
África do Sul



Nasceu em Recife em 1921 e 
faleceu em 1997.



É considerado um dos grandes pedagogos da atualidade e respeitado 
mundialmente. 
Embora suas idéias e práticas tenham sido objeto das mais diversas 
críticas, é inegável a sua grande contribuição em favor da educação 
popular.



Suas primeiras experiências educacionais foram realizadas em 
1962 em Angicos, no Rio Grande do Norte, onde 300 
trabalhadores rurais se alfabetizaram em 45 dias.
Participou ativamente do MCP (Movimento de Cultura Popular) do 
Recife.
Suas atividades são interrompidas com o golpe militar de 1964, 
que determinou sua prisão. Exila-se por 14 anos no Chile e 
posteriormente vive como cidadão do mundo. 



Para Paulo Freire, vivemos em uma sociedade dividida em classes, sendo 
que os privilégios de uns, impedem que a maioria, usufrua dos bens 
produzidos e, coloca como um desses bens produzidos e necessários para 
concretizar o vocação humana de ser mais, a educação, da qual é excluída 
grande parte da população dos países pobres. Refere-se então a dois 
tipos de pedagogia: a pedagogia dos dominantes, onde a educação existe 
como prática da dominação, e a pedagogia do oprimido, que precisa ser 
realizada, na qual a educação surgiria como prática da liberdade.



Angola

Juventude está mais vulnerável aos 
impactos causados pelas desigualdades 
econômicas e sociais do País



�O Brasil tem o maior contingente de jovens de sua 
história
�Os cidadãos de 18 a 24 anos são especialmente 

Argélia

�Os cidadãos de 18 a 24 anos são especialmente 
vulneráveis. 
�"A desigualdade se revela mais fortemente entre os 
jovens das famílias de menor renda, os menos 
escolarizados, os jovens negros e, em especial, as 
mulheres jovens. Num recorte etário, são os que têm 
entre 18 e 24 anos os mais desprotegidos por se 
encontrarem ainda à margem do sistema produtivo e 
sem políticas públicas que os ajudem a se integrar“ 
Carrano



�maior participação dos jovens na definição dos rumos 
de suas vidas. 
�o engajamento juvenil ocorre em causas do presente 
relacionadas com o corpo, a sexualidade, o simbólico e 
a solidariedade. 

"Ao falarmos em participação juvenil, não mais 

Benim

�"Ao falarmos em participação juvenil, não mais 
devemos ter em mente um bloco homogêneo portador 
de um projeto único de futuro e de ação coletiva. A 
juventude ainda pulsa, porém os fluxos e sentidos são 
múltiplos.“ Carrano



No Brasil existem cerca de 35 milhões de 

jovens entre 15 e 24 anos, o equivalente a 

Botsuana

jovens entre 15 e 24 anos, o equivalente a 

20% da população País, com equilíbrio 

entre homens e mulheres.
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Assuntos Problemas



�A taxa de escolarização dos jovens de 15 
a 17 anos aumentou cerca de 33% nos 
últimos dez anos, atingindo 82,4%, em 
2006. A principal causa deste movimento 
é o aumento das exigências do mercado 
de trabalho, segundo o IBGE.

Burquina Faso

de trabalho, segundo o IBGE.



�Ainda assim é grande o número dos que não 
estão estudando (17,62%). O principal motivo para 
o abandono da escola nesta faixa etária é o 
surgimento de uma oportunidade de trabalho (para 
25% dos rapazes) e a gravidez (para 25% das 
moças), segundo pesquisa desenvolvida pela 
Unesco

Burundi

Unesco



1,2 milhão (3,6%) de jovens analfabetos

Cabo Verde

70% vivem no Nordeste

73% são negros



Camarões



71% dos jovens que não 
trabalham e não estudam e 
possuem renda familiar per 
capita de até ¼ de salário 
mínimo são negros

Chade

mínimo são negros



A taxa de desemprego 
dos jovens de 18 a 24 
anos (17%) era o dobro 
da taxa nacional (9%)

Comores



Quantos vivem com Aids?

Segundo a Organização das Nações
Unidas, 37,8 milhões de pessoas
vivem com o vírus HIV, sendo que 10
milhões são jovens entre 15 e 24
anos. No Brasil, os dados do último
Boletim Epidemiológico de Aids, do
anos. No Brasil, os dados do último
Boletim Epidemiológico de Aids, do
Ministério da Saúde, revelam que a
epidemia está em processo de
estabilização. Entretanto, os
patamares ainda são elevados. Em
2006, foram diagnosticados 32.247
novos casos e, entre esses, 8,8% em
jovens de 13 a 24 anos.



