
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

ABRAHÃO,  Maria  Helena  Menna  Barreto.   As  relações  educação  e  trabalho  na  escola  do  “não-
trabalho” :  o aluno-trabalhador e o professor  'não-trabalhador'.   Porto  Alegre,  1989.   315 p.   Tese 
(Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

ORIENTADOR(A): SOLARI, Carmen Lins Baia de.

DESCRIÇÃO:
Parte dos discursos genéricos legal e teórico sobre educação e trabalho e, passando pela prática concreta 
vivenciada  em  determinada  comunidade  escolar  constituída  por  trabalhadores,  procura  chegar  a  um 
entendimento do real significado da "preparação para o trabalho" de modo que esta possa corresponder às 
reais  necessidades  do  aluno  e  da  escola,  em  que  o  estudo  se  desenvolve.  A  teorização  resultante,  
especifica  para  a  realidade  dessa  escola,  objetiva:  re-estruturar  seu  programa  de  preparação  para  o 
trabalho, de forma que possa ser significativo para alunos e professores; aprender a utilizar metodologia de 
trabalho adequada aos fins a que se propõe.

METODOLOGIA:
Pesquisa qualitativa, denominada de construção ou reconstrução, cujo problema principal consiste em saber 
como alcançar determinados objetivos  e produzir  determinados efeitos,  pois a intenção é a injeção de  
informações na configuração do projeto. A escola estudada foi selecionada por adotar em seu plano de 
trabalho princípios gerais face a questão da preparação profissional, anunciando uma linha transformadora.  
A amostra constituiu-se em estudantes trabalhadores, que cursavam em 1987 a terceira série do segundo 
grau, sendo 37 do curso de Auxiliar de Administração e 16 do Programa de Preparação para o Trabalho  
(PPT),  assim  como professores  e  corpo  técnico-administrativo.  Para  a  coleta  de  dados  utilizou-se  de 
observações de aulas, do cotidiano da escola e dos processos de relacionamento; entrevistas e análise de 
documentos (Referencial  Teórico da Escola,  Plano Global  da Escola,  Programa de Implantação da Lei 
7044/82, atas da Escola e trabalhos dos alunos).

CONTEÚDO:
Tem por objetivo chegar a um entendimento real do significado da "preparação para o trabalho", analisando 
a relação educação e trabalho sob dois pontos de vista: 1) o da escola (pública e noturna), seu discurso  
teórico e sua prática de ensino e 2) os aspectos sócio-econômico-político-culturais do estudante trabalhador  
(matriculado em curso profissionalizante). Apresenta o referencial teórico na qual se aborda a sociedade e a 
escola brasileira, com ênfase no modo de produção e na estrutura social capitalista. Faz, ainda, uma revisão 
geral  do  estado  da  arte  relativo  à  questão  das  relações  educação/trabalho,  bem  como  a  legislação 
pertinente. Também enfoca a conceituação da educação e trabalho que norteou a análise do entendimento 
e da postura da escola pesquisada. Descreve os procedimentos adotados e a trajetória de ação da pesquisa 
de campo. Relata a história da escola, seu referencial teórico, plano global, regimento.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A escola estudada não foge a regra no que se refere aos aspectos contraditórios de uma preparação para o 
trabalho.  Ela  exclui  o aluno de seu interior  e  não auxilia  aquele  que nela  permanece no processo de  
construção  de  sua  identidade,  como  pessoa  e  integrante  da  classe  trabalhadora.  Não  permite  ao 
trabalhador-aluno a apropriação dos princípios teóricos e metodológicos explicativos de suas atividades 
laborais e nem mesmo prepara estritamente para o trabalho por meio dos cursos de habilitação. Assim a  
escola  deve  construir  sua  identidade  -  escola  da  classe  trabalhadora  -,  negando  a  unilateralidade  e 
construindo sua existência omnilateral. Ficou evidente que nada na área legal ou no planejamento do órgão 
central tolhe ou cerceia algum tipo de iniciativa, sendo que cabe à escola o esforço para as mudanças. Esta  
deve resgatar a face positiva da escola e do trabalho, buscando um salto qualitativo. A instrução politécnica, 
respaldada na pedagogia marxista,  encontra limitações numa sociedade capitalista em que a lógica do 
capital prescinde do homem omnilateral e politécnico, como também pela carência de recursos humanos e 
físicos, que acabam até inviabilizando a proposta de profissionalização da legislação vigente. O anúncio de  
uma utopia na educação do trabalhador voltado para o interesse de classe exige o reconhecimento e a 
efetivação  da  necessária  autonomia  da  escola,  juntamente  com  as  condições  imprescindíveis  que  a 
possibilitem firmar uma clara concepção de educação, de trabalho e da relação entre ambos, entendendo 
essas categorias em suas relações histórico-conjunturais.
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Inclui bibliografia.

Faz  uma  reconstituição  do  Projeto  de  Desenvolvimento  Comunitário  e  Educação  Popular  utilizando  o 
método da História Oral.  Periodiza o estudo, situando-o entre os anos de 65 e 75.  Privilegiando os 
sujeitos do processo histórico, utiliza, para o trabalho de investigação, os ABRANTES, Wanda Medrado. 
A didática da educação básica de jovens e adultos : uma construção a partir da prática do professor. 
Rio de Janeiro, 1991.  241 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro.

ORIENTADOR(A): SOUZA, Maria Inês G. F. M. de.

DESCRIÇÃO:
Com a finalidade de trazer elementos para a discussão em torno da didática da educação básica de jovens 
e adultos,  que tem como maior  desafio  assegurar  o domínio  da leitura  e da escrita,  tem por objetivos 
específicos: identificar a intencionalidade do professor no processo ensino-aprendizagem da leitura e da 
escrita, na perspectiva da formação do leitor crítico (dimensão política);  compreender como o professor 
trabalha o conteúdo da área de linguagem, especificamente a leitura e a produção de textos escritos, na 
perspectiva crítica desse processo (dimensão técnica); verificar como a relação de poder se estabelece na 
interação professores e alunos (dimensão humana).

METODOLOGIA:
O estudo é caracterizado como uma pesquisa qualitativa do tipo etnográfica, sendo que uma escola foi 
observada de abril a dezembro de 1990 e a outra de outubro a dezembro do mesmo ano. Foram utilizadas 
as técnicas de observação direta e sistemática das atividades de sala de aula, assim como entrevistas com 
professores, alunos, diretores e outros profissionais da escola.

