I, será encaminhado ao primeiro módulo do Segmento II. Já o avanço intrassegmento caso o aluno tenha
desenvolvido as competências e habilidades para a sua promoção, no decorrer do ano letivo, o aluno, após a
avaliação promovida pelo professor do Segmento I e pelo Coletivo da Escola, no caso do Segmento II e
acompanhada pela coordenação pedagógica da SMED, poderá ser encaminhado após 100 dias letivos, para o
módulo seguinte.
15
O Núcleo Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação é um órgão consultivo da estrutura organizacional
da secretaria que atua na elaboração de propostas educacionais a serem desenvolvidas no município.
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Apesar de manter os mesmos princípios que orientavam a EJA pela proposta do
REAJA, o documento em elaboração já apresenta algumas alterações, como a substituição,
através da Resolução N.º 017/2009 do CME, do Parecer Descritivo 16 por notas, a extinção da
nucleação escolar e a retomada da seriação, não deixando de atribuir, porém, a nomenclatura
de segmentos educacionais.
Diante da descontinuidade da proposta pedagógica do REAJA, o município, portanto,
mantém em funcionamento a EJA orientada pelas DCNEJA e em atendimento à Lei N.º
11.274/2006 que regulamenta o Ensino Fundamental em 9 anos, não desenvolvendo nenhuma
proposta pedagógica específica que atenda, na atualidade, essa modalidade de ensino.
A descrição relatada não deixa dúvidas quanto ao retrocesso que a rede municipal de
ensino sofreu nos últimos anos ao promover a descontinuidade do REAJA e,
consequentemente, provocar a desarticulação da EJA. Essa questão reafirma o modelo com o
qual os governos vêm tratando, de forma secundarizada, o ensino para jovens e adultos e
reflete a fala de Arroyo (2007) quando coloca que “a EJA será sempre indefinida e exposta a
intervenções passageiras”.
Além do Ensino Fundamental ofertado na modalidade EJA, o município de Vitória da
Conquista, compreendendo que a alfabetização é parte do processo de educação e que uma
significativa parcela de sua população, 18%, são pessoas de quinze anos e que se encontram
na condição de não alfabetizados, mantém convênios com os governos federal e estadual no
oferecimento de programas educativos destinados à alfabetização de Jovens e Adultos.
Na chamada quarta etapa, ou no quarto ano de funcionamento em 2011, os programas
Brasil Alfabetizado e Todos pela Alfabetização (TOPA), em convênio com o governo
estadual, atendem juntos ao município, com 7.680 alfabetizandos.
Os quadros abaixo apresentam os dados dos programas com informações detalhadas:
Tabela 1 – Descrição da 4ª Etapa do Programa Brasil Alfabetizado em Vitória da Conquista

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO – 4ª ETAPA
Total de Alfabetizadores

259

Total de Coordenadores de Turma

25

Total de Alfabetizandos

4.680

Fonte: Acessoria de Gabinete SMED
16

O parecer descritivo, instrumento de avaliação característico das escolas que organizam o ensino em Ciclos,
era utilizado pelos professores do REAJA. Por este instrumento, os resultados do processo avaliativo eram
registrados por pareceres individuais, pelos professores, bimestralmente e ao final de cada ano letivo, sendo
acompanhando pela coordenação pedagógica da SMED (SMED, 2007, p. 22).
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Tabela 2 – Descrição da 4ª Etapa do Programa Todos pela Alfabetização em Vitória da Conquista

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO – 4ª ETAPA
Total de Alfabetizadores

220

Total de Coordenadores de Turma

23

Total de Alfabetizandos

3.000

Fonte: Acessoria de Gabinete SMED

Como pode ser visto, a fonte que indicou os dados dos quadros 01 e 02 é também a
responsável pela gestão dos programas de alfabetização de jovens e adultos no município.
Por delegação do gestor da SMED, coube a Assessoria do Gabinete implementar,
acompanhar e avaliar os programas de alfabetização conveniados com o governo estadual e
federal.
Com duração de oito meses cada etapa dos programas, e sem nenhuma articulação
com o Núcleo Pedagógico da SMED, as ações desenvolvidas pela Assessoria do Gabinete
fazem parte dos programas pontuais para alfabetização de adultos, caracterizado pelo
engessamento metodológico, baixa profissionalização dos coordenadores e alfabetizadores,
bolsa auxílio como forma de pagamento aos professores e coordenadores envolvidos no
programa e captação de alunos porta-a-porta que, como abordei no item 1.3 deste capítulo,
além de estarem desarticuladas das propostas da EJA nas redes de ensino, representam apenas
a visibilidade aos registros numéricos
No ano letivo de 2011, os dados fornecidos pelo setor de legalização da SMED
registram a quantidade de 4.951 matrículas no Ensino Fundamental na modalidade EJA.
Deste universo, 1.840 são de alunos matriculados no Segmento I e 2.911 no Segmento II desta
modalidade de ensino. A quantidade de escolas que ofertam matrículas na modalidade EJA
por segmento e a localização das escolas estão assim distribuídas:
Tabela 3 – Caracterização da Oferta de Matrícula na modalidade EJA no município de Vitória da Conquista

SEGMENTO I

SEGMENTO II

TOTAL

Número de Escolas 41 Número de Escolas 23

Total de Escolas

Zona Urbana

17 Zona Urbana

10

Zona Rural

23 Zona Rural

13

Total de Escolas
localizadas
na
27
Zona Urbana.
Total de Escolas 36
localizadas
na
Zona Rural.

Fonte: SMED

63
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O quadro docente efetivo da rede é composto por 1823 professores, sendo que destes,
62 são professores que atuam no Segmento I e 69 no Segmento II da EJA.
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CAPÍTULO II
FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:
OS SABERES QUE MOBILIZAM AS PRÁTICAS
O que proponho neste capítulo é ampliar as discussões sobre a formação inicial e
continuada dos professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos, articulando à
discussão sobre os Saberes Docentes e a relação que pode ser estabelecida entre esses saberes
que os professores e as professoras adquirem e produzem em sua formação inicial e
continuada e a relação que eles estabelecem entre esses saberes em suas práticas pedagógicas.
Desse modo, acredito que por meio da fala dos sujeitos da pesquisa, e me apoiando na
literatura pertinente ao assunto, podemos iniciar as discussões que esboçam respostas para a
questão central da pesquisa, explicitando, portanto, os saberes que os professores e as
professoras constroem ao atuarem nesta modalidade de ensino. Ao passo que respondem às
perguntas (Apêndice B) obtidas através das entrevistas semiestruturadas, os partícipes se
apresentam e se inserem nas discussões propostas na pesquisa.
2.1 Formação de Professores para Educação de Jovens e Adultos: uma discussão
pertinente
O tema formação de professores tem se constituído como um clássico no campo das
investigações presentes nas pesquisas em educação. Pode-se afirmar que, desde que começou
a ser sistematizada a prática pedagógica, a temática em discussão está presente o que,
consequentemente, tem oferecido farta produção sobre formação na literatura educacional.
Universidades, centros de estudos e pesquisas e organismos internacionais, a exemplo
da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), tem
difundido inúmeras produções de pesquisadores e intelectuais da educação sobre a formação
de professores, alimentando um solo rico em debates e proposições.
Por outro lado, a especificidade da temática formação de professores para a Educação
de Jovens e Adultos ainda se reserva a uma condição tímida no campo da produção científica.
Embora a atenção destinada a essa modalidade de ensino seja crescente, sobretudo a partir da
década de 90, primordialmente pelas reinvindicações que se relacionam ao direito de todos à
educação, o campo de atuação na EJA ainda carece de coerência entre o teórico e as práticas
que norteiam as intervenções pedagógicas.
A EJA tem se constituído, mesmo após a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB) de nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, como uma modalidade do sistema
educativo que responde secundariamente às necessidades e expectativas do público que

57

atende que, em sua maioria, são pessoas que exercem função de subemprego 17, atuam no
mercado informal ou ainda se encontram desempregados. Outros são jovens com um histórico
de insucessos na escola regular ou dela evadidos e, por conseguinte “um determinado grupo
de pessoas relativamente homogêneo no interior da diversidade de grupos culturais da
sociedade contemporânea” (KOHL, 1999, p. 2).
Destacamos que, nem mesmo as transformações ocorridas na sociedade atual, através
do avanço técnico-científico que tem provocado profundas mudanças na produção e na
organização do mundo do trabalho e posto o conhecimento e a educação na centralidade das
discussões, são capazes de evidenciar um avanço na EJA. Melhoria que possa garantir o
acesso, a permanência e a continuidade dos estudos com qualidade para todas as pessoas,
como rege a Constituição Federal de 1988, bem como a LDB nº. 9.394/96 na qual está
registrado: “ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não
tiveram acesso na idade própria”.
Destarte, sobre as implicações de tais transformações no campo da educação, a
literatura na área tem nos mostrado que, por um lado, esse quadro de mudanças decorrentes da
automação, da biotecnologia, da robótica e da informática solicita outro tipo de qualificação
que permite integrar as capacidades à atividade produtiva, o que evidencia um novo modelo
técnico-racionalista; por outro lado, “o desenvolvimento de novas habilidades cognitivas e
competências pessoais e sociais, além do domínio da linguagem oral e escrita e da iniciação
na linguagem básica da informática” (LIBÂNEO, 2005, p.111), são as mesmas requeridas
para o exercício da cidadania.
Diante desse novo plano de racionalização, cabe questionarmos sobre o papel da
escola, sobretudo, na formação de pessoas jovens e adultas, visto que “o movimento
expansivo de tantas escolas que, entre tantas funções, cumpria aquela destinada a disciplinar a
força de trabalho e produzir indivíduos cuja meta principal consistia em fazer-se alguém na
vida” (LINHARES, 1996, p. 21). Essa escola, para onde era direcionado esse grupo de
pessoas, tornou-se insuficiente para atender às novas exigências do mercado do trabalho, pois
há uma solicitação de um novo perfil de trabalhador com uma educação de maior nível, bom
domínio da linguagem oral e escrita e conhecimento das linguagens da informática
(LIBÂNEO, 2005).
É esse cenário de mudanças e incertezas que provoca o professor a assumir uma
postura reflexiva diante do trabalho realizado em sala de aula, a fim de garantir uma educação
17

Considerando que essas pessoas exercem funções sem carteira assinada e sem as garantias dos direitos
trabalhistas.
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que, além de desenvolver outros aspectos inerentes ao ato de educar, possa “preparar cidadãos
capazes de entender o mundo, seu país, sua realidade e transformá-lo positivamente”,
(LIBÂNEO, 2005, p. 118) ocorrência que requer um novo tipo de formação de professores.
Discutindo, ainda na perspectiva da abordagem política, por esta enfatizar o
compromisso do professor com as classes populares, incluindo-se a educação de jovens e
adultos, lembramos que “a história não pára, a história não fica congelada” (ARROYO, 2001,
p. 37). Isto significa pensar que o trabalho do professor da EJA, na atualidade, deve
considerar: as condições reais de vida dessas pessoas na luta pela garantia de direitos sociais,
direitos básicos como educação, trabalho, segurança, transporte, saúde e moradia; o novo
modelo de produção e de organização do trabalho em curso no mundo; o espaço da escola
como um espaço também de socialização e de construção de identidade do jovem18; a faixa
etária das pessoas atendidas nessa modalidade de educação (jovens, adultos e idosos) e seus
respectivos processos de construção de conhecimento e aprendizagem.
Os estudos realizados por Haddad (2002)
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, e que ainda continuam visíveis na

produção intelectual dos últimos dez anos, evidenciaram quase uma unanimidade na
constatação das dificuldades enfrentadas pelos professores em sua prática e da necessidade de
uma preparação específica dos professores que atuem na EJA.
Sobre esse assunto, Haddad (2000, p. 15) diz que:
as pesquisas sobre a temática do professor da EJA reafirmam a existência ainda hoje
de um preconceito sobre esse campo de trabalho, considerado como campo de
segunda linha. [...] Este é um desafio que precisa ser enfrentado em qualquer
proposta de EJA, sobretudo reconhecendo o direito à especificidade que esta
modalidade de educação tem.

Tais considerações indicam que as propostas de formação de professores para atuarem
na EJA devem considerar a constituição que essa modalidade de ensino se apresenta, a partir
de sua característica multifacetada, que atente, preponderantemente, a populações
marginalizadas, de zona rural e urbana, além de populações discriminadas, tais como os povos
indígenas, as mulheres e as minorias étnicas. Além disso, o fenômeno do rejuvenescimento da
EJA (CUNHA JÚNIOR, 2011). Nesse sentido, a educação de jovens e adultos tende a
assumir uma dimensão própria devido a sua relação com populações com essas
características.
18

Discussões evidenciadas nos estudos de Marques (1997).
Fernando Haddad, coordenador da organização não-governamental Ação Educativa, liderou a pesquisa O
estado da Arte das pesquisas em Educação de Jovens e Adultos no Brasil, que objetivou analisar dissertações e
teses acadêmicas sobre EJA produzidas no país entre os anos de 1996 e 1998.
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Contribuindo para a discussão sobre formação de professores no campo da EJA,
Ribeiro (1999) aponta que essa modalidade de ensino se constitui em um campo pedagógico
próprio, encontrando-se inserida no âmbito de uma política de formação de profissionais da
educação básica e exigindo investimento em uma sólida formação inicial e continuada.
Consciente dos desafios que envolvem essa modalidade, Ribeiro (1999, p. 197) destaca que as
transformações necessárias nesse campo demandam, por isso mesmo, a profissionalização do
“pessoal dedicado a essa área”. O autor propõe, ainda, que os saberes referentes à EJA façam
parte do currículo de todos os educadores atuantes na educação básica.
A forma que a EJA se estabeleceu nas políticas educacionais no Brasil, de natureza
compensatória e assistencialista, questão que situamos mais longamente no capítulo anterior,
é fator que, ainda segundo Ribeiro (1999), prejudica a constituição do próprio campo,
limitando a possibilidade de oportunizar aos educadores uma formação adequada.
Moura (2005 p. 100), ao discutir a formação do professor para atuar na EJA, adverte
que se faz necessário a articulação entre “saberes gerais e específicos numa relação teoriaprática”, posicionando-se em oposição ao modelo vigente de cursos aligeirados e
descontínuos, sem consistência teórica e metodológica, promovidos costumeiramente pelas
redes estaduais e municipais de ensino para os professores que atuam nesta modalidade de
ensino ou como aponta um dos sujeitos da pesquisa “Os cursos que a SMED oferece é um
coisa muito básica, muito superficial, nada aprofundado para a EJA não” (Professora
Sicleide).
Refletindo sobre essa lacuna na formação do professor que atua na EJA, o relatóriosíntese da VI CONFINTEA apresenta no item recomendações a necessidade de “Fomentar
programas de formação (graduação e pós-graduação) para educadores de EJA e técnicos das
redes públicas, em turno compatível com o exercício da docência, levando em consideração a
diversidade de sujeitos da EJA” (BRASIL, 2009, p. 49), o que significa, indubitavelmente, a
exigência de saberes próprios a esse campo educacional no âmbito da formação docente.
A Cátedra UNESCO para a EJA também reafirma esse propósito à medida que define
como objetivo específico desta agência a promoção de formação em EJA para educadores
(CÁTEDRA, 2010, p. 4).
Dessas considerações, uma questão fundamental no que diz respeito à formação de
professores para atuar na EJA é construção de uma identidade do seu campo de atuação. Essa
identidade se constitui como um fator fundamental para a definição das especificidades que
esse campo de atuação exige.
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No Brasil, somente a partir da década de 90 é que se “buscam esses novos enfoques e
paradigmas para compreender a prática pedagógica e os saberes pedagógicos e
epistemológicos relativos ao conteúdo a ser ensinado e aprendido” (NUNES, 2001, p.28),
com a difusão de produções científicas intituladas, professor-pesquisador, professor reflexivo.
Essas produções se refletem nas políticas oficiais de educação que em suas reformas
consideram a temática estabelecendo como princípios dos cursos de professores, o contato
com a realidade escolar desde o início até o final do curso, integrando a teoria à prática
pedagógica, a atividade docente e a pesquisa como foco e princípio formativo 20. Entretanto,
tais princípios ficam distantes da realidade da formação de professores para a EJA, uma vez
que os currículos das licenciaturas, em sua maioria, não contemplam essa modalidade de
educação e a formação continuada ou em serviço prevista no art. 67, inciso II da LDB nº.
9.394/96, também é proposta na perspectiva da criança e do adolescente.
Ribeiro (1999, p. 189) enfatiza que:

Tais representações, além de desprofissionalizar o educador de jovens e adultos e a
própria ação educativa com eles desenvolvida, distancia a Educação de Jovens e
Adultos de um estatuto próprio, que subsidie a formulação de propostas teóricometodológicas compatíveis com as vivências e os saberes daqueles aos quais se
destina.