1998 2005

Total 31.62
2

32.24
72 7

Jovens (13 – 24 
anos)

3.283 2.845

Homens 1.770 1.398

Mulheres 1.513 1.447



Pressão Social

�moratória social 

�moratória vital

Congo Brazzaville



a) promove projeto pedagógico 

� centrado na especificidade juvenil

� marcado pelo diálogo

b) objetiva incentivar o “protagonismo”

� tomada de consciência

� pensamento abstrato

Congo Kinshasa

� pensamento abstrato

� utopias

� construção de conceitos



�Efetiva participação

�Gerar e manusear 
informações

Elaborar projetos de 

Costa do Marfim

�Elaborar projetos de 
intervenção

�Gerir projetos 
coletivamente

�Fiscalizar e avaliar 
projetos



Djibuti

Pedagogia da Indignação



Argélia: Pôxa vida! Eu fiz uma aula tão agradável. 
Preparei uma aula tão gostosa, e quando chego lá... todo 
mundo desanimado. Quer dizer, na verdade a aula que a 
gente acha que é gostosa, não é nada é... Falta este ‘antes’. 
Faltou o antes! Então, se pudesse pegar o aluno antes de 
acontecer a aula e conversar com ele, assim: ‘Não, vamos 
ver se você gosta disto.’ Perguntar ele antes, fazer 

Egipto

acontecer a aula e conversar com ele, assim: ‘Não, vamos 
ver se você gosta disto.’ Perguntar para ele antes, fazer 
junto com ele. Aí você levaria para a sala,  porque passaria 
muitas coisas boas.

Mauritânia: Ele fala que preparou a aula com todo carinho e 
que a gente nem liga. Eu fico com pena, mas se ele perguntasse 
antes do que eu gosto, o que eu ainda não sei e o que eu já enchi 
de saber, ele não ficava puto e nem eu. 



Argélia: Pôxa vida! Eu fiz uma aula tão agradável. 
Preparei uma aula tão gostosa, e quando chego lá... todo 
mundo desanimado. Quer dizer, na verdade a aula que 
a gente acha que é gostosa, não é nada é... Falta este 
‘antes’. Faltou o antes! Então, se pudesse pegar o aluno 
antes de acontecer a aula e conversar com ele, assim: 
‘Não, vamos ver se você gosta disto.’ Perguntar para ele 
antes, fazer junto com ele. Aí você levaria para a sala,  
porque passaria muitas coisas boas.

Eritreia

porque passaria muitas coisas boas.

Mauritânia: Ele fala que preparou a aula com todo carinho e 
que a gente nem liga. Eu fico com pena, mas se ele perguntasse 
antes do que eu gosto, o que eu ainda não sei e o que eu já 
enchi de saber, ele não ficava puto e nem eu. 



Camarões: “Eu quero ser respeitada pelos professores, 
porque eu respeito a escola. Acho que a escola é a última 
coisa que pobre ainda tem nessa vida. Escola é uma coisa
muito importante prá mim. Sabe, prá aprender coisas 
importantes, prá arranjar um empreguinho melhor, prá 
conhecer outras pessoas, prá descobrir coisas fora do 
mundo da gente, prá aprender o que que eu tenho de 

Etiópia

mundo da gente, prá aprender o que que eu tenho de 
direito e prá zoar também, né, que ninguém é de ferro... Eu 
fico muito triste quando eu vejo, sabe, é aluno, é professor, 
é político metendo o cassete na escola. Parece até que eles 
querem é destruir ela. Assim não fica mais nada pra quem 
é pobre. Tinha era que fazer ela ser cada vez mais forte, 
mais legal, mais aberta, mais nossa. Tinha era que fazer os 
professores e nós vim prá escola com vontade e sair dela 
feliz.”



significado atribuído é 
aquilo que pode mobilizar, 
pôr em movimento o 
sujeito que lhe confere 
valor 

Gabão

valor 



Gambia



Gana



Guiné



Guiné-Bissau



Guiné Equatorial



Lesoto



Libéria



Líbia



Madagáscar



Malauí



Mali



Marrocos



Maurícias



Mauritânia



Moçambique



Namíbia



Níger



Nigéria



Quénia



República Centro -Africana



Ruanda



São Tomé e Príncipe



Senegal



Serra Leoa



Seicheles



Somália



Sudão



Suazilândia



Tanzânia



Assim, a situação de exclusão que caracteriza os 
jovens educandos da EJA é denunciada e reafirma-se a 
necessidade da valorização da sua condição humana. 
Uma Pedagogia das Juventudes necessita planejar sua 
organização e sua gestão considerando uma atuação e 
uma afirmação, isso é, um reconhecimento do jovem 
estudante como sujeito. Assim como na EJA uma 
pedagogia das Juventudes não se espelha na falta, na 

Togo

pedagogia das Juventudes não se espelha na falta, na 
carência, na ausência em relação aos valores do 
mundo letrado



Tunísia



Uganda



Zâmbia



Zimbabué

Obrigada!