CONTEÚDO:
Contribuir na construção da didática da educação básica de jovens e adultos, a partir da pratica pedagógica 
do professor "bem sucedido" em suas dimensões: política (a intencionalidade do professor no processo 
ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, na perspectiva da formação do leitor critico); técnica ("como" o 
professor trabalha esse processo); humana (a relação professor x aluno). Confronta as práticas de duas  
professoras:  uma  de  escola  particular  e  religiosa  e  uma  de  estabelecimento  público  de  caráter  não 
educacional, ambas localizadas no Município do Rio de Janeiro. Tem como embasamento teórico a Didática  
Crítica atual. Os dados foram coletados através de observações diretas e entrevistas. Conclui que o que 
caracteriza a pratica de um bom professor e a articulação entre as dimensões política, técnica e humana, 
tendo o fazer pedagógico concreto como um campo de investigação e analise.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES:
O estudo, que inicialmente propunha-se analisar o fazer pedagógico, acabou por constituir-se em situação 
de capacitação, pois ao analisar sua prática, o professor teve a oportunidade de identificar e avaliar a teoria  
que a sustenta, para em seguida superar ou reforçar os procedimentos que utiliza nas aulas. A idéia central  
é que para que ocorram mudanças na prática deve-se partir dos dados concretos dessa prática; o professor  
precisa ser estimulado a investigá-la e analisá-la à luz de uma teoria crítica,  visando transformar suas 
concepções. Essa proposta deve pautar qualquer programa de tenha por intenção capacitar professores. 
Quanto às escolas, a infra-estrutura que sustenta as práticas analisadas são consideradas atípicas, tanto no  
que se refere a parte física e financeira, como em relação a estrutura do curso e o apoio pedagógico. 
Entretanto, os resultados do processo ensino-aprendizagem apresentaram-se limitados devido as situações 
desfavoráveis da vida do aluno, como o cansaço. A evasão está relacionada com a troca de emprego e a 
distância da residência. Em relação ao fazer pedagógico, o que caracteriza a prática de um bom professor é 
a articulação entre as dimensões política, técnica e humana. Esta última está representada na relação de 
diálogo e participação entre professores e alunos no processo ensino-aprendizagem. A dimensão política 
consiste na capacidade de análise da estrutura e conjuntura da sociedade brasileira, identificando a posição 
dos alunos na estrutura social e suas implicações e o papel que assume a aprendizagem da leitura e da 
escrita.  A  dimensão  técnica  está  em  saber  viabilizar  a  concepção  democrática  e  crítica  em  ação 
pedagógica, ou seja, a utilização de procedimentos que levem o aluno a adquirir as habilidades necessárias  
para se constituírem em leitores críticos.

Inclui bibliografia.

2



ALBUQUERQUE, Maria Lucimar Miranda de.  Uma experiência de educação comunitária no contexto 
da  política  social  do  Estado.   Fortaleza,  1988.   181  p.   Dissertação  (Mestrado  em Educação)  - 
Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará. 

ORIENTADOR(A): DAMASCENO, Maria Nobre.

DESCRIÇÃO:
Analisar criticamente a prática pedagógica realizada pelo Projeto Rondon na área do Parque São Miguel,  
uma favela  da periferia  de Fortaleza,  procurando verificar:  que  tipo  de saber  estava  sendo gerado  ou  
reproduzido; que há nesse saber que ajuda as classes populares; que relações de poder esta prática estaria  
produzindo; quais as conseqüências em termos da organização do grupo. Analisar, com base no conceito  
marxista das relações sociais e de produção, as condições sociais dos moradores da favela, tomando como  
ponto de partida suas necessidades e sua inserção no processo produtivo.  Verificar o papel da prática 
pedagógica na formação da consciência política e social dos alunos, e até onde esta prática contribui para a 
construção de um projeto político voltado para a transformação da realidade desigual, injusta e opressora 
em que vive este grupo.

METODOLOGIA:
Utiliza o modelo de pesquisa participativa, que tem como perspectiva teórica a luta de classes, privilegiando 
os investigados como sujeitos, permitindo melhor apreensão da realidade pelo pesquisador. A escolha deste 
modelo  se  deu  pela  ênfase  que  dá  à  questão  pedagógica.  Para  elaboração  dos  procedimentos  da 
investigação buscou respaldo em Thiollent. Na delimitação da área de investigação escolhe a comunidade 
Parque  São  Miguel  na  periferia  de  Fortaleza.  Trabalha  com dois  grupos:  o  primeiro  constituído  pelos 
moradores (diretores e sócios da Associação dos Moradores e pessoas que participaram do programa do 
Projeto  Rondon  desde  o  início);  o  segundo  pelos  agentes  educadores  do  Projeto  Rondon.  Com  os 
moradores foram realizadas reuniões, visitas domiciliares, encontros e atividades. Foram entrevistadas 15 
pessoas  (12  membros  da  diretoria  e  3  moradores  que  participaram  do  trabalho  desde  o  início).  Os 
procedimentos utilizados para a investigação foram: estudo da documentação, observação-questionamento, 
entrevista e visitas domiciliares.

CONTEÚDO:
Pesquisa sobre educação popular, na qual se investigam os efeitos de uma prática educativa, desenvolvida 
dentro do Projeto Rondon, visando a formação do saber como instrumento de organização comunitária. O  
referencial teórico é de inspiração dietética. Usa o conceito operacional de educação popular, valorizando a 
produção e reelaboração do conhecimento pelas camadas populares. Toma como universo a Comunidade 
do Parque São Miguel, periferia de Fortaleza, CE. Foi escolhida uma amostra populacional, que se estudou  
pelo método de pesquisa participante, centrada nas técnicas de entrevistas semi-estruturadas, observação, 
questionário, conjugados a participação em eventos da comunidade e visitas domiciliares. Constata que os 
agentes do Projeto Rondon estavam comprometidos com a organização do grupo, buscando construir, junto 
a este, um saber que pudesse se tornar instrumento de afirmação de seus interesses. Foi estabelecida, na 
prática pedagógica, uma parceria entre agentes e comunitários, possibilitando mudanças no comportamento 
da comunidade e no seu processo de organização.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES:
Foi possível constatar que o trabalho mediado pelo Estado não é monolítico. A análise da prática indica o 
comprometimento dos agentes do Projeto Rondon com a organização do grupo com quem trabalham, na 
medida  em  que  buscam,  juntamente  com  este,  construir  um  saber  que  se  torne  um  instrumento  de 
afirmação de seus interesses, se contrapondo, desta forma, a ideologia dominante. O resultado da análise 
da  dimensão  pedagógica  mostra  que  são  estabelecidas  relações  de  parceria  entre  rondonistas  e 
comunitários, supondo a existência do saber do agente externo e do saber do agente comunitário. Através  
do resultado da análise da dimensão política foi possível verificar que a prática deste grupo indica que seus 
componentes  assimilam a  idéia  de  coletivo  e  percebem que o fortalecimento  do  poder  popular  se  dá  
mediante a apropriação do saber, que estimula a todos a se comprometerem com as lutas pela superação  
dos  problemas  comuns.  Houve  um  aprendizado,  que  influiu  significativamente  nas  atitudes  e 
comportamentos da comunidade e no seu processo de organização.

Inclui bibliografia.
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ALMEIDA, Elisabeth Gomes de.  Na relação escola-trabalho, o sonho que ainda permanece : um estudo 
sobre a representação que alunos da suplência II da rede municipal de ensino fazem da socialização 
escolar.  São Paulo, 1993.  97 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, 
Universidade de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): GOMES, Jerusa Vieira.

DESCRIÇÃO:
O trabalho se propõe a investigar a representação social construída pelos alunos do ensino supletivo da  
rede municipal de ensino do Município de São Paulo, quando referida a função socializadora da escola,  
tendo em vista a relação escola-trabalho. O aluno, ao apontar as qualidades e habilidades necessárias ao  
trabalho  -  exercido  ou  a  exercer  futuramente-  e  com  quais  delas  a  escola  é  responsável  pelo  seu 
desenvolvimento, explicitará os elementos que permitirão a construção das categorias de análise pertinente  
a representação da socialização promovida pela escola, por ele elaborado.