Portanto, refletindo sobre as condições que devemos considerar no desenvolvimento
do trabalho do professor da EJA e a formação dos professores, percebemos a necessidade de
compreender como esses docentes lidam em seu cotidiano de trabalho com essa realidade tão
complexa, garantindo, mesmo que ainda seja a uma minoria, a aprendizagem. Essa realidade
nos faz perceber e justifica a importância de “procurar valorizar o estudo dos saberes docentes
na formação de professores” (NUNES, 2001, p. 29), em particular dos professores que atuam
na EJA.

2.2 A valorização dos Saberes Docentes como alternativa para pensar a formação de
professores para EJA
O termo “saberes” popularizou-se no âmbito da literatura educacional e se tornou um
jargão no repertório dos discursos nas diversas áreas do conhecimento. A todo instante
assistimos a utilização deste termo em suas diversas acepções. Contudo, o entendimento sobre

20

Princípios constantes no Plano Nacional de Educação (PNE).
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o que são saberes pode variar de acordo com a intencionalidade do seu uso e do sentido que
ele ocupa na fala de quem o utiliza.
Segundo Estrela (2005), há uma polissemia em torno da ideia do que são saberes,
associando-se a expressões como: conhecimento, pensamento, teorias, crenças, concepções,
perspectivas, etc.
Na literatura consultada, observamos diferentes classificações desses saberes,
destacando-se autores como Tardif (2005), Tardif e Lessard (2007), Gauthier et al. (2006) e
Pimenta (2008).
Para embasar essa pesquisa, utilizei como referência os estudos de Tardif (2005, 2007)
e Gauthier (2006), pelo fato de os seus estudos convergirem e direcionarem a valorização dos
saberes experienciais como uma categoria primordial para referendar as práticas que os
professores produzem em suas ações pedagógicas.
Conforme Tardif (2005), a discussão sobre os saberes se iniciou, em âmbito
internacional, a partir de 1980, dando origem às pesquisas que empregam teorias e métodos
bem diversificados e propõem as mais diversas concepções a respeito dos saberes dos
professores. Para este autor, “não se pode no âmbito dos ofícios e das profissões falar do saber
sem relacioná-lo com os condicionantes e com o contexto de trabalho: o saber é sempre o
saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito de realizar um objetivo qualquer”
(TARDIF, 2005, p.11).
Nessa mesma perspectiva, Charlot (2000) contribui para discussão ao afirmar que “o
saber é uma relação, não há sujeito de saber e não há saber senão em uma certa relação com o
mundo - relação com o saber, consigo mesmo, com a linguagem e com os outros”
(CHARLOT, 2000, p. 63-64).
Baseado nessas concepções, têm-se avançado nos estudos, debates e discussões que
exploram os saberes na perspectiva da formação de professores e da área de didática e
currículo (NUNES, 2001).
No campo específico da EJA, poucas literaturas têm abordado sobre essa temática,
principalmente no que se refere à formação de professores. Dentre as obras existentes,
encontram-se os estudos de Fonseca (2002), relacionados à formação do professor de
matemática para atuar na EJA, que implicitamente discute os saberes necessários a esse
professor, a partir de três dimensões interrelacionadas entre si: a “intimidade com a
matemática; sua sensibilidade para as especificidades da vida adulta; e sua consciência
política” (FONSECA, 2002, p.55). Nesse sentido, Barcelos (2006) tece considerações sobre
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os saberes exigidos para o trabalho de professores na modalidade da EJA, focando seu olhar
para os alfabetizadores.
Os estudos das obras desses autores apresentam que uma das possibilidades de se
avançar nas atuais propostas de educação existentes para o ensino fundamental na modalidade
da EJA é tomar as experiências dos professores como ponto de partida para as discussões,
debates e reflexões sobre a formação do professor. Entretanto, faz-se necessário um
aprofundamento nos estudos referentes à literatura que trata dessa temática a fim de que as
propostas de formação de professores possam contemplar não somente uma aprendizagem
pela experiência, mas integrar a aprendizagem pela experiência à experiência existencial,
como afirma Josso (2004, p. 55):
a experiência existencial diz respeito ao todo da pessoa, diz respeito à sua
identidade profunda, à maneira como ela vive como ser; enquanto a aprendizagem a
partir da experiência, ou pela experiência, está relacionada apenas às
transformações menores. Ainda que adquirir uma competência ou um saber-fazer
instrumental ou pragmático possa mudar um certo número de coisas numa
existência, não há verdadeiramente uma metamorfose do ser; há uma contribuição,
por vezes, uma perda, mas não ocorre, na verdade, uma metamorfose.

Essa aprendizagem experiencial caracteriza a maneira pela qual os professores da
educação de jovens e adultos vêm produzindo sua condição docente para essa modalidade de
ensino.
Tendo em vista que o saber é o centro da experiência escolar, postulamos que o
entendimento das relações que os professores da EJA estabelecem com o saber, o significado
que atribuem aos saberes de sua prática pedagógica, assim como o modo como percebem sua
relação com o ofício docente, podem trazer significativas contribuições para se pensar
caminhos de formação docente para essa modalidade de ensino.
Tardif (2005, p. 220), ao fazer referência a essa questão, destaca que os saberes da
experiência são constituídos no exercício da prática cotidiana da profissão, fundamentados no
trabalho e no conhecimento do meio. E acrescenta que, “são saberes que brotam da
experiência e são por ela validados. Incorporam-se à vivência individual e coletiva, sob a
forma de habitus e de habilidades, de saber fazer e de saber ser”.
Diante da lacuna na formação específica para atuarem com jovens e adultos, as
estratégias utilizadas pelos professores da EJA são recorrentes as metodologias empregadas
no ensino regular. Essa constatação nos remete a uma análise de como a formação de
professores se sustenta nos programas de ensino das universidades e dos centros de formação
de professores, evidentemente pautadas no modelo da racionalidade técnica, de caráter
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eminentemente conteudista e práticas limitadas ao final do curso com os estágios
supervisionados.
O distanciamento entre a formação teórica, ou seja, a formação através de conteúdos
disciplinares que os professores recebem ao longo do curso e a prática realizada através de
estágios, sendo na maior parte deles realizados ao final dos cursos, provocam um
distanciamento entre o que é estudado e o que é refletido na ação pedagógica. É deste ponto
de vista que Gauthier (2000) coloca que ao contrário de outros ofícios que desenvolvem um
corpus de saberes, o ensino tarda a refletir sobre si mesmo.
A complexidade que a educação de jovens e adultos apresenta no bojo das relações
educativas requer que a formação dos docentes que nela atuam seja ampla, na qual a
experiência terá grande importância na gestão dos processos pedagógicos. Todavia, a esse
professor são necessários outros conhecimentos adquiridos que não estão apenas em sua
experiência.
Para atuar como docente, e mais especificamente na EJA, onde os alunos apresentam
um perfil pautado na “heterogeneidade, do confronto entre diferentes culturas e da relação
entre diferenças culturais e diferenças nas capacidades e no desempenho intelectual”
(OLIVEIRA, 1999, p. 23) é necessário ter em vista uma proposta de ensino planejada, onde as
ações sejam metodologicamente corretas para o público que atende e que alcance a finalidade
precípua do processo educativo que é a aprendizagem. Para que esse processo obtenha os
resultados esperados não se trata apenas de construir sua prática através da experiência ou
reduzir a ela a justificativa para o emprego desta ou daquela forma de ensinar.
A reflexão sobre sua própria prática permite ao professor melhor utilizar suas
estratégias de ensino e a forma com a qual ela poderá ser empregada, como também outras
questões que passaram a ser associadas às práticas docentes como ter vocação, cultura e
experiência para o domínio de determinados conteúdos e consequentemente seu ensino são
importantes. Contudo, apesar de integrarem o leque das atividades experienciais não podem
ser tomadas isoladamente como condição preponderante para o ensino.
Para Gauthier:

O saber experiencial ocupa, portanto, um lugar muito importante no ensino [...],
entretanto, esse saber experiencial não pode representar a totalidade do saber
docente. Ele precisa ser alimentado, orientado por um conhecimento anterior mais
formal que pode servir de apoio para interpretar os acontecimentos presentes e
intervir em soluções novas.
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As situações concretas para o ensino na EJA exigem que o professor mobilize uma
diversidade de saberes para sustentarem suas práticas. A este respeito, Tardif (2005) e
Gauthier et al. (2006) classificam os saberes docentes como um conjunto de conhecimentos
que se constituem a partir de suas trajetórias de vida enquanto alunos, perpassa pela sua
formação inicial e continuada e que ao longo do seu exercício profissional são refletidas,
repensadas e validadas, dando origem a novos saberes.
Em Gauthier (2006), encontramos a classificação dos saberes dos professores
divididas em seis categorias: saber disciplinar; saber curricular; saber das ciências da
educação; saber da tradição pedagógica; saber experiencial e saber da ação pedagógica. O que
para ele constitui como “uma espécie de reservatório de saberes no qual o professor se
abastece para responder as exigências específicas de sua situação concreta de ensino”
(GAUTHIER, 2006, p. 28).
Considera-se, assim, que o professor, em sua trajetória de vivência em sala de aula,
constrói e desconstrói seus saberes conforme a necessidade de utilização dos mesmos e, do
mesmo modo, conforme suas experiências de vida e seus percursos formativos e profissionais.
Os saberes disciplinares derivam, como o nome indica, das disciplinas a qual estão
historicamente constituídas e organizadas pelo campo científico em suas fontes de produção
de saber, e constituem os conteúdos das matérias ensinadas na escola: “O professor não
produz o saber disciplinar, mas, para ensinar, extrai o saber produzido por pesquisadores”
(GAUTHIER, 2006, p. 29).
Outro saber que o professor constitui e que por ele é mobilizado no ensino são os
saberes curriculares, que correspondem à seleção que os sistemas de ensino, a escola, o
professor e outros sujeitos envolvidos nos processos educativos (editoras, por exemplo)
realizam na cultura que compõe os programas de ensino e os materiais didáticos. O professor
“deve, evidentemente, „conhecer‟ o programa, que constitui um outro saber do seu
reservatório de conhecimento” (Op. cit, 2006, p. 31).
O saber das ciências da educação está relacionado com as temáticas e ações que são
intrínsecas à escola, como a carga horária de determinada disciplina, a atuação do sindicato
que representa a categoria e a forma como se aplica os recursos destinados a escola. Embora
não estejam diretamente ligados as atividades de ensino, este saberes são importante para
situar o professor do contexto de sua profissão e deixá-lo situado de um modo geral nos temas
pertinentes à educação, pois “Esse tipo de saber permeia a maneira de o professor existir
profissionalmente” (Op. cit, 2006, p. 31).
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A respeito do saber da tradição pedagógica, Gauthier (2006) discute que esse faz parte
da condensação imaginária que existe pela representação da escola, das atividades que nos
recordamos ter feito nela e a forma pela qual nos recordamos dos professores que tivemos e
que ficaram cristalizados como uma recordação que ao se assumir a condição docente, o
professor coloca em prática.
O saber experiencial faz parte do leque de ações e hábitos repetidos em determinados
espaços e tempos, registrando-se como um repertório de saberes, tornado-se regras: “A
experiência do professor não deixa de ser pessoal e, acima de tudo, privada” (GAUTHIER,
2006, p. 33). Esse saber é de foro íntimo do professor, é dele que emergem seus truques, suas
maneiras, estratégias, seus domínios de suas ações: “O que limita o saber experiencial é
exatamente o fato de que ele é feito de pressupostos e de argumentos que não são verificados
por meio de métodos científicos” (Op. cit. p. 33).
Por fim, os saberes da ação pedagógica dizem respeito ao saber experiencial validado
pelas pesquisas. É o que o professor experiencia na sua prática e que tem a chancela
científica, a fim de “estabelecer regras de ação que serão conhecidas e aprendidas por outros
professores” (GAUTHIER, 2006, p. 33).
Na incursão pelos estudos sobre os saberes docentes, Tardif (2005, p. 18) afirma que
“o saber dos professores é plural, compósito, heterogêneo, porque envolve, no próprio
exercício do trabalho, conhecimentos e um saber-fazer bastante diversos, provenientes de
fontes variadas e, provavelmente, de natureza diferente”. Assim, apresenta uma classificação
para os saberes docentes, organizando-os em quatro categorias.
A primeira categoria é a dos saberes da formação profissional. Estes dizem respeito ao
“conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores” (TARDIF,
2005, p. 36). Aqui as ciências da educação são responsáveis pela apresentação de conceitos,
bem como pela socialização de conhecimentos necessários ao exercício da profissão no
âmbito das universidades e de outras instâncias formativas. Os saberes pedagógicos, conforme
ratifica Tardif (2005), também estão nesse campo. Situados neste contexto, os saberes
pedagógicos dizem respeito às “doutrinas ou concepções provenientes de reflexões sobre a
prática educativa no sentido amplo do termo, reflexões racionais e normativas que conduzem
a sistemas mais ou menos coerentes de representação e de orientação da atividade educativa”
(TARDIF, 2005, p. 37).
Para o referido autor, muitas vezes os saberes pedagógicos confundem-se com os
saberes das Ciências da Educação, fornecendo tanto um arcabouço ideológico à profissão
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docente quanto um “saber-fazer” próprio a tal ideologia pedagógica e suas técnicas
específicas.
A segunda categoria são os saberes disciplinares. Tais saberes são aqueles
relacionados “aos diversos campos do conhecimento, [...] como os que se encontram hoje
integrados nas universidades, sob a forma de disciplinas” (TARDIF, 2005, p. 38).
Os saberes curriculares constituem a terceira categoria. Estes saberes são voltados aos
“discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e
apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados como modelos da cultura erudita
e de formação para a cultura erudita” (TARDIF, 2005, p. 38).
A quarta e última categoria são os saberes experienciais. Enquanto os saberes
anteriores – da formação profissional, disciplinares e curriculares – são definidos sem a
presença dos professores, os saberes experienciais são fruto do trabalho cotidiano destes,
brotando assim das suas práticas, sendo nela validados e legitimados. Como ratifica o autor
supracitado (2005, p. 54), “os saberes experienciais são formados de todos os demais, mas
retraduzidos, „polidos‟ e submetidos às certezas construídas na prática e na experiência”.
Tardif (2005, p. 50) ressalta que estes saberes possuem três objetos: primeiro: “as relações e
interações que os professores estabelecem e desenvolvem com os demais atores no campo de
sua prática”; segundo: “as diversas obrigações e normas às quais seu trabalho deve submeterse”; terceiro: “a instituição enquanto meio organizado e composto de funções diversificadas”.
Os saberes experienciais, de acordo com Tardif (2005), não são reconhecidos
academicamente, são desvalorizados e estão num contexto de inferioridade em relação aos
outros saberes.
Pelo que percebemos, existe uma imposição cultural dos saberes da formação
profissional, dos curriculares e dos disciplinares. Os professores, em geral, não participam na
definição de tais saberes, ficando apenas no campo da execução.
É a partir deste ponto que é preciso considerar a complexidade do cotidiano escolar
enquanto o lugar privilegiado para a produção de saberes. É nesse espaço-tempo que, por
exemplo, os saberes experienciais dos professores brotam, são mobilizados, construídos e
ressignificados. O professor vai, aos poucos, construindo seu modo de ser e de se relacionar
com seus pares, com os alunos, com os conteúdos que ministra, com os métodos e técnicas de
ensino, de planejamento, avaliação, enfim, com toda a diversidade de situações que o ato
educativo envolve.
Os saberes aqui discutidos são de uma grande potencialidade para o trabalho docente.
Assim, é necessário que os saberes sistematizados no cotidiano das salas de aulas sejam
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socializados entre os professores para, numa espécie de validação, permitir a procura de
referenciais teóricos que lhes possibilitem o aprofundamento e o diálogo reflexivo baseado
não somente na experiência individual, por vezes limitada, mas, sobretudo, na discussão
coletiva.
Neste capítulo, trazemos a discussão sobre a formação de professores e os saberes
docentes, utilizando as ideias de autores que tratam do tema. É sob essa visão que apresentei
sobre saberes docentes que advogo a produção, apropriação e mobilização dos saberes
experiências dos professores da EJA como fundamental para a sua própria formação, uma vez
que este saber é inefável e faz parte da própria constituição subjetiva do ser professor da EJA.
Não se trata apenas, como disse anteriormente, de considerá-lo exclusivo, ele é, a cada
momento, revisto e conectado a os outros saberes que os professores possuem e, assim sendo,
“fornecem aos professores certezas relativas a seu contexto de trabalho na escola” (TARDIF,
2005, p. 50).
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CAPÍTULO III
SABERES CONSTRUIDOS PELOS PROFESSORES NAS PRÁTICAS DOCENTES
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Este capítulo estabelece intercorrências ao analisar o diálogo existente entre a fala dos
sujeitos da pesquisa, com as práticas que são desenvolvidas por eles em suas ações
pedagógicas realizadas na sala de aula.
Chamamos de diálogos, as relações existentes entre o que os professores pesquisados
dizem a respeito de seus percursos formativos, pois, como já mencionamos, os mesmos não
possuem formação para atuar em turmas da EJA, com as experiências que foram construídas
ao atuarem nessas turmas.
Desses diálogos, emergiram os indicadores de análise, que são os saberes que os
professores construíram ao ministrar aulas na EJA. Por isso, elegemos como categoria de
análise, o que Tardif (2005) chama de saberes experienciais.
De acordo com o autor, os saberes experienciais são “o conjunto de saberes
atualizados, adquiridos e necessários no âmbito da prática da profissão docente e que não
provém das instituições de formação nem dos currículos” (TARDIF, 2005, p. 48-49). São, por
isso, os saberes que o professor, em sua prática, constrói e adapta à realidade dos alunos que
possui.
Dessa forma, investigamos através de entrevistas semiestruturadas, cinco professores
efetivos da rede municipal de ensino que atuam no Segmento II da EJA e que atuavam por
mais de três anos nesta modalidade de ensino.
Esses professores foram convidados para participarem da pesquisa durante a
realização do primeiro encontro das Atividades Complementares (AC), da zona urbana no ano
de 2011 e, tendo em vista que essas atividades complementares são realizadas pelo coletivo de
professores que atuam em toda a rede, os cinco professores pesquisados são lotados em
unidades escolares diferentes.
A opção por investigar os professores do segundo segmento da EJA se deve ao fato de
este segmento ser composto de professores licenciados nas áreas do conhecimento que
compõem a base curricular nacional comum para o ensino da EJA, ou seja, que atuam nas
disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia.
Do universo de professores pesquisados, dois são homens e três são mulheres com
faixa etária de 28 a 43 anos, com média de quinze anos de atuação no magistério e dez anos
no ensino de jovens e adultos.
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Para preservar o anonimato dos sujeitos investigados, por questões éticas, substituímos
seus nomes verdadeiros por nomes fictícios 21, além de não identificar as escolas que os
mesmos atuam, a fim de que não sejam relacionados à disciplina que ministram aulas e
consequentemente e correlacionados às mesmas.
A seguir, apresentamos o quadro com as informações gerais sobre os partícipes da
pesquisa.
Tabela 4 – Dados gerais sobre os sujeitos da pesquisa.
NOME

Jânio
Sicleide
Wagner
Eliane
Jobeane

FORMAÇÃO

Licenciado em Ciências Exatas com
Habilitação em Matemática – PósGraduado em Matemática e Estatística.
Licenciatura
e
Bacharelado
em
Geografia.
Licenciatura em Biologia – PósGraduação em Ensino de Ciências.
Licenciada em História.
Licenciada em Língua Portuguesa –
Pós-Graduada em Literatura Infanto
Juvenil.

TEMPO DE
ATUAÇÃO NO
MAGISTÉRIO

TEMPO DE
ATUAÇÃO NA
MODALIDADE
DE ENSINO
EJA

Doze anos

Nove anos

Dez anos

Três anos

Quatorze anos.

Dez anos.

Quatorze anos.

Sete anos.

Vinte e três anos

Doze anos.

Apesar da formação inicial dos professores não ser o foco principal desta pesquisa,
consideramos importante para a compreensão dos leitores a análise que fazemos da formação
inicial dos professores que entrevistamos, pois ela nos fornece elementos para analisar os
saberes que eles construíram nas salas de aula da EJA.
Os professores entrevistados foram unânimes ao afirmar que não obtiveram qualquer
tipo de formação específica para trabalhar com alunos da educação de jovens e adultos.
Alguns ressaltaram que não foram preparados para trabalhar com nenhum aluno, como é o
caso da professora Sicleide que pontua: “a minha formação inicial não me preparou para
trabalhar nem para a EJA, nem para o ensino regular”.
Esclarecemos que a Professora Sicleide, ao se referir ao ensino regular, não se refere
ao EJA como um tipo “irregular” de ensino, apenas procura fazer essa diferença devido às
particularidades do público atendido pela EJA e pela forma como está organizada essa
modalidade de ensino. Como sabemos, no ensino regular de 5ª a 8ª série, por exemplo, cada

21

Os nomes que utilizamos é uma forma de homenagear alguns colegas da turma de mestrado.
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uma das quatro séries é cursada pelo aluno uma em cada ano. Já na EJA são cursadas duas
séries em um ano e cada ano corresponde a uma etapa. Assim, no que concerne ao ensino de
5ª a 8ª séries, este corresponde a duas etapas desenvolvidas em dois anos de escolaridade na
EJA.
A professora Eliane e o professor Jânio declaram que também não tiveram orientação
para trabalhar na EJA, mas que as disciplinas estudadas nos seus cursos de formação inicial,
como didática e metodologia, os ajudaram muito no seu trabalho com a EJA. Na visão desses
professores, essas disciplinas contribuíram para o trabalho na EJA, mesmo não tendo sido
tratadas de modo específico e para este contexto, pois consistiam na apresentação de
metodologias de ensino para serem trabalhadas com qualquer aluno.
O professor Wagner comentou que, em sua formação inicial, especificamente na
disciplina Prática de Ensino, participou de seminários e palestras que discutiam os problemas
da EJA. Segundo diz este professor: “Trabalhamos a questão da EJA: Tivemos palestras sobre
isso, eu até fiz um curso sobre a EJA, no qual foi colocada a experiência de cada um e depois
foram debatidos os problemas agravantes”.
Mesmo tendo participado de uma formação diferenciada em relação aos outros
professores entrevistados, a professora Jobeane não demonstra possuir uma postura
diferenciada em sua prática na EJA, pois a mesma mantém uma preocupação constante com o
conteúdo a ser ensinado e com a utilização de materiais didáticos, sem ter presente o que
diferencia os alunos da EJA.
Para o Professor Wagner, sua formação inicial foi “extremamente cartesiana e não
havia uma preocupação de melhoria do trabalho em sala de aula”. Ele diz que “as disciplinas
estudadas eram desarticuladas e não havia uma relação entre disciplinas específicas e
pedagógicas”. Ainda segundo este professor, “até mesmo os professores da parte pedagógica
não conseguiam transcender a questão da didática, da pedagogia para a sala de aula, por isso,
era tratada somente a parte teórica”. O professor enfatiza que “Mesmo as disciplinas
pedagógicas ficavam restritas às teorias, sem dar ao futuro professor a visão da prática
pedagógica futura”.
Para o professor Jânio, sua formação inicial “em relação ao conteúdo específico foi
muito frágil, mas não se pode reclamar da formação pedagógica”. Segundo este professor, “a
formação pedagógica foi muito legal, tive muitas oportunidades, tive leituras fantásticas,
discussões de ponta, só falhou na formação conteudista”.
Os professores entrevistados não parecem ter tido problemas quanto à sua formação,
com exceção do professor Jânio que disse ter obtido uma formação “frágil” com relação aos
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conteúdos específicos, já que não constavam no currículo do seu curso disciplinas tais como
análise, geometria diferencial e cálculo avançado, que são importantes principalmente para
aqueles que pretendem fazer pós-graduação na área de sua formação.
Os outros professores declararam ter tido uma boa formação de conteúdos específicos,
contudo, sentiram falta do preparo pedagógico e didático para ensinar os conteúdos esses
conteúdos.
O que ocorre é que o professor não obteve preparação no sentido de como trabalhar o
conhecimento obtido em sua formação inicial de forma a torná-lo compreensível aos alunos
em diversos níveis da escolaridade. A professora Eliane, por exemplo, fala que, embora
dominasse o conteúdo história, se perguntava constantemente: “E agora? Como desenvolver,
como explicar?”
No que diz respeito ao estudo de disciplinas que tratam da EJA, a Professora Sicleide
afirmou que os conhecimentos sobre como trabalhar com alunos tão diversos, de modo geral,
não eram formalmente obtidos no curso da formação docente, inicial ou continuada. De
acordo com esta professora: “Alguma coisa que a gente tinha era com conversa com
professores experientes, especificamente quando os alunos eram adultos porque a gente não
teve nada (de orientação)”.
A inserção da professora Sicleide na EJA foi através da aprovação no concurso para
professor da rede municipal de ensino: “quando eu entrei na prefeitura eu fui lotada em
turmas de EJA”. Este também foi o caso da professora Eliane, que já trabalhava em classes
“regulares” da escola quando foi chamado pela sua diretora para assumir turmas de EJA.
Conforme relatou a professora: “Eu não tinha nem noção de como o projeto funcionava, qual
era o objetivo, nada”. Vale reiterar que, durante a formação dos professores, seja em
universidades públicas, seja em ou particulares, a EJA não recebe a devida atenção e quase
sempre não é discutida. É isto que deixa os professores sem saber como proceder diante de
seus alunos.
No caso do Professor Jânio, que também tem formação em nível médio na modalidade
magistério, o trabalho com a EJA foi a única opção dada pela escola na qual trabalha. O
professor relembrou: “Como só tinha vaga na EJA, eu entrei na EJA”. Segundo este professor,
ele não sabia como trabalhar na EJA, pois em sua formação, mesmo no magistério de nível
médio, quase não foi abordada a questão da EJA, foi muito mais voltado para a quinta e sexta
série, posto que, afinal de contas, ele havia estudado em termos restritos às séries nas quais
“podia trabalhar”.
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O professor disse, ainda, ter obtido orientação da pedagoga da escola sobre como
trabalhar com os alunos. Porém, as orientações referiam-se aos conteúdos a serem trabalhados
pelo professor e ao planejamento de ensino a ser desenvolvido. Não percebemos, pelo seu
relato, a preocupação por parte dessa pedagoga e mesmo da professora com os aspectos
didáticos e pedagógicos relacionados ao conteúdo que seriam ensinados para aquele tipo de
alunos, referidos como “jovens e adultos”.
No caso do Professor Wagner, também não percebemos uma preocupação com os
aspectos didáticos e pedagógicos do ensino de sua disciplina. Apesar de sua experiência de
dez anos como professor de EJA, ele demonstra uma preocupação intensa com o conteúdo,
com a utilização de livros didáticos de autores famosos do ensino regular e com a resolução
de exercícios, sem qualquer relação com os “jovens e adultos”. Quando lhe perguntamos
sobre a metodologia de ensino que utiliza em suas aulas na EJA, ele respondeu da seguinte
maneira: “Sinceramente, eu digo para eles [os alunos] qualquer livro que você pegar é mais
puxado, mas ele é a base”. Sua prática continua sendo técnica, devido ao excesso de
preocupação que tem com a quantidade de exercícios e com a utilização do livro texto. É este
o seu enfoque metodológico.
A inserção da Professora Eliane em turmas de EJA ocorreu quando de seu estágio
supervisionado, no curso de sua formação docente, quando assumiu a turma de um professor
que havia entrado de licença médica. Segundo esta professora, ela já tinha experiência com
alunos de ensino fundamental e médio “e aí fui fazer parecido”, afirmou a docente, que
complementou: “Depois fui percebendo que era mais lento... a gente não pode correr tanto... e
eu já falo rápido. E fui bem de-va-gar, conversando mais com eles”.
Em sua fala, a professora deixa transparecer o que Shulman chama de conhecimento
estratégico “que se manifesta em situações práticas, em que afloram princípios contraditórios
em que o professor tem que tomar uma decisão, ali, durante a ação docente” (apud
GONÇALVES T. D.; GONÇALVES T.V.O, 1998, p. 113)