METODOLOGIA:
Para a obtenção dos dados foram realizadas entrevistas com a coordenadora pedagógica e com a diretora  
e foram aplicados questionários a 70 alunos, complementados por 12 entrevistas. A escolha dos alunos 
para serem entrevistados baseou-se nas respostas mais adequadas apresentadas ao questionário, tendo 
em vista o objetivo da pesquisa: as que revelaram a existência de um projeto de vida - escolaridade e  
ocupação -,  vivência no mundo do trabalho, entre solteiros e casados, homens e mulheres, de modo a  
permitir a organização de subgrupos.

CONTEÚDO:
Analisa a representação social construída pelos alunos do último semestre (4º termo ou 8ª série) do curso 
de suplência II de uma escola da rede municipal de ensino da cidade de São Paulo, sobre a contribuição da  
escola para as exigências do mundo do trabalho. A pesquisa tem como referência teórica o conceito de 
sociabilização secundária de Peter Berger e Thomas Luckmann, o conceito de representação social de 
Denise Jodelet e estudos sobre a clientela do ensino supletivo e a relação escola-trabalho. Os dados foram 
obtidos  através  de  questionários  e  entrevistas  no  período  de  outubro  de  1991 a  agosto  de  1992.  Os 
resultados confirmam que é atribuído a escola o mérito de possibilitar a superação de dificuldades impostas 
pelo  mundo  do  trabalho  e  de  ascensão  social.  Conclui  que  ao  conhecer  as  representações  sociais 
construídas  pelos  alunos  sobre  a  relação  escola/trabalho,  a  escola  poderá  melhor  contribuir  para  a 
formação do trabalhador.

CONCLUSOES E RECOMENDAÇÕES:
Entre os alunos pesquisados, considerou-se as representações daqueles que estão fora do mercado de 
trabalho e que possuem diante da escola expectativas que nem sempre estão claras e os meandros do 
mundo trabalho que lhe são complexas. Os dados obtidos confirmam as características sócio-econômicas já 
apontadas por estudiosos da área. Atribui-se a escola o mérito de possibilitar a superação de dificuldades 
impostas pelo mundo do trabalho e de ascensão social. A intenção é sair das ocupações manuais para as 
consideradas  intelectuais  (apesar  desses  conceitos  não  conferirem  com  conceitos  mais  atuais  sobre 
trabalho manual e intelectual).  Reconhecem que a escola oferece habilidades básicas para a obtenção 
posterior de um conhecimento técnico, além de atribuírem a ela a qualificação social, ou seja, aprenderem 
tratar  bem  as  pessoas,  a  defender  seus  direitos  e  discutir  sobre  vários  assuntos.  Ao  conhecer  as 
representações sociais construídas pelos alunos sobre a relação escola/trabalho, a escola poderá melhor 
contribuir para a formação do trabalhador.

Inclui bibliografia.

ALMEIDA, José Luís Vieira de.  A questão pedagógica da educação popular : uma análise da prática 
educativa da educação popular no Brasil  - período : décadas de 60 a 80.  Campinas, 1988.  144 p.  
Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Estadual de Campinas. 

ORIENTADOR(A): VIEIRA, Evaldo Amaro.

DESCRIÇÃO:
Discutir a questão pedagógica da educação popular a partir da análise histórica da ação dos educadores 
populares nas décadas de 60-80.
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METODOLOGIA:
Análise  das  características  dos  documentos  produzidos  na  área  de  educação  popular,  na  época  em 
questão. Reflexão acerca das características da direção em educação popular. Discussão e articulação das 
informações coletadas bem como das idéias apreendidas.

CONTEÚDO:
Pesquisa de cunho bibliográfico sobre a prática dos educadores populares brasileiros, com o objetivo de 
elaborar uma análise do processo histórico da ação desses profissionais, desde os anos 60 até os dias  
atuais,  buscando desenvolver  uma síntese da mesma. Elabora reflexão a partir  da análise de textos e 
documentos produzidos nesse campo educacional no período, no sentido de captar a concepção de método 
e técnica dessas experiências. Destaca a importância de se realizar a análise desse processo (periodizado 
em décadas: 60, 70 e 80), dado que os princípios norteadores da prática de educação popular são muito  
diferentes nesses períodos.  Conclui,  discorrendo sobre a relação pedagógica estabelecida nas práticas 
educacionais populares e da necessidade de se reconstruir o vínculo entre o pedagógico e o político no 
processo educativo, enquanto via de superação dos problemas pelos quais passa a educação popular ao 
final dos anos 80.

CONCLUSOES E RECOMENDAÇÕES:
Discorre que o estudo da questão pedagógica na educação popular, concernente às décadas de 60 a 80, se  
caracteriza pela análise da relação educando-educador segundo dois enfoques: o das relações de poder,  
inerente a ação pedagógica; e o da distinção entre o pedagógico e o político na ação educativa. Estes 
enfoques, apesar de terem sido abordados separadamente nas décadas de 60 e 70, respectivamente, ainda 
se colocam enquanto questões a serem analisadas e superadas. Daí a busca de uma síntese que comporte 
esses enfoques, de maneira a se ter uma resposta, um caminho que aproxime a educação popular da 
educação escolar.

Inclui bibliografia.

ALMEIDA, Laurinda Ramalho de.  O Projeto Noturno : incursões no vivido por educadores e alunos de 
escolas públicas paulistas que tentaram um jeito novo de caminhar.  São Paulo, 1992.  212 p.  Tese 
(Doutorado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): MAHONEY, Abigail Alvarenga.

DESCRIÇÃO:
Compreender  o  significado  do  Projeto  Noturno  a  partir  das  impressões  dos  sujeitos  envolvidos  nessa 
experiência  (diretores,  coordenadores,  professores  e  alunos),  considerando  ser  essa  uma proposta  de 
reestruturação do ensino na qual coube a cada escola e sua equipe elaborar e efetivar seu próprio projeto.

METODOLOGIA:
Pesquisa  qualitativa  realizada  por  meio  de  entrevistas  semidirigidas  (individuais  e  coletivas),  coleta  de 
depoimentos e análise de discurso.  Adota a linha de investigação proposta por Amedeo Giorgi,  a qual 
estabelece relações entre os embasamentos fenomenológicos e os procedimentos de pesquisa na área da 
psicologia.

CONTEÚDO:
Pretende captar e compreender o significado da experiência de participação no Projeto Noturno a partir da  
visão dos sujeitos envolvidos. Adotou como universo de pesquisa algumas escolas que participaram, com 
êxito, do Projeto Reestruturação Técnico-Administrativa e Pedagógica do Ensino de 1º e 2º graus da rede 
estadual, Projeto Noturno, implantado pela Secretaria da Educação de São Paulo em 1984. A coleta de 
dados, ocorrida nos últimos quatro meses de 1986, foi realizada por meio de entrevistas e questionários  
destinados  a  diretores,  coordenadores,  professores  e  alunos.  Conclui  destacando  que  a  análise  dos 
depoimentos revelou a trama das relações interpessoais que se estabeleceu no interior das escolas como 
conseqüência da forma de apresentação do Projeto pela Secretaria. Revelou, também, que cada escola 
desenvolveu  seu próprio  projeto  pedagógico,  tendo as relações interpessoais  desempenhado um papel 
importante na realização das intenções propostas.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES:
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Houve uma mudança profunda e total na política dos relacionamentos interpessoais dos sujeitos envolvidos 
nas  experiências  bem  sucedidas  do  Projeto  Noturno.  Essas  conseguiram  abranger  toda  a  escala  de 
relações existentes dentro do universo escolar, fazendo com que professores e alunos passassem por um 
processo de aprendizagem significativa,  baseado na qualidade do envolvimento pessoal  que modificou 
profundamente  as  atitudes  e  provocou  a  formação  de  novos  valores  de  convívio.  Considera  que  o 
verdadeiro ganho do Projeto Noturno está no fato de ter possibilitado a construção de uma nova identidade 
aos que dele participaram com sucesso.

Inclui bibliografia.

ALVARENGA, Márcia Soares de.  A inter-relação entre educação popular e organização comunitária 
como um fator de contribuição da cidadania : um estudo de caso.  Rio de Janeiro, 1991.  120 p. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

ORIENTADOR(A): LESBAUPIN, Yves do Amaral.

DESCRIÇÃO:
Investiga em que medida o Projeto de Educação Básica para a Baixada Fluminense, desenvolvido pela 
Associação de Moradores do Bar dos Cavaleiros e conveniado a Fundação Educar/UNICEF até  1989,  
contribuiu para concretização e construção de um projeto de cidadania para a comunidade que atendeu.

METODOLOGIA:
Análise de discurso e representações. Coleta de dados através de entrevistas. Análise dos discursos a partir 
de  estrutura  metodológica  desenvolvida  por  Lesbaupin  em  pesquisa  sobre  os  direitos  humanos  na 
perspectiva  das  classes  trabalhadoras,  cuja  conclusão  indica  que  os  direitos  são  fundamentalmente 
necessidades ou  exigências  não  atendidas  e  que,  muitas  vezes,  a  descrição  de  um problema é  uma 
comprovação implícita da existência de um direito.

CONTEÚDO:
Investiga em que medida um programa de educação popular implantado na Baixada Fluminense em 1986, 
organizado pela Fundação EDUCAR e co-gestionado por Associações de Moradores,  contribuiu para a 
construção  de  um  projeto  de  cidadania  nessas  comunidades.  Realizou  coleta  de  dados  através  de 
entrevista com sujeitos envolvidos no projeto, assim agrupados: 35 alunos, 4 professores e 7 líderes da  
associação de moradores. Conclui chamando a atenção para o fato de que para os alunos, a condição de 
cidadão  esta  vinculada  ao  elemento  econômico.  Destaca,  ainda,  que  a  associação  de  moradores 
pesquisada apresenta-se como uma das bases para as transformações democráticas na sociedade.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Discorre  sobre  algumas  dificuldades  da  pesquisa  e  sobre  os  resultados  do  Projeto  Baixada  naquela  
comunidade, no sentido de constatar o êxito ou não de uma proposta de construção da cidadania. Constata 
que os alunos vinculam o exercício da cidadania ao elemento econômico e que a associação de moradores  
ainda é tida como espaço e via para as transformações democráticas. Confirma a realidade de que o povo 
brasileiro não atingiu o estágio de cidadania na medida em que sua grande maioria se encontra excluída 
dos mais elementares direitos sociais, sem acesso aos bens materiais, culturais e tecnológicos produzidos  
pela sociedade. Destaca a idéia de que caberia aos movimentos populares organizados a tarefa política de,  
redimensionando a sua prática, atuar pela ampliação da democracia e lutar progressivamente pelos direitos 
que compõem, concretamente, o estado de cidadania da população brasileira.

Inclui bibliografia.

ALVARIM, Vânia Maria de Souza.  Escola noturna : sonhos e lutas dos trabalhadores.  Niterói, 1992.  187 
p.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  Universidade Federal Fluminense. 

ORIENTADOR(A): LINHARES, Célia Frazão Soares.

DESCRIÇÃO:
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Estudar as "cosmovisões" existentes em uma determinada escola, para descobrir o cotidiano escolar a partir 
da categoria trabalho, e através da análise critica dos discursos existentes neste cotidiano, desvendar os 
valores internalizados nos indivíduos que o vivenciam.

METODOLOGIA:
A  princípio,  procurou  adotar  a  pesquisa  participante  como  instrumento  metodológico,  mas  algumas 
limitações impediram o uso desta metodologia. A pesquisa foi desenvolvida de 1990 a 1991, numa escola 
supletiva da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, articulada a pesquisa "Autonomia Universitária e  
Formação Docente para os Trabalhadores", coordenada pela professora Célia Linhares. A coleta de dados  
foi realizada através de entrevistas com alunos, professores, coordenadoras e diretora-adjunta, além de 
observação de aulas  de alfabetização.  Através  destes dados procura analisar  discursos verbais  e  não 
verbais, procurando encontrar valores internalizados nos indivíduos que vivenciam o cotidiano escolar. Para 
a análise, foi priorizada a visão do trabalho dos alunos e dos professores.

CONTEÚDO:
Procura detectar as concepções existentes no processo de ensino-aprendizagem escolar, relacionando-o as 
questões do trabalho e do trabalhador, buscando configurar as "cosmovisões" que informam o cotidiano 
escolar e, através de uma análise crítica dos discursos existentes neste cotidiano, desvendar os valores 
internalizados  nos  indivíduos  que  o  vivenciam.  Remete-se  a  teoria  marxista  como  referencial  teórico.  
Conclui que a escola não só expressa, reforça e contribui a naturalização e internalização das relações  
sociais vigentes, mas também é um espaço sociocultural, onde seres semelhantes, com ideais e histórias 
de vidas similares, podem se encontrar e ampliar os vínculos de solidariedade e até assumirem-se como 
sujeitos  coletivos  e  pessoais.  Aponta  para  a  necessidade  de  se  repensar  os  cursos  de  formação  de 
professores,  levando-se  em conta  a  especificidade  do alunado das  escolas  noturnas  em grande parte 
formado por trabalhadores.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
As relações existentes na escola seguem uma linha de conduta hierárquica, controladora e centralizadora,  
tendo  a  figura  da  diretora-adjunta  um  referencial  de  ação.  As  coordenadoras  realizam  um  trabalho 
estritamente burocrático. Alunos e professores do período noturno são privados de parte do espaço físico da 
escola e de recursos didáticos. Os alunos do noturno não têm acesso a biblioteca e a sala de audiovisual.  
Os argumentos apresentados pela diretora-adjunta demonstram discriminação com relação aos alunos do 
curso supletivo. A diretora acredita que disciplina e obediência a regras devem valer para professores e  
alunos.  A  escola  é  considerada  pelo  aluno  como  um  importante  espaço  de  socialização.  Verificou  a 
ausência de prazer no trabalho do professor, o que prejudica a relação professor-aluno. Percebeu "vaga-
lumes" de resistência, que apontam para a existência de outras concepções do trabalho escolar circulando  
na  escola,  apesar  de  não  serem,  ainda,  hegemônicas.  Deve-se  repensar  a  formação  do  professor,  a 
estrutura e funcionamento da escola noturna, levando em consideração as características dos alunos, em 
especial  das  séries  iniciais.  Nesta  formação  devem  ser  revistas  concepções  de  ensino-aprendizagem 
vigentes e serem articuladas às questões macro-sociais. Os professores devem criar centros de estudos no  
interior das escolas.

Inclui bibliografia.