Ao enfocar este teórico, os

referidos autores afirmam que, para que esse conhecimento se construa, o professor tem que
estar sensível à percepção dos problemas dos alunos. Isto é evidenciado na fala da professora
Eliane e também dos Professores Wagner, Jobeane, Sicleide e Jânio.
A Professora Sicleide diz não ter obtido formação para trabalhar na EJA e que ao
exercer o ofício de professora, passou a buscar, por meio de leituras, maneiras de ensinar
melhor a eles. Segundo a professora, ela encontrou em autores, como Paulo Freire , os
fundamentos que precisava para melhorar a sua atuação como professora de matemática junto
aos seus alunos, jovens e adultos.
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Podemos inferir que, a inserção dos professores na EJA ocorre apenas para atender à
necessidade das secretarias de educação em preencher vagas e não deixar os alunos – ditos
jovens e adultos – sem professor. Dessa forma, são enviados para trabalhar nessa modalidade
de ensino professores que ainda não possuem preparo para lidar com os alunos e que, da
mesma forma, não recebem formação continuada para melhor atuarem. Os professores que
trabalham de forma diferenciada na EJA são aqueles que buscaram formação continuada por
conta própria, em cursos de extensão, especialização, etc. O professor da EJA deve ser
sensível aos problemas dessa modalidade de ensino, tem que estar disposto a mudar
continuamente para assegurar melhores condições de ensino e de aprendizagem de seus
alunos. Não pode ser possível admitir e aceitar professores que trabalham na EJA, mas não
acreditam na educação de jovens e adultos em processo escolar de re-inclusão, não acreditam
nos seus alunos, e estejam na EJA pura e simplesmente para completar sua carga horária do
ensino fundamental e médio.
Torna-se imprescindível um compromisso maior por parte dos professores e de seus
formadores, como também dos sistemas de ensino o trato com essa modalidade de educação.
Que os professores tenham formação continuada para melhor atuarem na EJA e que as escolas
se preparem, com espaços físicos e metodologias adequadas aos alunos que possuem deve ser
o principal objetivo do ensino para inclusão escolar efetiva.
Nas entrevistas com os professores foi possível perceber o esforço que muitos deles
fazem no sentido de melhorar suas práticas. A falta de orientação para o trabalho docente com
a EJA fez os professores buscarem novas formas de trabalho, que levem em conta as
características dos seus alunos. Notamos que os professores que entrevistamos haviam
passado por um processo de autoformação já que eles próprios tomaram para si a
responsabilidade de se formarem diante da realidade da EJA, na busca de ministrar suas aulas
da melhor maneira possível para que os alunos aprendam.
Essas questões e situações são percebidas e consideradas na pesquisa de Sepúlveda
(2004, p. 80), uma vez que a autora afirma: “na prática com alfabetização de adultos tem-se
percebido que o educador sem formação específica em EJA tem se autoformado na prática do
seu universo escolar e ensinado e aprendido com os educandos, no exercício das aulas
ministradas”.
Destacamos nas entrevistas com os professores alguns aspectos importantes de suas
práticas na educação de jovens e adultos, que constituem nossas categorias de análise, como
já foi mencionado anteriormente neste documento. Muitos outros saberes surgiram nas
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entrevistas com os professores, porém, para essa análise, selecionamos cinco saberes que
desenvolvemos a seguir.

3.1 A Experiência de ser Professor na prática da sala de aula da EJA
Segundo os professores entrevistados, o que eles sabem sobre como trabalhar na EJA
foi fruto de sua prática nessa modalidade de ensino.
A Professora Eliane, por exemplo, comentou: “A gente não sabia nem o que era a
EJA. Na verdade eu só vim descobrir o que era EJA na prática”. A Professora Sicleide, em
sua entrevista, declarou que foi com a necessidade de dar boas aulas que ela foi aprendendo a
ser professora da EJA, pois “com o tempo a gente vai adquirindo experiência e vai vendo que,
cada vez mais, precisamos buscar conhecimento, maneiras de como trabalhar com o aluno”.
Ao trabalhar na EJA é que os professores percebem que os conhecimentos adquiridos
na formação inicial não são suficientes para desenvolver um ensino que atenda às
necessidades dos alunos. Os professores percebem que precisam (re)significar os
conhecimentos que já possuíam –

de sua formação universitária ou de experiências

acumuladas como aluno ou como professor – para poder ensinar aos seus alunos. Portanto,
seus saberes experienciais provêm de um processo de aprendizagem no qual os professores
“retraduzem sua formação e a adaptam à profissão, eliminando o que lhes parece inutilmente
abstrato ou sem relação com a realidade vivida e conservando o que pode servir-lhes de uma
maneira ou de outra” (TARDIF, 2005, p. 53).
A EJA como uma modalidade de ensino de certa forma marginalizada ainda não está
sendo tratada, como é devido, pelos cursos de Licenciatura, através dos formadores de
professores, de modo a formar professores comprometidos com essa modalidade de ensino.
Se a preparação para atuar na EJA estivesse sendo feita com maior compromisso por parte das
instituições de ensino superior, por meio dos formadores, não teríamos tantos docentes
afirmando que não sabem como começar seu trabalho na EJA.
Vieira e Miranda (2000, p. 2) afirmam o seguinte:
No âmbito específico da formação inicial de professores, em nível médio e superior,
a inexistência de uma preocupação com esta área é evidenciada pela falta de
disciplinas específicas de EJA que contemplem questões relacionadas a este campo.
Como estes cursos são voltados para o trabalho com crianças/adolescentes, em idade
e série apropriadas, estas ausências comprometem a formação de professores,
dificultando o desenvolvimento de um trabalho de qualidade com estes grupos.

75

Considerando que diante da formação inicial não houve preparo para o ensino na
EJA, é natural que o professor só passe a se preocupar com a forma de ensinar os conteúdos
aos seus alunos – jovens e adultos – quando entram em contato com eles, quando percebe que
a forma tradicional de ensino não vai ser suficiente para educá-los.
Essa questão está sempre presente no depoimento dos professores. O professor Jânio,
por exemplo, declarou: “Quando fui trabalhar, para mim era como se fosse uma „turma
normal‟ e que o tratamento era realmente o mesmo”. A Professora Sicleide e o Professor
Jânio também disseram que tratavam seus alunos de EJA como alunos do ensino fundamental
e médio, na modalidade “regular”. Os dois professores já tinham experiência de trabalhar com
alunos de ensino fundamental e médio e ao se inserirem na EJA, foram trabalhando da mesma
maneira.
Percebi, nas entrevistas realizadas, que os professores foram modificando suas
concepções sobre os alunos da EJA a partir do convívio com eles. Eles perceberam que seus
alunos são diferenciados e que não podem ser tratados da mesma forma que os alunos do
ensino regular.
Para a Professora Eliane, o que faz o professor mudar sua postura é a reflexão do
cotidiano. Através da reflexão, o professor constrói essa diferença até mesmo na metodologia,
na explicação, no objetivo. Segundo esta professora, o conteúdo é o mesmo, mas o tratamento
é diferenciado. Isso porque a matriz curricular da EJA obedece à mesma matriz do ensino
fundamental, uma vez que a diferença está na forma de abordar e selecionar os conteúdos e
isto vai depender do professor. Alguns professores seguem os conteúdos listados pela
secretaria de educação, outros procuram selecioná-los de acordo com as reais necessidades de
seus alunos.
Os Professores Eliane, Jânio e Jobeane afirmaram que selecionam os conteúdos que
vão ensinar de acordo com as características de seus alunos. A seleção dos conteúdos, feita
por estes professores, mostra a preocupação que eles têm com a aprendizagem dos seus
alunos. Eles perceberam, após inúmeros erros e acertos, que precisam ensinar o conteúdo “de
outra maneira” para seus alunos como forma de garantir a aprendizagem deles.
Neste sentido, eles buscam promover uma aprendizagem significativa, ou seja, uma
aprendizagem que procura resgatar os conhecimentos prévios dos alunos para a construção de
novos saberes em sua aprendizagem.
A caracterização deste tipo de aprendizagem, segundo Moreira e Masini (1992), é a
seguinte:
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A aprendizagem significativa caracteriza-se pela interação entre o novo
conhecimento e o conhecimento prévio. Nesse processo, que é não-literal e não
arbitrário, o novo conhecimento adquire significados para o aprendiz e o
conhecimento prévio fica mais rico, mais diferenciado, mais elaborado em termos de
significados, e adquire mais estabilidade.

Essa compreensão da EJA como uma modalidade de ensino que atende às mesmas
“regras” do ensino fundamental e médio leva o professor a agir pedagogicamente de maneira
semelhante e isso evidencia a ausência de um preparo para trabalhar na modalidade. O
professor, sem orientação adequada, acaba utilizando as mesmas estratégias metodológicas
trazidas do ensino “regular”.
O professor Wagner se insere nesse contexto, ao se expressar: “No começo eu
continuava a mesma prática que eu tinha com os alunos do ensino regular, do fundamental e
médio. Depois, devido à leitura fora, eu comecei a conversar com eles e a fazer trabalhos em
grupos”. Nesse processo de inserção dos professores nas turmas de EJA, eles foram
construindo saberes sobre como trabalhar com esses alunos, e que nós chamamos de saber da
experiência de ser professor na EJA. Tardif (2005, p. 39) diz que “os saberes experienciais,
que são aqueles saberes que brotam da experiência e são por ela validados, incorporando
experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de
saber-ser”. Este saber, portanto, foi adquirido na ação de ensinar a disciplina específica da
formação do professor e no confronto com a realidade da EJA.
A maneira como os professores concebem a EJA está relacionada com suas
experiências vividas nessa modalidade de ensino. A Professora Jobeane, por exemplo, diz:

Adoro trabalhar com a EJA, são adultos, têm problemas diversos, mas se envolvem
mais. Apesar de terem seus problemas, tem alunos interessados. Eles vão à escola
realmente porque eles têm interesse em mudar e que o futuro deles depende do
estudo deles. E uma realidade boa! Quando a gente convive com eles, cria até aquele
afeto (Professora Jobeane).

Os professores falam da EJA como uma modalidade de ensino que foi criada para
proporcionar escolarização às pessoas que não tiveram oportunidade de estudar e, também, no
sentido de uma educação diferenciada, por se tratar de um grupo de alunos em condições
diferenciadas das outras modalidades de ensino.
Sobre os alunos da EJA, a professora Eliane diz que “os alunos da EJA são
trabalhadores, adultos que já vêm do trabalho cansados e tudo mais”. Nesse mesmo aspecto, a
professora Jobeane, ao discorrer sobre sua concepção de aluno da EJA, amplia a discussão ao
dizer:
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É uma população diferente, que trabalha. Alguns já chegam um pouco mais tarde.
Alguns pararam há muito tempo de estudar e, por uma série de motivos, eles estão
tentando voltar. Geralmente é pela parte profissional que eles almejam alguma coisa
e através do estudo eles podem conseguir algo melhor... Então, eles vão para a
escola e se matriculam.

A professora destaca uma característica importante dos alunos da EJA no que diz
respeito à perspectiva de possibilidades que eles depositam na escola para que possam
alcançar seus objetivos.
Essa forma de pensar é corroborada por Brunel (2004, p. 33) quando afirma que:

Apesar dos problemas enfrentados, a escola é almejada por todos; a criança fora da
escola é discriminada; o jovem ou o adulto sem estudo não consegue colocação no
mercado de trabalho. A escola ainda apresenta-se como possibilidade de promoção
social. Percebe-se que, apesar de todas as problemáticas desta instituição, ela possui
um lugar de destaque e é valorizada socialmente.

Assim como as professoras Eliane e Jobeane atribuem às características a os alunos da
EJA, o professor Wagner, aponta, devido à experiência que adquiriu em quatorze anos de
atuação na EJA, que “não podemos ensinar o conteúdo direto sem fazer as devidas conexões
com a realidade dos alunos”. Isso porque a forma tradicional de ensinar não tem dado
resultados positivos, quando se trata de alunos jovens e adultos.
Como nos diz Cavalcanti (1999, p. 2), esses “alunos adultos”:
Acumulam experiências que vão ser fundamento e substrato de seu aprendizado
futuro. Seus interesses pelo aprendizado se direcionam para o desenvolvimento das
habilidades que utiliza no seu papel social, na sua profissão. Passam a esperar uma
imediata aplicação prática do que aprendem, reduzindo seu interesse por
conhecimentos a serem úteis num futuro distante.

Dessa forma, quando consideramos alunos adultos, não podemos tratar os conteúdos
da mesma maneira que os tratamos com as crianças que, supostamente, devem aprender o que
a sociedade espera que saibam em idade regular. Os adultos, de outra forma, supostamente,
aprendem o que realmente precisam saber, ou seja, eles precisam de uma “aprendizagem para
aplicação prática na vida diária” (CAVALCANTI, 1999, p. 3).
Se a prática do professor na EJA é a mesma do ensino regular, ou seja, se na EJA ele
escolhe o que os alunos vão estudar, sem conhecer seus alunos e suas necessidades práticas, a
tendência é que os alunos sejam novamente excluídos da escola, pois não encontram nela o
ambiente propício à sua efetiva aprendizagem, ao que necessitam. Consoante Rodrigues
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(2006, p. 200) essa é “uma atitude claramente induzida pela incoerência das ações e falta de
propósitos pedagógicos e de comprometimento social da escola”. Percebemos que o saber da
experiência apresentado pelos professores constitui sua identidade profissional, pois é obtido
a partir de inúmeras reflexões que o professor faz sobre sua prática. Esse saber da experiência
é o que faz o professor da EJA construir seus saberes sobre ensinar na EJA.
Esse saber é adquirido na prática, no exercício cotidiano de sua função e oferece ao
professor algumas certezas sobre a sua prática em sala de aula, como as que são demonstradas
pelos professores entrevistados em relação ao modo de ver e conceber os alunos da EJA e ao
modo como ensinam a eles. Essas “certezas” que o professor adquire na prática de sala de
aula na EJA são importantes para a sua constituição como professor por possuir uma
dimensão formadora. Porém, Gauthier (1998, p. 24) nos chama atenção com relação ao saber
da experiência ou experiencial que “não pode representar a totalidade do saber docente”, pois
ele “precisa ser alimentado, orientado por um conhecimento anterior mais formal que pode
servir de apoio para interpretar os acontecimentos presentes e inventar soluções novas”.
Para dar aulas para alunos de EJA, ou de qualquer modalidade de ensino,
consideramos que a experiência não deve ser a única responsável pela formação dos
professores, como no caso dos nossos sujeitos de pesquisa. Para nós, considerar apenas a
experiência como formativa para o professor pode acarretar prejuízos significativos aos
alunos, principalmente aos alunos da EJA.
Como nos diz Gauthier (1998, p. 24)
Basear a aprendizagem de um ofício unicamente na experiência não deixa de ser
uma prática que custa extremamente caro, na medida em que isso significa deixar a
cada docente o cuidado de redescobrir por si mesmo as estratégias eficazes, com o
perigo de acumular sobre os alunos, durante um certo tempo, os efeitos negativos.