ALVES, Francisco Artur Pinheiro.  O projeto de educação popular e desenvolvimento comunitário da 
Arquidiocese de Fortaleza em Carqueija, município de Capistrano : 1965/1975.  Fortaleza, 1993. 
177 p. + anexos.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Ceará. 

ORIENTADOR(A): MACHADO, Antônio Carlos de Almeida.

DESCRIÇÃO:
Procura resgatar a memória de um projeto de desenvolvimento comunitário e educação popular vivenciado 
pela comunidade de Carqueija, no município de Capistrano, CE, no período de 1965 a 1975. Busca fazer  
um  relato  crítico  sobre  este  movimento  comunitário,  identificando  suas  contradições  e  registrando  os 
momentos mais importantes de sua história. Ressalta a importância do movimento para a população local,  
identificando pontos positivos nos aspectos educacional, cultural e de organização política.

METODOLOGIA:
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seguintes documentos: depoimentos de pessoas que vivenciaram uma experiência de trabalho comunitário 
em Carqueija; atas de reuniões do Clube de Mães; certidões do Cartório de Imóveis de Baturité; matérias 
jornalísticas; fotografias; etc. Os elementos que definiram esta pesquisa foram oriundos de metodologias da 
história: História Oral (quando utiliza o depoimento de pessoas como documento); História Imediata (por 
serem os depoentes os protagonistas do movimento); Pesquisa Iconográfica (quando privilegia fotografias 
da época do projeto  e  da  época da  pesquisa).  Realiza  entrevistas  com dirigentes do projeto.  Procura 
recuperar um pouco das conversas informais com pessoas da comunidade.

CONTEÚDO:
O Projeto Carqueija deixou um legado de experiência política e de vida comunitária aos seus participantes.  
A  educação  formal,  proporcionada  pelas  escolas  noturnas  e  pelas  escolas  reunidas,  teve  um  papel 
importante na formação educacional dos filhos dos moradores locais e na formação de jovens e adultos. O  
projeto  foi  uma grande  experiência  educativa  para  seus  participantes  do  ponto  de  vista  da  educação 
popular.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O Projeto contribui positivamente para melhora de pequenas técnicas agrícolas. Outro aspecto positivo foi o 
da educação formal, proporcionado pelas escolas noturnas e pelas escolas reunidas. A escola em Carqueija 
teve um papel importante na formação educacional  dos filhos dos moradores locais e na formação de 
jovens e adultos que de lá saíram para concluir o segundo grau e até faculdade em outras cidades. Do 
ponto de vista da educação popular, o Projeto foi uma grande experiência educativa para seus participantes. 
Os ensinamentos técnicos, as tentativas de organização, a vivência em cada grupo, os erros cometidos e as  
decepções vivenciadas contribuíram para a organização e a elevação cultural dos participantes do Projeto.

Inclui bibliografia.

ALVES, Maria José Soares.  Educação de jovens e adultos via supletivo : uma análise de módulos de 
ensino, adotados nos Centros de Estudos Supletivos (quinta a oitava séries), no Município do Rio de 
Janeiro.  Rio de Janeiro, 1991.  151 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 

ORIENTADOR(A): NASCIMENTO, Nilton.

DESCRIÇÃO:
Pretende investigar até que ponto os módulos se constituem em instrumento ou não de alienação do aluno  
e em que medida eles impedem ou não o aluno do supletivo de compreender e fazer uma leitura de sua  
realidade  com  a  intenção  de  transformá-la,  e  de  que  maneira  os  conteúdos  dos  módulos  ajudam  o 
educando a entender o mundo das relações de produção.

METODOLOGIA:
O material  analisado  foi  os  manuais  de  Língua Portuguesa,  selecionando-se  8  dentre  os  25  módulos  
localizados nos próprios Centros de Estudos Supletivos,  bibliotecas e livrarias.  O estudo baseou-se no 
método de análise de conteúdos, proposta por Bardin, que possibilita o desenvolvimento daquilo que está 
por trás do discurso e que entre outras coisas é utilizável como instrumento de diagnóstico, de modo a que  
se possam levar  a  cabo inferências específicas ou interpretações causais  sobre um dados aspecto do 
objeto.

CONTEÚDO:
Teve por objetivo identificar, através da análise de texto produzidos por estudantes do ensino supletivo, em 
que medida os conteúdos dos módulos de Língua Portuguesa instrumentalizam estes alunos com o saber e 
a prática social  necessária  a leitura  de sua realidade e ao pleno exercício  da cidadania.  O estudo foi  
realizado  em 8  dos  25  módulos  de  ensino  de  Língua  Portuguesa  adotados  nos  Centros  de  Estudos 
Supletivos (CES) do Município de Rio de Janeiro. Recorreu-se a análise de conteúdo, técnica aplicada no 
campo das  comunicações e que  permite  desvelar  o  que  se encontra  por  trás do discurso geralmente 
simbólico e  polissêmico,  além de oportunizar  uma avaliação  e uma análise prenhes de objetividade e 
reveladoras  dos  aspectos  do  material  estudado.  Os  resultados  evidenciaram  que  os  módulos  são 
alienantes, pois não ajudam o aluno a criar e recriar o seu mundo, nem a entender o mundo das relações de  
produção.
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Os resultados evidenciaram que os módulos são alienantes, tendo em vista estes principais aspectos: os 
módulos de caráter tecnicista, repetem a divisão de trabalho, observada no meio fabril, na medida em que,  
em nome da racionalidade, rapidez e eficiência, o aluno adquire partes do saber, em detrimento do todo; os 
objetivos  puramente  formais,  são  do  professor  e  não  do  aluno,  e  não  guardam  relação  com  a  vida  
existencial  do aluno; escamoteiam as verdadeiras relações entre educação e classe social,  educação e 
poder;  veiculam  aspectos  da  cultura  burguesa,  com  excessiva  valorização  do  verbalismo;  não 
problematizam o mundo do aluno e as relações de produção não são trabalhadas; a linguagem dos módulos 
e acentuadamente autoritária. Sugere-se que a ação educativa tenha como objetivo central a formação de 
seres humanos compromissados com a sua realidade sendo, pois, necessário criar uma consciência crítica,  
consciência esta, desenvolvida pela luta e pelo trabalho coletivo.

Inclui bibliografia.

ALVES, Mário Luiz.  A educação de adultos através do ensino supletivo : a prática do Centro de Estudos 
Supletivos de Dourados - MS.  Campo Grande, 1991.  314 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. 

ORIENTADOR(A): AROUCA, Lucila Schwantes.

DESCRIÇÃO:
Procura conhecer e explicitar a efetivação da educação de adultos através do Centro de Estudos Supletivos  
em uma realidade regional - Estado de Mato Grosso do Sul. Analisa o Centro de Estudos Supletivos de  
Dourados na perspectiva dos seus alunos,  como uma das expressões oficiais da educação de adultos 
desenvolvidas na função de suplência, levando em conta dados estatísticos expressivos. Evidencia alguns 
fatores que determinaram a situação do ensino supletivo no contexto da política de expansão do ensino 
fundamental adotada no Estado a partir da lei 5.692/71 e verifica a forma e o conteúdo da inserção do  
Estado de Mato Grosso do Sul no conjunto do País.