Sobre a afirmação de Gauthier, refletimos a respeito e nos questionamos: quantos de
nossos alunos da EJA já podem ter sido excluídos do sistema educacional por falta de
formação específica de nossos professores pelas instituições de ensino superior?
Até que o professor perceba que precisa adequar sua prática às necessidades dos seus
alunos, ele já pode ter perdido muitos desses alunos e ter contribuído para o aumento do
número de exclusões escolares.
Vale atentar para o que diz Gauthier (1998, p. 24):
Advogar unicamente em favor da experiência é prejudicar a emergência do
reconhecimento profissional dos professores, visto que se reconhece uma
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profissão principalmente pela posse de um saber específico formalizado e
adquirido numa formação de tipo universitária.

Ademais, acredito que ter experiência, não significa dizer que o professor se

desenvolveu profissionalmente e que sua prática pode ser formativa para futuros profissionais,
pois acreditamos que, aliado à experiência, deve haver também, a constante reflexão sobre a
prática.
Além de Gauthier, outros autores que discutem a problemática dos saberes docentes,
questionam a experiência como sendo responsável pela formação do professor.
Gonçalves (2000, p. 45), por exemplo, afirma que “não se aprende somente através da
experiência, embora esta seja importante para o desenvolvimento profissional do professor,
pois foi adquirida em decorrência de sua prática de sala de aula”.
O autor propõe que os professores do ensino fundamental e médio retornem às
universidades para que “o conhecimento oriundo de sua prática, que é singular a cada
profissional), possa ser partilhado com futuros docentes e, quem sabe, teorizado e
conceitualizado em parceria com os professores universitários” (CLARKE, 1994, apud
GONÇALVES, 2000, p. 45).
Concordo com as colocações dos autores no que tange à experiência, mas sabemos que
a formação inicial não é capaz de abordar as variáveis que podem surgir no contexto da sala
de aula, sendo por vezes necessário que o professor saia em busca de outros conhecimentos
que o ajudem na sua atividade docente. A formação continuada dos professores poderia
contribuir para que os saberes dos professores que trabalham na EJA fossem apresentados
para a comunidade acadêmica e, quem sabe, teorizado.
É sobre a preocupação dos professores em realizar um ensino significativo, que
emerge nosso segundo indicativo de análise e que diz respeito à experiência de usar conteúdos
voltados para a realidade dos alunos.

3.2 A experiência de utilizar conteúdos na perspectiva da realidade dos alunos

Na busca de promover um ensino significativo para os seus alunos da EJA, os
professores buscaram formas diferentes de tratar os conteúdos em sala de aula. Os professores
perceberam que possuem alunos com características diferentes dos alunos de ensino regular e
que para trabalhar com eles devem encontrar novas formas de abordar o conteúdo, mostrandolhes de forma mais concreta, utilizando, por exemplo, situações do cotidiano dos alunos.
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Nas palavras da Professora Eliane, a maneira que ela encontrou para que seus alunos
se interessassem pelos conteúdos de história foi levando os assuntos abordados para o dia-adia deles. A professora exemplifica dizendo que trabalha o conteúdo „Revolução Industrial‟
da seguinte forma:
eu começo a trabalhar o tema e entro nos aspectos mais técnicos da revolução, e por
eles serem trabalhadores, eu faço uma análise mais focada no trabalho. Ai eu
começo diferenciar, a adequar, adaptar a realidade não só do trabalho deles, mas do
„trabalho‟ e ai faço uma discussão sobre alienação e, derrepente um fala de lá: - Ô
professora fulano trabalha em tal fábrica... e eles começaram a criar uma relação, se
identificar de certa forma”. Para ensinar o conteúdo, a professora utiliza uma
situação comum na vida das pessoas que é o trabalho. Ao fazer isso, consegue obter
a atenção dos alunos sem deixar de utilizar o conhecimento que é necessário para
abordar a temática da aula (Professora Eliane).

Essa forma de abordar o conteúdo também é utilizada pelo professor Jânio que ensina,
por exemplo, o conteúdo “juros” com o auxílio de dois alunos da turma que são comerciantes
e que possuem muita experiência na área. O professor diz que a presença dos dois alunos em
suas aulas, ajuda bastante, pois eles estimulam os outros a estudar. A interação dos alunos
com o assunto estudado contribui para que o professor consiga ensinar, não apenas juros
simples, como também, juros compostos, sem precisar ensinar fórmulas. Este professor relata
o seguinte:
Teve uma turma que eu consegui dar „juros compostos‟ com a máquina. Fazendo
passo a passo. No primeiro mês vai dar quanto? Faz „juros simples‟ em cima desse
valor. No segundo mês, faz juros sobre o valor calculado no mês anterior. Faz „juros
sobre juros‟. Eles já conhecem essa expressão „juros sobre juros‟. E a gente ficou
trabalhando juros assim (Professor Jânio).

A fala do professor indica um tipo de saber que Shulman (1996) denomina de
conhecimento pedagógico do conteúdo, pois ele permite ao professor perceber quais as
experiências anteriores que os alunos possuem e as relações possíveis a serem estabelecidas
(GONÇALVES, T.D.; GONÇALVES, T.V.O. 1998, p. 109).
A adequação dos conteúdos às expectativas e necessidades dos alunos deve contribuir
para ações concretas, para que esses alunos possam se apropriar do conhecimento científico e
desenvolvê-los em suas atividades cotidianas de forma operacional. “Não se trata de reduzir
conteúdos para 'facilitar', mas de adequar conteúdos a objetivos mais consistentes do que o da
mera repetição de supostas verdades universais desvinculadas do mundo da vida” (MOURA,
2008, p. 47).
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Para Alves (2004, p.78), “esse saber compreende também a autonomia de mover os
conteúdos adequadamente nas diversas etapas de ensino, de acordo com a maturidade ou
necessidade dos alunos”.
O Professor Jânio, ao se referir sobre a forma como seleciona os conteúdos estudados
na EJA, apresenta a seguinte situação:

Junto com a coordenação a gente já senta no inicio de cada período letivo para
podermos selecionar os conteúdos mais adequados, claro que a gente peca muito
ainda. Isso a gente tem certeza, mas a gente tenta fazer de uma melhor forma
possível. A gente não retira os conteúdos. Não é isso! Os conteúdos são dados,
porém com um novo enfoque, de uma outra maneira, de forma que atenda também
os interesses desses alunos da EJA.

O que o professor aborda é muito importante, pois o que vemos na EJA são
professores ensinando apenas o que eles chamam de “básico” para os alunos. O problema é
que esse básico é escolhido pelos próprios professores sem qualquer participação dos alunos.
Assim, muitas vezes, conteúdos importantes são descartados, como “orações
subordinada”, por exemplo, pois os professores consideram que se eles não aprendem
„sujeito‟ não vão entender nada de orações subordinadas. Na concepção do Professor Wagner,
fazer isso significa “subestimar a capacidade dos sujeitos”.
Uma das professoras da escola em que este pesquisador entrevistou um sujeito da
pesquisa afirma que a EJA “é a oportunidade que está sendo dada, tanto a jovens como
adultos, de aprender o básico, ou seja, ler, escrever e calcular as operações fundamentais”. O
que para nós se caracteriza como uma visão limitada, não só da EJA, como também, da
instituição escola que só existe com esses propósitos se as pessoas que a fazem pensam assim.
Consideramos, como nos diz Lima (2006, p. 26), que “é preciso senti-la em sua
essência, como um ambiente próprio para o diálogo, para o ensinar e o aprender”, e não
apenas para se trabalhar o básico, como afirma a professora.
Essas concepções sobre os alunos da EJA se arraigaram na fala de alguns professores.
O professor Wagner diz que isso acontece “porque os professores se contagiam muito fácil,
ganham um espírito de grupo não muito bom assim, mas ganham e começam a defender as
falas do grupo maior, que geralmente são negativistas, são reacionárias e são infrutíferas
também”, o que demonstra sua falta de comprometimento com a EJA.
O ensino voltado para a realidade dos alunos, também chamado de ensino
contextualizado, é importante para todos os alunos em qualquer modalidade de ensino e
principalmente para os alunos da EJA, cujas turmas formadas por alunos adultos que trazem
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experiências de vida que podem ser usadas em sala de aula para ensinar o conteúdo
matemático. No entanto, devemos perceber que “a educação escolar deve se iniciar pela
vivência dos alunos, mas isso não significa que ela deva ser reduzida ao saber cotidiano”
(PAIS, 2001, p. 28).
Para que o professor contextualize, ele precisa ter um conhecimento sólido da
disciplina que ensina, ou seja, o “conhecimento do conteúdo específico” (SHULMAN, 1996,
apud FIORENTINI; SOUZA JR.; MELO, 1998, p. 316) que não se resume apenas a expor
regras e processos, mas que apresenta caráter substantivo e epistemológico dos
conhecimentos. Com esse conhecimento do conteúdo específico, os professores demonstram
ter devido às relações que conseguem estabelecer e pela sua própria formação, na qual, os
mesmos dizem ter sido “conteudistas”.
Os professores procuram, de várias formas, transformar os conhecimentos científicos
de modo que eles possam ser compreendidos pelos alunos. O que é feito de acordo com a
demanda de alunos que possui, por série e idade. Como afirma o professor Jânio:
Tem um conteúdo para trabalhar e eu tenho liberdade de mover de uma série para
outra de acordo com a conveniência da minha turma. Mas eu não posso ignorar o
mínimo, eu tenho o mínimo a ser trabalhado. A gente pode limpar muita coisa do
conteúdo da escola, mas esse mínimo tem que garantir ao sujeito leitura de mundo,
que ele leia o jornal e entenda cada coisa que está ali. Entenda as porcentagens,
entenda as estatísticas, que ele saiba as operações fundamentais, entenda fração,
função.

A fala do professor Jânio, sinaliza a preocupação que ele tem com o conhecimento que
está ensinando. Que não seja um conhecimento fora do contexto de seus alunos e que possa
ajudá-los na compreensão do mundo a sua volta. Por outro lado, Alves (2004, p. 125) também
discute a contextualização dos conteúdos matemáticos na EJA e afirma que ela exige do
professor o seguinte:
Que ele detenha sólido conhecimento do conteúdo matemático e da história da
evolução dos conceitos, para que, em nome da compreensão dos alunos, não sejam
cometidos equívocos conceituais que resultarão em um ensino aparentemente
motivador, porém conceitualmente deficiente.

Contextualizar significa relacionar os conteúdos à realidade dos alunos, onde vivem e
com a qual tem intimidade (ALVES, 2004, p. 124). Isso significa que, para contextualizar, é
necessário conhecer seus alunos nos aspectos sociais, econômicos, pois não se pode
contextualizar se não se conhece o aluno e a sua realidade.
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Uma das formas de conhecer os alunos é declarada por um sujeito na pesquisa, quando
este afirma que conhece seus alunos por meio de diálogos em sala de aula. Essas conversas
acontecem “quando eles estão fazendo alguma atividade em grupo e eu passo entre eles”
(professora Sicleide) ou “quando vários alunos já desistiram de estudar e as classes estão com
número reduzido” (professora Jobeane). Como destaca a professora Sicleide:
Não faço perguntas para eles. Porque normalmente é assim na EJA. No início é
aquela quantidade de alunos, depois já reduz. Então, a participação é melhor com
poucos alunos e tu vais sabendo com o contato diário com eles... você acaba
sabendo quem faz outra atividade ou não (Professora Sicleide).

Percebemos que os professores entrevistados possuem pontos de vista diferentes
quanto a „necessidade de conhecer os alunos‟. A professora Jobeane parece valorizar mais os
seus alunos, buscando sempre saber os motivos de eles faltarem, como uma tentativa de
ajudá-los. Já a Professora Sicleide, por sua vez, espera que seus alunos deixem a escola para
poder conhecer aqueles que ficaram. Enquanto as turmas estão cheias, a professora Jobeane
procura tornar homogêneas as classes, considerando todos como trabalhadores. Por não
pesquisar seus alunos desde o início das aulas, esta professora pode ter contribuído para que
uma parte desses alunos tenha saído da escola, pois ao retornar à escola, o aluno da EJA não
procura apenas um diploma, ele está em busca do reconhecimento de suas capacidades.
O aumento no número de alunos adolescentes e jovens na EJA, proporcionado pelo
rebaixamento da idade de acesso a essa modalidade de ensino, de 15 anos para o fundamental
e 18 anos para o médio, está mudando o perfil de alunos atendidos pela EJA.

Nas

conversas informais mantidas com os diretores das escolas nas quais apliquei os questionários
de pesquisa com os professores, fui informado, por exemplo, que a concentração maior de
alunos estava entre os alunos de 15 a 19 anos, o que demanda dos professores uma pesquisa
mais adequada em relação aos alunos e que leve em conta o contexto no qual seus alunos
estão inseridos. Devido às idades diferentes, em uma mesma sala, podemos encontrar alunos
com objetivos diferentes e cabe ao professor conhecer esses objetivos e trabalhar no sentido
de que os alunos possam alcançá-los. A Professora Eliane diz que gosta de circular pela sala e
que:
às vezes eles me contam da vida pessoal deles de família, de trabalho, então eu
gosto de perguntar até pra entender o aluno, e isso acaba ajudando, ajuda ao
professor porque a gente se humaniza. Às vezes eu fico assim pensando, preocupada
com as coisas deles, a minha irmã fala sempre: menina para com isso... Esquece
essas coisas.
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A prática de pesquisar sobre seus alunos, desenvolvida pela Professora Eliane na
educação de jovens e adultos “contribui para que os professores reflitam no sentido de
reorganizarem e desenvolverem práticas escolares” (PICONEZ, 2002, p. 95). Nesse sentido,
reforçamos a importância que a pesquisa sobre a própria prática tem para que o professor
conheça a realidade na qual ele se insere, pois, quando pesquisa, o professor tem por objetivo
repensar a sua prática, a sua ação docente e os seus saberes, visando concretizar um processo
de ensino-aprendizagem mais significativo para ele e para seus alunos.
Como sabemos, o conteúdos abordados na EJA necessitam ser contextualizados para
que possa ser compreendido pelos alunos. O professor, ao passo que contextualiza o
conhecimento para os alunos, não deve esquecer-se de articular os conteúdos produzidos
cientificamente pelas áreas do conhecimento. A relação entre o conhecimento contextualizado
e o conhecimento produzido cientificamente não pode ser dissociado, eles precisam ser
concomitantes para garantir o aprendizado dos alunos.
Segundo Oliveira (2004, p. 71) os conteúdos escolares trabalhados a partir da
realidade social dos jovens e adultos “não se colocam apenas para o melhor exercício da
atividade docente, mas, sobretudo, para o educador aprender, adquirir conhecimentos por
meio dessa relação”. Dessa forma, o professor passa a conhecer as formas de pensamento dos
alunos relacionando os saberes dos alunos com os saberes escolares que pretende ensinar.

3.3 A experiência do uso de uma linguagem acessível aos alunos
Como forma de garantir o aprendizado do conhecimento da Língua Portuguesa pelos
alunos, a professora Jobeane disse em sua entrevista, que percebeu a importância de usar uma
linguagem próxima à dos alunos para que eles pudessem melhor compreender os conteúdos
que ele pretendia ensinar. Segundo a professora

Uma coisa que é fundamental que eu tenho visto é a linguagem que eu estou usando,
tanto a linguagem dentro da norma culta quanto a linguagem do dia-a-dia. Porque os
alunos se sentem extremamente à vontade, no sentido do aluno chegar, entrar na sala
de aula e falar comigo. Perceber que ele consegue prestar atenção na minha aula, ele
consegue assistir a minha aula. Eu tento levar num linguajar que ele possa se sentir
acolhido.

A fala da professora demonstra que ao procurar falar a mesma linguagem dos alunos
para ensinar os conteúdos de sua disciplina, ela procura não só ser compreendida, mas
também, procura fazer o resgate social desses alunos. Dessa forma, a professora chama a
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atenção deles, aproximando-os dela e mantendo com os alunos uma relação de amizade que
não pode ser esquecida.
O professor de qualquer disciplina, ao ensinar seus alunos, transforma o conhecimento
científico que adquiriu no curso de formação inicial em um conhecimento acessível ao aluno,
o que é feito através da linguagem. A forma como o professor se expressa pode facilitar ou
dificultar o aprendizado dos alunos.
Segundo uma pesquisa realizada por Machado e Moura (1996, apud MACHADO,
1996, p. 102), os professores entrevistados possuíam um modelo de comunicação em sala de
aula no qual o professor é um emissor, o aluno é o receptor e o conteúdo é a mensagem a ser
transmitida. Nesse sentido, “quanto mais clara for a mensagem que se quer transmitir, mais
garantida está a comunicação. Logo, se o professor pretende ensinar bem, tem que ser claro e
ajustar a sua linguagem à dos alunos”.
Percebemos que a Professora Jobeane, da mesma forma que os sujeitos da pesquisa de
Machado e Moura, procura adequar a sua linguagem à dos alunos para garantir que sua
mensagem chegue até eles. Machado (1996, p. 103) observa, no entanto, que “a linguagem
não é apenas um veículo que transporta um conteúdo”. Segundo a autora (1990, p. 105), a
linguagem tem ainda uma dimensão constitutiva que vai além da sua função comunicativa.
Essa dimensão constitutiva da linguagem envolve “os sujeitos e o objeto do conhecimento [...]
propõe uma mudança na forma de olhar para a sala de aula, pois destaca a questão da
mediação do outro no processo de construção de conhecimento”.
O processo de desenvolvimento dos alunos ocorre na interação dos sujeitos
envolvidos: alunos, professores e conhecimento, o que pode ocorrer de forma satisfatória
através do diálogo. No caso da EJA, o diálogo como mediador, no ato de educar, “possibilita
ao alfabetizando o redescobrimento do seu universo social, de suas experiências de vida e de
seus valores culturais” (SEPÚLVEDA, 2004, p. 84-85).

Segundo Sepúlveda (2004, p. 85),

“o resgate da cultura seria a reconstrução da auto estima deles, mostrando que também são
verdadeiros mestres na arte do que sabem fazer”. O professor ao procurar falar a mesma
linguagem dos alunos, busca, de alguma forma, valorizar o que seus alunos sabem
possibilitando a eles que participem da construção de sua existência, no mundo e com o
mundo.
O Professor Jânio também considerou importante o uso que se faz da linguagem nas
aulas da EJA, mas não no mesmo sentido utilizado pela professora Jobeane. Sua preocupação
se concentra em “aperfeiçoar a linguagem do sujeito”.
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Para o professor Jânio, “o grande lance é a gente fazer a linguagem deles se afinar com
a nossa linguagem para que ele me compreenda e eu o compreenda”. O professor exemplifica
com uma situação ocorrida em uma de suas aulas, na qual ele pretendia falar sobre números
quadrados perfeitos.
Os alunos têm muita dificuldade de compreender quando se fala, por exemplo, dois
elevado ao quadrado, três elevado ao quadrado etc. Para fazer com que os alunos
compreendessem o assunto o professor trabalhou da seguinte forma:
Comecei com aqueles tijolos furados na parede que tem lá na escola. Comecei a
riscar lá. Isso aqui é um quadrado, não é? Porque quadrado todo mundo tem a noção
do que é um quadrado. Eu posso fazer um quadrado com um tijolo desses? Pode. E
com dois? Não, porque não dá quadrado. E com três? Não. E com quatro? Dá.
Quatro dá quadrado. Cinco dá quadrado? Não. Seis? Não. Sete? Não. Oito? Não.
Nove? Dá. Nove dá quadrado. Eles estavam olhando a coisa. Eu tentando fazer a
ginástica mental para chegar em cinco ao quadrado, sete ao quadrado, para poder ele
falar isso comigo. Foi um sofrimento. Eu fui mostrando que dois por dois dá
quadrado, três por três dá quadrado, quatro por quatro dá, cinco por cinco dá. Aí nós
fomos contando e vimos que dava 25, 36 que são os quadrados perfeitos. Ai uma
senhora disse assim: quanto é que dá um quadrado de sete? O quadrado de sete é o
que a gente fala. Beleza. Ela falou como a gente fala. Eu perguntei: o quadrado de
sete? Como assim? Ela falou: que tem, assim, sete por sete. Então, o quadrado de
sete quanto é? Vamos contar? 49. E quanto é o quadrado de cinco? Porque ela disse
isso. Como partiu dela e eu aceitei, não foi do livro que saiu. Ai eles começaram a
falar o quadrado de cinco, como a gente fala na escola (Professor Jânio).

O professor começou o assunto utilizando perguntas simples sobre uma figura
geométrica que todos os alunos conhecem que são os quadrados. A partir daí, ele foi
construindo junto com os alunos o novo assunto, utilizando a linguagem dos alunos para
ensinar matemática e fazer com que eles compreendam o conceito que existe por trás, além de
contribuir para o aperfeiçoamento da linguagem dos alunos.
A Professora Sicleide relatou que, para ensinar geografia para seus alunos procura
estudar junto com eles o significado das palavras. Para trabalhar identidade, por exemplo, a
professora utiliza a seguinte estratégia:

Eu procuro discutir o assunto sem definir o que é. Por exemplo, vamos falar de
identidade. Eu escrevo lá no quadro o que é identidade e aí vou conversar com eles.
O que vocês entendem que é uma identidade? Eles têm vocabulário muito limitado.
Às vezes eles não conseguem definir o conceito de identidade, e aí a gente começa
dar ideias. Identidade é um documento? E aí há aquelas respostas assim “olha
professora, eu acho que identidade não é só um documento não” e você começa
perceber que para você ensinar geografia o aluno tem que saber um pouco do
português senão fica difícil entender determinadas colocações que eles fazem a título
de vocabulário mesmo. Aí a gente vai buscar outros argumentos (Professora
Sicleide).
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Quando a Professora Sicleide diz que procura não discutir o assunto começando por
definir o que é, ela utiliza um aspecto importante relacionado à aprendizagem de adultos. De
acordo com Cavalcanti (1999, p. 8) “antes de cada aula, o professor deverá escrever uma
pergunta provocativa no quadro, de modo a despertar o interesse pelo assunto antes mesmo do
início da atividade”.
Dessa forma, professor e alunos podem perceber que o conhecimento não é isolado e
que pode se relacionar de forma interdisciplinar, além de contribuir para o enriquecimento do
vocabulário dos alunos. O entendimento do significado das palavras utilizadas favorece a
compreensão do conteúdo a ser estudado fazendo com que o aluno possa relacionar o
significado da palavra a outros conhecimentos que já possui de sua experiência de vida.
A forma como se relacionam com os alunos – procurando adequar sua linguagem a
dos alunos, no caso do Professor Jânio, e no caso da professora Sicleide que busca na
linguagem dos alunos pontes que possam fazer a relação entre o que eles sabem e o conteúdo
que ministram em suas disciplinas – estimula “os educandos a participarem efetivamente das
atividades da sala de aula, expressando de forma oral e escrita seus conhecimentos, dizendo a
sua palavra e interagindo dialogicamente com o professor no processo de ensinoaprendizagem” (OLIVEIRA, 2004, p. 71).
Coadunando com esse entendimento, Giardinetto (1999, p. 50) afirma que “O saber
cotidiano fornece elementos para a apropriação do saber escolar”, mas o saber escolar o
supera, a linguagem dos alunos também fornece esses elementos que devem ser usados na
prática do professor para que ele possa contribuir no aprimoramento da linguagem dos alunos.
Outro aspecto importante destacado pelos professores Wagner e Eliane, diz respeito
ao uso do quadro como mediador de conhecimentos. Segundo os professores, o uso do quadro
nas aulas favorece a comunicação entre o professor e os alunos, já que por meio dele é
possível que o professor explicite seus pensamentos e convide seus alunos a apresentar suas
formas de ver os conteúdos estudados.
Conforme o Professor Wagner, ele solicita que os alunos participem da aula indo ao
quadro com a “ideia de procurar o erro do aluno” e como forma de conquistar os alunos.
Como muitos são tímidos, o professor procura conversar com os alunos explicando sua
filosofia de trabalho. Em suas palavras, o professor usa o contrato didático, no qual explica
aos alunos:
Que eu não quero chamar ao quadro aquele aluno que sabe, por que aquele aluno
que sabe vai reproduzir no quadro a mesma coisa que eu faço. Então, eu quero
aquele aluno que não sabe. Porque a partir do momento que o aluno responder
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equivocadamente eu vou perceber onde está o erro, e com certeza eu estarei tirando
a tua dúvida e a dos outros.

Segundo Cavalcanti (1999, p. 8), “os adultos não gostam de ficar embaraçados frente a
outras pessoas. Assim, adotarão uma postura reservada nas atividades de grupo até se
sentirem seguras de que não serão ridicularizadas”.
Quando o professor Wagner explica os motivos de chamar os alunos ao quadro, ele
procura passar segurança e confiança para os alunos, pois estes percebem que sua atitude visa
melhorar o aprendizado e que ele não tem a intenção de ridicularizar seus alunos.

3.4 A experiência de utilizar uma metodologia diferenciada com os alunos
Os professores entrevistados não apresentam, em suas falas, uma metodologia definida
para trabalhar com seus alunos da EJA. Isso ocorre em virtude de não haver “um método
único de ensino, mas uma necessidade de métodos cuja escolha dependerá dos conteúdos da
disciplina, das situações e das características socioculturais e de desenvolvimento mental do
aluno” (MANSUR; MORETTO, 2000, p. 70).
Os professores buscam mesclar vários métodos de ensino em sua prática docente. Eles
utilizam aulas expositivas, trabalhos em grupo, estudo dirigido, dinâmicas de grupo, entre
outros, de acordo com os alunos que possuem.
Antes de definir o método de ensino a ser utilizado, os professores procuram conhecer
os seus alunos. O que pode acontecer por meio de questionários ou conversas informais com
seus alunos, como já mencionamos anteriormente. Esse primeiro contato com os alunos é o
mais importante, pois é nesse momento que o professor faz a sua escolha metodológica e, do
mesmo modo, avalia quais são as estratégias de ensino mais eficazes para trabalhar com seus
alunos.
Dessa forma, ele assume uma postura semelhante à de Freire (1996, p. 29) quando
afirma que “pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo.
Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade”.
Essa preocupação com a pesquisa é muito presente na prática do Professor Wagner,
que utiliza questionários que procuram informações sobre seus alunos nos aspectos sociais,
econômicos, afetivos etc. Para esse professor, essa é a forma que ele tem de conhecer melhor
seus alunos e escolher o método de ensino mais adequado a eles. Outra forma utilizada para
conhecer os alunos é por meio de trabalhos em grupos.
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O professor Wagner fala que utiliza trabalhos em grupo com seus alunos e que desse
modo:
Passava entre os grupos e ia vendo como eles pensavam. Porque às vezes a gente
pensa que todo mundo está entendendo porque a gente está lá na frente, mas isso não
é verdade. Comecei a ver que tinha alguns que se destacavam mais e outros bem
menos, então eu tomava o cuidado de colocar pares diferentes. Porque eles próprios
sentem vergonha de perguntar para mim, para o colega não. Eles se sentiam mais
livres e quando eu passava entre os grupos via eles conversando e entrava na
conversa com eles e conversando, já sentiam mais próximos (Professor Wagner).