METODOLOGIA:
Estudo de caso, no sentido de se constituir num meio de organizar os dados sociais, preservando o caráter  
unitário do objeto social estudado, além de uma pesquisa qualitativa, tendo como o ambiente natural sua 
fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento. Como referência, faz uso de autores 
como Menga, Lüdke e Marli  D. André, W. J. Goode e Paul K. Hatt, Maria Laura B. Franco e J. William  
Asher.

CONTEÚDO:
Estudo  da  educação  de  jovens  e  adultos  no  ensino  supletivo,  na  experiência  do  Centro  de  Estudos 
Supletivos  de  Dourados,  MS.  Analisa  este  Centro  -  na  perspectiva  dos  seus  alunos  -  como uma das  
expressões oficiais da educação de adultos, na função suplência, através de dados estatísticos, como taxas 
de analfabetismo, taxas de evasão, repetência e gastos. Os resultados revelam que as práticas, normas e 
objetivos  desta  escola  aproximam-se  do  ensino  regular  e  que,  em defesa  de  uma  metodologia  e  de  
procedimentos 'compatíveis com as necessidades dos alunos, ocultam-se as responsabilidades'.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A  educação  de  adultos,  através  do  ensino  supletivo  -  CES,  é  tratada  como  parte  complementar, 
extraordinária e marginal de uma outra (educação regular - ensino regular) haja vista a exígua alocação de  
verbas, professores, especialistas nas metodologias de ensino para adultos, entre outros. Se os CES foram 
idealizados para funcionar utilizando todos os meios da tecnologia educacional, está em Dourados restrita 
aos módulos instrucionais.  Biblioteca e recursos audiovisuais,  de uma maneira geral,  praticamente não 
existem. Na realidade, o aluno conta com os módulos e com os professores por uns poucos minutos para  
sanar dúvidas. A educação de adultos, através do ensino supletivo - CES, deveria ser parte integrante, 
executada paralelamente com a outra (ensino regular) e encarada como setor necessário do desempenho 
pedagógico geral.

Inclui bibliografia.
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AMARAL,  Ivone  Leda  Tapado do.   Ensino  supletivo :  um estudo  da  clientela  presente  aos  exames 
supletivos  de segundo grau.   Porto  Alegre,  1987.   236 p.   Dissertação (Mestrado em Educação)  -  
Faculdade de Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

ORIENTADOR(A): HOLMESLAND, Ícara da Silva.

DESCRIÇÃO:
Busca traçar o perfil dos candidatos que realizaram exames supletivos de 2º grau, no ano de 1979 em Porto 
Alegre, bem como buscar associações entre as variáveis estudadas (sexo, idade, estado civil, residência,  
ocupação,  renda,  motivos  de abandono do ensino  regular/supletivo,  nível  sócio-econômico,  motivos  de 
retorno  ao  ensino  supletivo,  escolarização,  tempo  e  natureza  do  preparo  para  os  exames  supletivos,  
reprovação, hiato na escolarização e demanda social), e o desempenho dos estudantes nos exames. Este  
estudo também pretende ser subsídio de futuras ações de intervenção na área de educação supletiva.

METODOLOGIA:
Estudo de caráter descritivo. Os dados apresentados são de natureza primária e foram coletados a partir de  
questionários respondidos pelos candidatos que prestaram os exames (uma amostra de 290, selecionada 
de um total de 1200 estudantes freqüentadores de cursos supletivos de Porto Alegre). Aplicou-se aos dados 
uma análise estatística  (distribuição  de freqüência  simples,  teste  qui-quadrado,  correlação  de  Pearson, 
correlação de Spearman),  a partir  da qual interpretou-se as relações entre as variáveis  dependentes e 
independentes.  A caracterização da amostra foi obtida através de tabelas de distribuição de freqüência  
absoluta e relativa das variáveis.

CONTEÚDO:
Os dados foram coletados através de questionários e entrevistas realizadas com os candidatos após a 
realização dos exames de História e de Educação Moral e Cívica. Os resultados da análise trouxeram novos 
dados ao perfil da clientela do ensino supletivo, bem como identificaram os problemas existentes no preparo 
para  aqueles  exames.  Concluiu  que  o  supletivo  oferece  um  ensino  de  segunda  ordem,  de  estrutura 
ultrapassada, destinado a uma população com a marca da exclusão. Acrescenta ainda, que o perfil dos 
candidatos  aos  exames  supletivos  da  cidade  de  Porto  Alegre  não  difere  em  essência  do  perfil  dos  
candidatos das cidades do Rio de Janeiro, Recife e São Paulo.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Discorre sobre o perfil da clientela do curso supletivo, de Porto Alegre, segundo os dados registrados na  
pesquisa.  A  partir  dessa  caracterização,  faz  uma  análise  geral  da  proposta  e  desempenho  dessa 
modalidade de curso na atualidade, constatando ser o supletivo um ensino de segunda ordem destinado a  
uma população com a marca da exclusão. Em referência a trabalhos anteriores, constata que o perfil da 
clientela estudada não difere dos perfis da clientela das seguintes cidades: Rio de Janeiro, São Paulo e  
Recife.  Aborda  os  problemas  existentes  no  curso  supletivo  e  nos  respectivos  exames,  enquanto 
conseqüência  de  uma  estrutura  de  ensino  ultrapassada  (desarticulada  em suas  diferentes  instâncias,  
marcada por uma dualidade que separa a elite da classe trabalhadora), aliada ao fator descaso do poder 
público com a educação de adultos. Pontua uma série de posturas e mudanças a serem implementadas 
pela administração e supervisão técnica do ensino do Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de reorientar 
o  ensino  supletivo  para  que  este  não  represente  uma  cópia  distorcida  do  ensino  regular.  São  elas:  
adequação dos conteúdos e práticas a clientela adulta; seriedade administrativa; formação de recursos
humanos para  área  de  educação de  adultos;  incentivo  à  pesquisa;  fiscalização  dos  cursos  existentes; 
transformação de pelo menos 50 por cento dos cursos regulares de 2º grau noturnos em cursos supletivos.

Inclui bibliografia.

AMAZONAS, Uilma Rodrigues de Matos.  O significado de uma alternativa educacional envolvendo 
educação e trabalho : um estudo do sítio do menor trabalhador, em Itabuna.  Salvador, 1991.  134 p. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal da Bahia. 

ORIENTADOR(A): PICANÇO, Iracy Silva.

DESCRIÇÃO:
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Compreender o significado de uma experiência educacional implantada no município de Itabuna em 1983, 
cuja ação está centrada nas relações entre educação e trabalho. Confrontando teoria e prática, procura  
mostrar as bases teórico-metodológicas que sustentam essa experiência.

METODOLOGIA:
Opta por uma metodologia de caráter qualitativo. O campo escolhido para a pesquisa foi o Sítio do Menor  
Trabalhador  no  município  de  Itabuna,  BA.  Trata-se  de  uma  experiência  que  configura  uma  proposta 
educacional alternativa que visa oferecer educação e trabalho a jovens e adolescentes.  A pesquisa foi  
desenvolvida através da análise de documentos que expressam a concepção e prática do Sítio, e através 
de entrevistas com os técnicos envolvidos com a experiência do Sítio desde sua idealização e dos que  
atuam como responsáveis pelas atividades nos vários níveis de atuação. As entrevistas foram realizadas 
também com alunos, professores, mestres de oficinas, gerentes, subgerentes, supervisor, vigias e foram 
feitas observações do cotidiano.