O trabalho em grupo é um método de ensino muito utilizado pelos professores, visto
que abre a possibilidade de “obter a cooperação dos alunos entre si na realização de uma
determinada tarefa” (MANSUR; MORETTO, 2000, p. 70). Muitas vezes não é possível
atingir a todos os alunos durante as aulas. Conhecendo os alunos, o professor coloca nos
grupos um aluno que se destaca para que ele colabore com a aprendizagem dos outros.
Segundo Cavalcanti (1999, p. 5) “os adultos têm experiências de vida mais numerosas
e mais diversificadas que as crianças. Isto significa que, quando formam grupos, estes são
mais heterogêneos em conhecimentos, necessidades, interesses e objetivos”. As atividades em
grupo permitem “o compartilhamento dos conhecimentos já existentes para alguns, além de
reforçar a auto-estima do grupo”.
Como os alunos adultos possuem uma necessidade de aprender conteúdos que tenham
utilidade imediata na sua rotina, Cavalcanti (1999, p. 5) afirma que “discussões e grupo,
aprendizagem baseada em problemas ou em casos reais terão utilidade, sendo esta mais uma
justificativa para sua eficiente utilização”.
Em suas aulas de matemática, o Professor Jânio utilizou a planta da casa de uma aluna.
A aluna fez o desenho e trouxe para a aula. O desenho da aluna foi utilizado para ensinar o
conteúdo de geometria e também outros conteúdos, que surgiram no momento da aula.
Segundo o professor: “nós usamos a planta da casa dela no dia da aula. Mede aqui. Onde vai
ser a porta? Quanto vai levar de lajota? Nós fizemos vários orçamentos. E aí entra tudo. Tudo
faz a relação com a geometria. Sempre remontando o que foi feito anteriormente”.
Como o assunto foi tratado a partir da necessidade dos alunos, ele foi bem aceito e
houve bastante interesse por parte deles. O professor relatou que um dos alunos disse estar
ansioso pela aula de geometria, pois queria aprender como calcular o número de lajotas
necessárias para determinadas áreas. Este aluno é ajudante de pedreiro e gostaria de aprender
a fazer os cálculos que os pedreiros fazem, que até aquele momento – a aula de geometria,
ainda não havia aprendido.
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A atividade desenvolvida pelo professor é respaldada pela afirmação de Cavalcanti
(1999, p. 6) de que “os adultos vivem a realidade do dia-a-dia. Portanto estão sempre
propensos a aprender algo que contribua para suas atividades profissionais ou para resolver
problemas reais”.
O professor Jânio relatou, em sua entrevista, que:

Quanto aos conteúdos eu seleciono mesmo. Eu não uso livro nenhum. Eu pego os
livros do fundamental, e trabalho tópicos grandes, que eu chamo: geometria e
medidas, números e operações, proporcionalidade, problemas e equações e
introdução à álgebra na 3ª etapa (Professor Jânio).

Para trabalhar esses tópicos, o professor utiliza vários recursos como o jornal, no qual
trabalha os números naturais e inteiros da seguinte forma:
Eu trabalho números naturais e inteiros, com problemas, sempre problemas.
Contextos. Ai vai o jornal para a sala. Já levei o caderno de esportes, que é o jornal
de esportes do “A tarde”. Lá no caderno, tem uma tabela muito bacana. Eles
colocam na tabela o saldo de gols com o sinal de menos. Então tem os times, o
número de partidas disputadas, o número de gols marcados, gols sofridos e a
classificação do sujeito. Então tem times que têm a mesma pontuação, mesma
vitória, mesmo empate, mas o saldo de gol é diferente. Aí, a gente começa a
conversar. Como todo mundo torce por times, ai aparece o saldo de gols. Por que
tem esse número negativo? Aí, algum percebe que é subtraindo gols marcados de
gols sofridos, dá o saldo de gols. Quando o saldo de gols é positivo, é bom. Quando
o saldo é negativo, é ruim (Professor Jânio).

Quando o Professor Jânio levou o jornal para a sala de aula e utilizou a tabela de
pontuação dos times no campeonato brasileiro, o conteúdo ficou mais claro para os alunos,
que não precisaram decorar regras para compreender o que foi ensinado. O Professor Jânio
também declarou que não costuma separar os conteúdos: “eu vejo logo naturais e inteiros, não
separo”. O professor relata que trabalha da seguinte maneira:
Eu passo um problema com números naturais e umas duas aulas depois eu já
começo a falar sobre os negativos, com o futebol, as temperaturas. Eu trago uma
reportagem do jornal. A temperatura chegou a tantos graus, isso quer dizer o quê?
Conversa e vai juntando, positivo e negativo, naturais e inteiros. Multiplicação e
divisão sempre com problemas. Eu também não separo os racionais dos naturais. Na
hora de fazer operações eu já mexo com dinheiro também e o dinheiro nunca é
inteiro. Porque tem o preço das coisas, a passagem de ônibus, o preço do pão é 20
centavos, 10 centavos, e eles sabem escrever centavos. Eu pergunto quanto é e eles
escrevem, até chegar no zero vírgula alguma coisa. E aí vamos tratando só com
dinheiro quebrado o resto do ano não se fala mais em dinheiro inteiro, só dinheiro
quebrado. E aí eu já vejo a operação com racionais e uso máquina também
(Professor Jânio).
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Segundo o professor, “essa minha separação de conteúdos tem ficado mais simpática
porque eu vejo tudo junto, não fico preocupado em trabalhar as propriedades dos inteiros,
propriedades dos naturais, tudo separado vai demorar demais”.
A separação dos conteúdos a serem estudados dificulta muito o aprendizado dos
alunos da EJA, já que tende a retirar do conteúdo a sua utilidade prática que é muito
importante para os alunos, e faz com que os alunos se interessem pelo estudo.
O Professor Jânio afirma que:
Como na EJA não tem livros, eles não têm referenciais de leitura. Tem que
comunicar as coisas com exemplos muito práticos e exercitando sempre a
Matemática. A conversa dura meia hora, o resto é aula de Matemática lembrando o
que a gente fez, lembrando do exemplo inicial (Professor Jânio).

A abordagem usada pelo professor permite que se aumente o volume de informações
compreendidas pelos alunos. Como o próprio professor diz “parece que perde um tempão,
mas a compreensão fica”.
Sobre a aprendizagem de adultos, Kelvin Miller (1999 apud CAVALCANTI, 1999, p.
2) afirma que “estudantes adultos retém apenas 10% do que ouvem, após 72 horas. Entretanto,
são capazes de lembrar de 85% do que ouvem, vêm e fazem, após o mesmo prazo”.
Esse é um aspecto muito importante da aprendizagem de adultos e que deve ser
conhecido pelos professores que trabalham na EJA. Isso mostra que professor que trabalha na
EJA precisa conhecer como seus alunos aprendem para que possam desenvolver melhor suas
práticas. Aulas muito expositivas não facilitam a aprendizagem dos alunos que precisam estar
envolvidos com o conteúdo a ser estudado, pois quando se tornam adultos, os alunos
“preferem aprender para resolver problemas e desafios, mais que aprender simplesmente um
assunto” (CAVALCANTI, 1999, p. 2).

3.5 A experiência de promover o resgate social dos alunos
Como vimos no item anterior, os alunos adultos possuem características específicas
que os diferenciam das crianças. Dessa forma, ao ensinar adultos, os professores precisam
tomar consciência de que não estão ensinando crianças e que os métodos de ensino utilizados
devem ser diferenciados e baseados na experiência de vida dos alunos.
Segundo Oliveira (2001, p. 18) aluno adulto da EJA:
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É geralmente o migrante que chega às grandes metrópoles proveniente de áreas
rurais empobrecidas, filho de trabalhadores rurais não-qualificados e com baixo
nível de instrução escolar (muitos freqüentemente analfabetos), ele próprio com uma
passagem curta e não-sistemática pela escola e trabalhando em ocupações urbanas
não-qualificadas, após experiência no trabalho rural na infância e na adolescência,
que busca a escola tardiamente para alfabetizar-se ou cursar algumas séries do
ensino supletivo.

A LDB, de número 9.394/96, mudou o perfil dos alunos atendidos pela EJA. Ao
reduzir a idade de acesso, a EJA passou a atender, não apenas a adultos, mas também, jovens.
Para organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU), são
consideradas jovens as pessoas que possuem entre 15 e 24 anos de idade.
Segundo Brunel (2004, p. 9) “o número de jovens e adolescentes nesta modalidade de
ensino cresce a cada ano, modificando o cotidiano escolar e as relações que se estabelecem
entre os sujeitos que ocupam este espaço”.
Para alguns professores essa mudança trouxe problemas, como é o caso da Professora
Jobeane, que trabalha com alunos jovens e adultos há mais de dez anos e esteve presente em
parte das transformações ocorridas nessa modalidade de ensino, mas não considera que isso
tenha sido um avanço para a EJA.
Segundo a opinião da professora:
O EJA era o supletivo, quer dizer, suplência. É suprir o aluno tantos anos que
ficaram parados. Só que hoje em dia nós não estamos tendo essa suplência, porque
tem aluno que passa para o supletivo para acabar mais rápido e aí já não é mais
suplência. Suplência é quando o aluno está há vinte, trinta anos sem estudar. Aí é um
EJA, porque ele vai suprir o que ele parou. Em anos passados era muito bom
trabalhar com a EJA. De uns anos para cá matou o EJA, porque colocaram alunos de
idade mínima e não teve mais condições de fazer um bom trabalho. Eu não acredito
na EJA como está agora. Tem mais aluno que quer terminar logo. Deveria ser como
antigamente. O aluno depois dos vinte anos que era para ele estudar na EJA e
também que tivesse a carência de dez, quinze anos sem estudar ou que nunca
estudou (Professora Jobeane).

A Professora Jobeane demonstrou-se contrária a mudança ocorrida na EJA, em virtude
disso ter dificultado seu trabalho. A entrada de alunos jovens fez com que se concentrasse
dentro de um mesmo espaço pessoas com objetivos diferentes. Os adultos procuram a escola
por nunca terem estudado ou por terem sido excluídos dela, enquanto que os jovens a
procuram com o objetivo de acelerar os estudos e por possuírem um “histórico de repetência
de um, dois, três anos ou mais” (BRUNEL, 2004, p.9).
Ao se posicionar dessa forma, a professora mostra que, mesmo com o tempo de
experiência que possui nessa modalidade de ensino, não conseguiu perceber que é justamente
nessa diferença, nessa heterogeneidade, que ela poderia construir saberes sobre a EJA. Sua
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opinião negativa em relação à EJA e aos alunos que atende, não contribui com mudanças
nessa modalidade de ensino, já que vem carregada de preconceitos. Se a professora não
acredita na EJA do modo como está agora, não deveria trabalhar nessa modalidade de ensino.
Em nossa opinião, os professores que trabalham na EJA deveriam acreditar na EJA e no seu
próprio trabalho. Quando a professora diz que não acredita na EJA, ela parece se esquecer de
seu compromisso social, político e educacional para com seus alunos.
Sua preocupação está mais voltada para os conteúdos a serem ensinados e muito
pouco para garantir o resgate social dos seus alunos. Dentro de uma sala de EJA podemos
encontrar alunos de várias idades, o que, a princípio, parece dificultar o trabalho do professor,
como disse a Professora Jobeane. Porém, os outros professores reconhecem essa dificuldade,
mas não consideram que seja necessário separar esses alunos.
A Professora Eliane diz que:

Se nós analisarmos o contexto social, eu não sei se seria mesmo viável. Porque eu
acredito que é importante que essas pessoas mais velhas convivam com essas
pessoas mais novas para que possam ter uma interação social. Porque os mais velhos
podem aproveitar algumas coisas dos mais novos, e eles podem levar para casa deles
algo positivo, porque nem todo mundo é negativo. Esses mais novos podem
aprender a conviver com os mais velhos. Então, é importante que essas pessoas que
possuem essa diferença tão grande de idade convivam juntas. Porque eu acho que
socialmente elas têm muito a ganhar. Porque é uma coisa muito importante o jovem
aprender a conviver com o mais velho e não é o fato dele tratar como senhor, ele vai
aprender a respeitar porque ele vê que é uma pessoa que pode disputar o espaço
junto com ele, pode competir com ele. O mais velho também vai aproveitar muitas
coisas do comportamento dos jovens, muitas vezes ele aborrece com o filho e por
ele ter outra faixa etária não ter uma mentalidade certa para essas coisas, ele vai
perceber que não é só filho dele que é assim que de repente um colega da sala
também é assim (Professora Eliane).

A Professora Eliane mostra sua preocupação com o relacionamento entre esses alunos
jovens e adultos. Apesar de a relação entre eles ser complicada em alguns momentos, o
professor vê nessa relação, uma oportunidade para que eles se conheçam e se respeitem. O
que contribui não apenas para o relacionamento no ambiente de sala de aula, mas também, em
suas casas, com seus filhos e pais.
As características dos alunos da EJA fizeram com que os professores se tornassem
sensíveis aos problemas de seus alunos e buscassem, de alguma forma, ajudar os alunos.
Como diz o Professor Wagner:
Hoje o meu objetivo é não perder o aluno. Se o aluno perdeu a prova eu dou um
jeito. Eu passei um trabalho o aluno não trouxe. Não importa, traz amanhã. O
trabalho vale a prova, traz amanhã, traz na próxima aula. Por que antes eu tinha uma
visão diferente. Eu dizia: a tu não trouxe? Problema teu, te vira. Eu não estava vendo
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o meu aluno como um produto final. Eu precisava ter essa visão diferenciada. Então,
a visão eu tinha e que eu tenho hoje é totalmente diferente. Precisa de um tratamento
totalmente diferenciado, não que o ensino regular não precise, mas os alunos do EJA
devem ser tratados de maneira especial porque você tem casos muito extremos
(Professor Wagner).

Em relação ao aluno da EJA, o Professor Wagner diz que “deve ter sido um esforço
sobre-humano para ele voltar, se nós perdemos de novo fica difícil. E eu, na condição de
professor, educador, não posso deixar acontecer esse tipo de coisa”.
O tempo de atuação na EJA foi importante para o Professor Rogério na construção dos
saberes sobre trabalhar na EJA. O Professor Wagner, por ter uma vivência maior nessa
modalidade de ensino, construiu saberes sobre como trabalhar na EJA, pois tem uma visão da
totalidade da EJA. Ele não se preocupa apenas com o conteúdo que ensina, mas também com
seus alunos. Para esse professor o aluno da EJA “precisa estar valorizado. Ele precisa sentir
que ele é capaz”.
O Professor Jânio também se preocupa com o resgate social dos seus alunos. Ele conta
que há “alunos que são bandidos, que somem durante meses, aparecem e tem vergonha de
dizer que estavam presos. Eu acho que respeito é essencial. Respeitar a condição deles de
adultos, de não ter tido escolarização”. Alguns alunos estão envolvidos em crimes, como
assaltos, mas se relacionam muito bem com os professores porque existe entre eles um
respeito muito grande.
O aluno da EJA já perdeu muito tempo e não pretende perder mais. Para eles “a EJA é
a última alternativa para se manterem no espaço escolar” (BRUNEL, 2004, p. 66). Se eles não
encontram na EJA o que eles precisam, certamente não retornarão à escola.
Assim, cabe ao professor conhecer os objetivos dos seus alunos e trabalhar para que os
alunos continuem na escola, pois não basta somente matricular os alunos na EJA. O que só
poderemos conseguir se trabalharmos com objetivos comuns, em um trabalho colaborativo.
Sobre o respeito entre professores e alunos, o Professor Artur declara que “muitos colegas
apanham porque entram com muita força, proíbem de sair. Eu não estou lidando com crianças
e adolescentes, que precisam de autoridade; estou lidando com adultos precisa argumentos e
respeito”.
Brunel (2004, p. 25) afirma que:
Tão importante quanto a competência do professor ao transmitir o conteúdo em sala
de aula, é a sua postura afetiva e de respeito, pois só assim o ambiente escolar será
um lugar onde o aprender seja prazeroso, o saber importante e a escola tenha algum
sentido nas suas vidas.
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Isso é bem observado na seguinte declaração do Professor Wagner:
Eu vejo muito o resgate social do aluno da EJA. O professor precisa estar atento
para isso. Não é só como trabalhar o conteúdo, mas como trabalhar o resgate social
desse aluno. Dá um prazer imenso ver meus alunos que chegaram desmotivados, que
não traziam nem caderno e hoje eles trazem um caderno para minhas aulas. Hoje ele
senta, ele participa, ele pergunta “professor por que o senhor não veio ontem?”
“professor eu não estou entendendo esse assunto, eu queria que o senhor me desse
uma explicação”. E você começa perceber que houve uma mudança no
comportamento como cidadão (Professor Wagner).