CONTEÚDO:
Estuda o significado de uma experiência envolvendo educação e trabalho na perspectiva de compreender 
teórica e metodologicamente o que sustenta esta experiência. O referencial teórico constitui-se de dois 
eixos: o primeiro eixo compõe-se de estudos gerais sobre as relações entre educação e trabalho, no qual é 
feita uma análise do pensamento de Marx e Engels; o segundo eixo é constituído de contribuições técnico-
metodológicas de experiências educacionais que procuraram unir educação e trabalho para manter o aluno  
trabalhador  na  escola,  e  estudos  que  mostram  a  educação  do  trabalhador  pelo  capital.  Toma  como 
referencial empírico, o Sítio do Menor Trabalhador de Itabuna, BA. A pesquisa é de caráter qualitativa e 
desenvolveu-se  através  de  entrevistas  semi-estruturadas,  análise  documental  e  observação  direta  do 
cotidiano do Sítio. As conclusões indicam que o desenvolvimento da experiência do Sítio tende a absorver  
as concepções ideológicas das políticas implantadas no Município, sendo a experiência do Sítio o campo e 
o reflexo de tais políticas. Ainda assim, a atividade produtiva no Sítio parece conter algo educativo próprio  
do mundo do trabalho.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Os idealizadores do Sítio propõem inovações metodológicas que desconsideram a realidade de que os 
jovens e adolescentes fazem parte de uma sociedade de classes, e acreditam que estas inovações são  
capazes de transformar a realidade da exclusão de trabalhadores do sistema de ensino. No dia-a-dia são 
transmitidos valores do movimento escotista que compõe um modelo de trabalhador. Este fato não inibiu o 
desenvolvimento do senso crítico nos alunos. As experiências realizadas no Sítio absorvem as concepções 
das políticas públicas do Município. A participação produtiva de jovens e adolescentes trabalhadores, com 
idade entre 9 e 12 anos, acaba sendo priorizada em relação a participação na escola, pois é mediatizada 
pela necessidade de sobrevivência. Como numa fábrica em que os trabalhadores são educados, a atividade 
produtiva no Sítio contém algo educativo próprio do mundo do trabalho.

Inclui bibliografia.

AMORIM,  Neide  Correia  Sant'Ana  de.   A  praxis  pedagógica  no  processo  de  escolarização  do 
trabalhador : o caso de Camaçari.  Salvador, 1990.  148 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  
Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia. 

ORIENTADOR(A): SERPA, Luiz Felippe Perret.

DESCRIÇÃO:
Estuda  a  praxis  pedagógica  desenvolvida  na  escolarização  do  aluno  trabalhador  de  baixa  renda  no 
município de Camaçari, BA.

METODOLOGIA:
Para  a  coleta  de  dados  foram  utilizadas  observação  direta  de  quatro  turmas  da  escola  selecionada, 
entrevistas com 10 alunos, questionários respondidos por professores e diretores e análise de documentos 
pedagógicos e administrativos.

CONTEÚDO:
O estudo descreve a praxis pedagógica no processo de escolarização do trabalhador de Camaçari, BA, a  
partir de um curso noturno de 1ª a 4ª série de uma escola municipal. Tem por objetivo explicitar as teorias 
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pedagógicas subjacentes, tendo como referência de análise a visão de mundo nas concepções jesuítica,  
liberal  e  marxista,  as  diferentes  concepções  sobre  educação  de  adulto,  o  contexto  econômico 
desenvolvimentista de Camaçari e o conceito de praxis. O estudo se caracteriza como um estudo de caso  
que  privilegia  a  observação,  a  entrevista  como  instrumentos  básicos  para  a  coleta  dos  dados.  As 
observações e análises evidenciaram uma praxis assentada em concepções estereotipadas sobre o adulto 
e  seu  fracasso  de  aprendizagem.  Com  conteúdos  descontextualizados  em  relação  ao  caráter 
desenvolvimentista  de  Camaçari,.  tal  praxis  oscila  entre  o  conservadorismo  da  escola  tradicional  e  o 
espontaneísmo da escola renovada, embora diga-se fundamentada no pensamento pedagógico de Paulo 
Freire.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O processo  educativo  que  se  desenvolve  nas  escolas  de  Camaçari,  ao  invés  de  explorar  a  troca  de 
experiências e o diálogo abordados no método freiriano e indicado na intenção da Secretaria de Educação e  
de  alguns  docentes.  Concentra-se  no  desenvolvimento  de  atividades  e  na  transmissão  mecânica  dos 
conteúdos previamente programados e distribuídos pelo Centro de Estudos Paulo Freire.  Este  material  
acaba sendo recebido de uma forma impositiva devido a situação de carência teórica e metodológica que 
envolve  o  professor  do  ensino  noturno.  Nem os  conhecimentos  transmitidos  em sala  de  aula  nem os 
métodos  empregados  atentam  para  o  fenômeno  de  desenvolvimento  urbano  industrial,  não 
instrumentalizando os alunos para uma ação crítica e criativa. Verificou-se que no ensino de 1ª a 4ª séries é 
considerável a presença de adolescentes entre 11 e 15 anos, cujos interesses e expectativas diferem dos 
adultos e que precisam ser consideradas. Recomenda-se superar o princípio humanista e tradicional ainda 
vigente  na  prática  pedagógica  atual;  valorizar  o  jovem  e  o  adulto  nas  suas  experiências  enquanto 
trabalhadores; qualificar teórica e metodologicamente professores e técnicos educacionais.

Inclui bibliografia.

ANDRADE, Jerusa Pereira de.  Projeto Logos II na Paraíba : ingerências políticas e implicações na sua 
proposta  político-pedagógica.   João  Pessoa,  1995.   164  p.  +  anexos.   Dissertação  (Mestrado  em 
Educação) - Universidade Federal da Paraíba. 

ORIENTADOR(A): GOMES, Maria Edna Aguiar.

DESCRIÇÃO:
Investiga  as  manifestações e  implicações das  ingerências  políticas  na proposta  político-pedagógica  do 
Projeto Logos II, no Estado da Paraíba.

METODOLOGIA:
Foram selecionados 14 núcleos pedagógicos, sendo: um de cada região de ensino que apresentasse o 
maior índice de evasão, perfazendo um total de 12; mais um que fizesse parte da 1ª Região, por considerar 
a irradiação política-partidária desproporcional em municípios grandes e pequenos; e um núcleo que não 
tivesse apresentado evasão. A coleta de dados se deu por meio de entrevistas (58) com os atuais alunos  
(cursistas), ex-alunos, coordenadores ou orientadores pedagógicos e secretários de educação.