A postura adotada pelos professores em relação aos alunos contribuiu para que os
alunos se motivassem. Quando se sentem valorizados pelos professores, os alunos participam
mais. O trabalho na EJA faz com que o professor esteja sempre reavaliando sua prática para
que ele possa dar o melhor para os seus alunos visando sempre ao seu resgate social.
O Professor Wagner a partir de suas reflexões como professor da EJA e com todos os
problemas que enfrenta em sua prática de sala de aula percebeu a importância que seus alunos
têm para seu desenvolvimento como professor. Segundo esse professor “hoje meu objetivo é
não perder o aluno”. Assim, o professor valoriza seus alunos e busca novas formas de
trabalhar com eles.
Segundo Alves (2004, p. 126):
Saber o nome (e tratá-los assim) e o porquê de estarem na escola, sorrir ao saudálos, conversar sobre um assunto atual que os esteja preocupando, mesmo que não
tenha relação direta com o conteúdo da aula, são atitudes que aproximam o professor
do aluno, permitindo um melhor conhecimento, facilitando o relacionamento e
conseqüentemente o trabalho.

Esta característica está presente nos professores, que, de alguma forma buscam se
relacionar bem com seus alunos, mesmo aqueles que estão envolvidos em crimes e que são
considerados perigosos, os professores procuram tratá-los como alunos sem diferenciá-los dos
outros por sua condição social o que, em nosso ponto de vista, é importante, pois dá ao aluno
o valor que ele merece.
As discussões entre os professores da EJA sobre os problemas que enfrentam e a busca
de soluções para esses problemas são uma necessidade apontada pelos professores
entrevistados que não se sentem bem por trabalharem de forma isolada em suas escolas.
O Professor Wagner destaca que, em sua opinião, a melhor maneira de contribuir com
a EJA é:
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Discutindo com os professores, colegas de trabalho, a importância do projeto.
Porque o meu papel na sala de aula eu já tento desenvolver, mas eu tento fazer
alguma coisa. Eu acho que seria importante discutir com os colegas que trabalham
na EJA para que nós trabalhássemos focando em um objetivo. Que nós tivéssemos
um projeto. Claro não seria uma receita de bolo que todo mundo vai ter que seguir,
mas que nós concatenássemos a mesma ideia.

Entre os vários problemas enfrentados pelos professores da EJA está a violência
dentro das escolas. O Professor Wagner afirmou que não tem dificuldades em trabalhar na
EJA, mas o que o preocupa bastante é a questão da violência dentro das escolas, já que muitos
alunos participam de “gangues”.
A professora Sicleide conta o seguinte episódio que ocorreu na escola onde ela
trabalha, na qual “tivemos um caso de roubo de bicicleta, um dos meninos viu e denunciou e
passou a ser perseguido pelo que roubou a bicicleta”.
Situações de violência entre gangues nas escolas são frequentes e não se restringem às
escolas dos bairros da periferia da cidade. No próprio centro da cidade acontecem casos de
violência entre gangues que tem como alvo membros de gangues e até professores, que são
assaltados. Por conta disso, muitos professores sentem medo de trabalhar na EJA e só o fazem
porque precisam trabalhar.
Um exemplo disso é o Professor Francisco, sujeito de pesquisa de Rodrigues (2006, p.
157), que revelou à pesquisadora ter ficado muito chocado ao saber, pela diretora da escola,
que deveria ir para a escola “sem relógio, sem celular e sem dinheiro, porque essa área (área
da escola) é muito violenta”. Além de ter ficado chocado o professor disse “a partir daí não
tive mais tranquilidade”. Mesmo não tendo sofrido nenhum tipo de violência na escola e no
seu entorno, o professor não se sente bem em dar aulas na EJA. Isso se agrava também por
conta do horário, pois como diz o Professor Wagner, o horário noturno é cruel, tanto para
professores como para alunos, já que ambos trabalham durante o dia e chegam na escola cansados
à noite.

Em nossa opinião, o problema da violência nas escolas poderia ser minimizado se as
escolas tivessem um Projeto Político Pedagógico que envolvesse professores e alunos no
enfrentamento da violência. Muitas vezes temos em nossas salas de aula, alunos que são
bandidos, mas que nos tratam muito bem, tem respeito pelos professores. Segundo o professor
Wagner “eu acho que respeito é essencial. Respeitar a condição deles de adultos, de não ter
tido escolarização”. Se não há respeito por parte do professor, os alunos sentem-se “rejeitados
e inferiores”, podendo sair da escola e não mais retornar.

97

Outro problema apontado pelo Professor Wagner e que deve ser discutido é o que diz
respeito à administração das escolas que, muitas vezes, desligadas de discussões sobre a EJA,
estão, contribuindo, de alguma forma, para a exclusão dos alunos. O Professor Wagner afirma
que “o pessoal da parte administrativa, tem normas, mas eu acho que elas não devem ser
muito rígidas com relação aos horários dos alunos”. As escolas impõem regras muito rígidas
aos alunos como, o horário de entrada e o uso de uniformes. Os alunos que se atrasam por
algum motivo, de caráter de trabalho ou pessoal, são impedidos de entrar na escola e tem que
retornar para suas casas e até mesmo para as ruas. O mesmo acontece com os alunos que não
possuem uniforme.
A posição das diretoras das escolas visa manter certa ordem na escola, para que os
alunos possam ter responsabilidade com os horários e não entrem na escola com roupas
inadequadas. Porém, como se tratam de pessoas jovens e adultas, que possuem
responsabilidade com o emprego e com a família, vemos que essas regras deveriam ser mais
flexíveis. A escola deveria ouvir seus alunos para melhor lidar com essa situação, pois, ao
impedir que os alunos entrem na escola, poderemos estar contribuindo para que eles sejam
novamente excluídos do sistema educacional porque a escola não conhece e não respeita suas
particularidades.
No que diz respeito à falta de conhecimento dos alunos sobre os conteúdos
ministrados, a Professora Jobeane diz que precisamos ter paciência com os alunos.
Segundo a professora:
Você tem que realmente fazer um trabalho de base, ensinar a conteúdos elementares
de língua portuguesa, tudo o que aparece por trás do assunto que está sendo
estudado. Não dá para fazer um estudo separado, tem que ser paralelo. À medida que
vai precisando você vai trabalhando.

A professora não tem problemas quanto a isso. Se o aluno não entendeu algo, ela
repete até que o aluno compreenda o que ela quer explicar e não se importa em ensinar
tópicos do conteúdo que os alunos estudaram em etapas ou séries anteriores.
O Professor Wagner se posiciona quanto à falta de conhecimento dos alunos dizendo
que:

Isso é uma fala coletiva, que os professores aprendem e começam a repetir isso e
porque o meio faz ele repetir isso. E também porque é mais confortável eu achar que
está sempre no aluno o problema. É muito mais confortável. Enquanto que o
profissional formado para essa realidade sou eu. Os alunos não são profissionais de
aprender, eu sou um profissional do ensino. Então eu tenho que modificar isso ai,
senão a minha presença não vai fazer diferença e que eu não tenho ação pedagógica.
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O que o Professor Wagner fala é pertinente, pois é o que realmente acontece nas
escolas. Ouvimos muitas reclamações dos professores quanto aos seus alunos e não vemos
por parte deles uma mudança de postura. Todos os anos são as mesmas reclamações. Parece
ser necessário que os professores reflitam mais sobre as suas práticas e estejam mais “abertos”
para mudanças, pois podem se tornar obsoletos e não poderão cumprir seu papel de
educadores.
O professor Jânio afirma que para solucionar esses problemas, o professor deve:

Estudar, pensar sobre o que está fazendo e tomar decisões. Eu estou diante de uma
situação e preciso tomar uma decisão. Estou entre quarenta pessoas que sofreram
exclusão, eu sou o único profissional aqui no meio para fazer esse serviço. Não tem
ninguém para fazer isso por mim, sou eu que tenho que fazer. O aluno não sabe ler?
Vamos fazer com que ele leia (Professor Jânio).

Na fala desse professor vislumbra um alerta aos professores de que eles devem estar
atentos aos seus alunos para que possam realmente contribuir com a sua formação. O
professor da EJA precisa estar sensibilizado e, também, comprometido com seus alunos e com
a própria EJA, buscando respostas para os problemas, pesquisando e refletindo continuamente
sobre a sua prática.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para atuar na EJA, o professor constrói conhecimentos práticos, desenvolvidos nas
suas ações pedagógicas a partir da sua experiência, das habilidades adquiridas no cotidiano de
atuação nessa modalidade de ensino.
Os professores são portadores de diversos saberes, que são construídos ao longo de sua
trajetória docente. Esses saberes docentes são obtidos por meio da formação acadêmica que
recebem e também no cotidiano de sua prática, com o trato na sua área específica de
formação, com o currículo da escola e também com a experiência de atuação no magistério.
Esses saberes se constituem em um repertório de conhecimentos do qual o professor lança
mão a todo instante e em diversas situações para desenvolver o seu ofício docente.
Os professores que atuam na EJA possuem esse repertório de conhecimentos, mas
diferem dos professores que atuam em outras modalidades de ensino, visto que alguns
elementos que fazem parte desse conjunto de conhecimento são limitados ou inexistentes em
sua formação. É como se uma lacuna ficasse sem ser preenchida e, desse modo, esses
professores produzem em seu trabalho a partir do que vivenciam na prática, construindo,
portanto, saberes específicos para trabalhar na EJA.
Pode-se apontar que, para os professores que atuam na EJA, os saberes experienciais
se constituem como um manancial, onde brotam os conhecimentos e atitudes que os
professores desenvolvem a partir do seu cotidiano, de sua prática no trabalho diário com as
turmas.
Assim, tomando os saberes experienciais como categoria para análise dos dados,
constatamos que os professores constroem e desenvolvem diversos saberes a partir da
experiência. Apesar de possuirmos indicativos para muitos outros, nessa pesquisa elencamos
cinco, a saber: a experiência de ser professor na prática da sala de aula da EJA, a experiência
de utilizar conteúdos na perspectiva da realidade dos alunos, a experiência do uso de uma
linguagem acessível aos alunos, a experiência de utilizar uma metodologia diferenciada com
os alunos e a experiência de promover o resgate social dos alunos.
No primeiro saber, referente à experiência de ser professor na prática da sala de aula
da EJA, os profissionais envolvidos, ao se colocarem como sujeitos que não obtiveram
formação específica para lidar com as turmas, constroem seus saberes a partir da reflexão que
fazem a respeito de suas ações cotidianas, construindo seus próprios saberes sobre como
ensinar na EJA. As certezas que são construídas pelos professores e que são validadas em
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suas práticas tornam-se legitimadas à medida que eles vão desenvolvendo sua trajetória
profissional.
No âmbito da utilização dos conteúdos na perspectiva da realidade dos alunos,
percebemos que os professores da EJA, ao compreenderem que as turmas se inserem num
contexto singular em relação às características de aprendizagem, procuram lançar mão de
diversos artifícios para contextualizar o conteúdo a ser ensinado. A contextualização do
conteúdo com a realidade dos alunos e as relações que são estabelecidas entre o cotidiano e o
uso do conhecimento científico obtido na sala de aula se configuram como a construção de
um saber pedagógico. A este saber se incluem outros indicativos importantes como a seleção
e abordagem dos conteúdos.
Na forma de abordar o conteúdo, a experiência do uso de uma linguagem acessível aos
alunos se torna um saber importante construindo pelos professores, tendo em vista que é na
linguagem, através de uma adequação comunicacional, que os professores aproximam os
conteúdos científicos àqueles que os alunos já conhecem e carregam consigo, garantindo, por
isso, a compreensão dos conteúdos ensinados.
No que tange à experiência de utilizar uma metodologia diferenciada com os alunos,
percebemos que através de atividades em grupo, dinâmicas, trabalhos em dupla e outros
recursos metodológicos os alunos conseguem avançar, desde a socialização entre seus pares
até na intervenção sobre o conteúdo frente ao professor. A relação de cooperação e trocas
entre os alunos afloram da reciprocidade que é mantida entre os grupos o que favorece o
desenvolvimento da aprendizagem e valoriza o espírito coletivo.
Desse repertório de saberes construídos pelos professores da EJA, a experiência de
promover o resgate social dos alunos pode ser compreendida como a culminância dos demais
saberes. Colocamos como culminância, posto que é dos outros saberes construídos através da
experiência que o professor consegue se aproximar do aluno da EJA provocando o resgate
não só educativo, mas também social.
Nas relações com os saberes experienciados, os professores conseguem mobilizar e
sensibilizar o aluno da EJA como um sujeito de conhecimento e aprendizagem, que é capaz
de se inserir no trabalho, em sua comunidade, no dia-a-dia das atividades que desenvolve,
enfim, no sentido que atribuem à sua existência.
Para o aluno da EJA, a escola é um espaço significativo do ponto de vista social, uma
vez que acredita que pela escola conseguirá se desenvolver melhor no presente e no futuro e o
professor, neste cenário, constrói um saber importante quando valoriza essa ótica do aluno e
estimula sua permanência na escola.
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Conclui-se que a valorização dos saberes experienciais e a apropriação deles pelos
sistemas oficiais de ensino podem contribuir para o desenvolvimento de um processo
formativo (inicial e continuado) rigoroso, técnico-científico e politicamente planejado. Isso
requer das instâncias formativas e das instituições empregadoras o investimento necessário
para reelaborar as políticas educacionais e, consequentemente, ressignificar as experiências
pedagógicas no interior da escola, contribuindo, desse modo, para o processo de
profissionalização na EJA.
Esse documento se insere no debate de pensar a EJA como uma modalidade de ensino
que ultrapassa os limites da escolarização compensatória e secundarizada e que coloque os
alunos da EJA como sujeitos de direitos coletivos.
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