CONTEÚDO:
Investiga o fenômeno das ingerências políticas no Projeto Logos II no Estado da Paraíba, curso em que se 
promove a habilitação de 2º grau em magistério aos professores leigos que ensinam nas quatro primeiras 
séries do 1º grau. Conclui que antes das ingerências políticas atuarem no projeto Logos II, elas atingem o 
contexto rural,  dando origem ao professorado leigo,  formado na sua maioria pelo sexo feminino,  que é 
manipulado nas épocas eleitorais, desvalorizando as condições de trabalho. As ingerências políticas ao 
atuarem no Logos II destróem os objetivos e preceitos do curso, condicionando o ingresso e a permanência 
de  sujeitos,  tendo  como conseqüência  o  aumento  da  clientela,  a  inoperância  dos  objetivos  propostos,  
distorções nos procedimentos metodológicos e do casuísmo dos poderes públicos estadual e municipal que 
mantém o projeto mas não garantem recursos para sua razoável operacionalização.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Sendo uma ramificação dos programas educacionais inspirados pela Lei 5692/71, e sendo esta fruto do 
momento histórico em que foi gestada, a ditadura militar, o Projeto Logos II incorporou a doutrina do capital  
humano que vinculava a educação ao setor produtivo. Daí o caráter tecnológico do ensino ministrado por 
ele e o propósito de exorcização de uma formação critica, que atrapalharia a consecução dos objetivos, que  
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garantiriam  o  desenvolvimento  da  sociedade  capitalista.  Constata  que  a  penetração  das  ingerências 
políticas no Logos II é um prolongamento do que se passa no contexto da vida do professor leigo. Elas  
atuam tanto  no ingresso  de  sujeitos que  não estejam enquadrados nos critérios de seleção,  como na 
permanência do cursista no programa, dependendo da finalidade política prometida do chefe local. Não só o 
professor leigo é vitima do clientelismo, mas também os profissionais do Logos II, que podem ser punidos 
se declararem que são adversários do chefe político. Como resultado das ingerências políticas no Logos II  
detecta: a diversificação da clientela; o aumento de demanda pelo curso; a transgressão dos critérios de 
acesso ao curso e,  indiretamente,  as distorções nos procedimentos metodológicos.  As recomendações 
estão contidas na proposta de melhoria do Logos II, na qual se propõe incentivar os encontros pedagógicos,  
como  atividades  de  caráter  socializador,  e  utilizar  o  espaço  do  microensino  como  um  momento  de 
participação reflexiva do sujeito.

Inclui bibliografia

ANGELIM, Maria Luiza Pereira.  Educar é descobrir :  um estudo observacional exploratório.   Brasília, 
1988.  Pag. irregular.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de 
Brasília. 

ORIENTADOR(A): METTEL, Thereza Pontual de Lemos.

DESCRIÇÃO:
Desenvolver  uma  metodologia  de  pesquisa  da  prática  educativa  a  partir  do  estudo  do  "método"  de 
alfabetização de adultos baseado na Pedagogia de Paulo Freire.

METODOLOGIA:
Trata-se de um estudo observacional exploratório da prática educativa, mais especificamente da aplicação 
do método de alfabetização de Paulo Freire a partir da observação direta com enfoque etmológico a partir  
do uso de videoteipes. Retoma cientistas etmólogos como Konrad Lorenz, Karl von Frisch a partir de N. 
Blurton Jones. O trabalho com videoteipe é pensado tendo como referência Gerhard Fassnacht e S. J. Hutt  
e C. Hutt, Laura M. Coutinho e Angela Branco. Faz mapas das salas em que foi realizada a pesquisa,  
registra dados dos 22 sujeitos observados,  além de esmiuçar o comportamento dos grupos,  discutindo 
aprofundadamente cada item analisado.

CONTEÚDO:
Estudo exploratório que consiste no desenvolvimento de uma metodologia de pesquisa da prática educativa, 
utilizando como instrumento as técnicas de observação direta oriundas da etmologia com uso de videoteipe.  
A referida prática corresponde à recriação do 'método' de alfabetização de adultos baseado na pedagogia  
de  Paulo  Freire,  na  cidade  de  Ceilândia,  DF,  em 1985.  Este  estudo  demonstra  o  conceito  'educar  é 
descobrir', ao identificar o Ato de Descoberta como processo ocorrente no Círculo de Cultura, construindo 
as categorias molares interativas, dentre as quais a intervenção diretiva evidencia-se como decisiva, sendo 
também identificável no processo de discussão da palavra-chave e de avaliação dos coordenadores de 
Círculos de Cultura.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A metodologia observacional de enfoque etmológico com uso de videoteipe permitiu demonstrar o ato da 
descoberta nos círculos de cultura da alfabetização de adultos, o processo avaliativo dos coordenadores e a  
discussão  da  palavra-chave  "Educar  é  descobrir",  pois  redimensiona  a  descoberta,  incorporando-a  no 
processo interativo (educador/educando) direcionado para o conhecimento. Na literatura pesquisada tanto 
de Freire como de Bruner não se encontrou explicitamente a conclusão extraída neste estudo, ou seja, 
Educar é Descobrir. No entanto, seu estudo sugere um redimensionamento dos paradigmas holísticos na 
pesquisa  educacional  brasileira.  Sugere  pesquisas  relativas  ao  estudo  exploratório,  tais  como: 
aprofundamento  da  análise  de  interação  educador/educando;  interações  entre  coordenadores  e 
alfabetizandos  em  outros  grupos;  estudo  da  formação  de  coordenadores  dos  círculos  por  meio  de 
videoteipes; análise lingüistica para aperfeiçoamento do método de alfabetização de adultos; a influência da 
tecnologia das comunicações na alfabetização de adultos no Brasil para análise da palavra-chave do ponto  
de vista de valores existenciais e da consciência histórica.

Inclui bibliografia.
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ANUNCIACAO,  Maria  Célia  Lopes  de.   Telecurso  de  primeiro  grau  em  Pernambuco :  um  estudo 
avaliativo.  Piracicaba, 1986.  284 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Metodista de 
Piracicaba. 

ORIENTADOR(A): SIGRIST, José Luiz.

DESCRIÇÃO:
A pesquisa concentra-se em analisar aspectos considerados relevantes para uma avaliação do telecurso 
primeiro grau, via rádio e TV, que, em Pernambuco, adota a dinâmica de recepção organizada e avaliação 
no processo do curso. Também foi realizada uma análise comparativa dos resultados do telecurso e dos 
exames supletivos de primeiro grau. 

METODOLOGIA:
Utilizou a pesquisa de campo para obtenção do objetivo de avaliar  o telecurso de 1º grau,  a partir  de  
opiniões dos alunos, orientadores da aprendizagem, diretores das escolas e supervisores locais. Foram 
aplicados questionários para a coleta desses dados.

CONTEÚDO:
O ensino supletivo teve a reforma mais significativa da sua história com a Lei n.5692 de 11 de agosto de 
1971,  que  fixa  diretrizes  e  bases  para  o  ensino  de  1º  e  2º  graus.  Foi  reconhecida  explicitamente,  a 
capacidade que tem o homem de aprender ao longo de sua existência, podendo retomar seus estudos não 
concluídos ou mesmo nunca iniciados, pois a educação está entendida como um processo de capacitação, 
aperfeiçoamento e enriquecimento humano, seja qual for o nível em que ela é realizada e a idade alvo  
atingida. Segundo o Censo de 1980, o Brasil é um país com uma população adulta de 29,6 milhões de  
analfabetos  e  um  contingente  de  mais  de  52  milhões  de  jovens  e  adultos  sem  formação  escolar 
minimamente suficiente. Considerando que a educação é um direito inalienável que deve ser oferecido a 
todos durante a vida, e que o 1º grau constitui o ensino básico necessário a todo cidadão, o Estado de 
Pernambuco vem oferecendo oportunidades educacionais para adolescentes e adultos desde o tempo das 
províncias, participando de iniciativas de âmbito nacional e/ou implantando suas próprias experiências. O 
presente  estudo  foi  planejado  para  atender  a  MEC/SEPES/Subsecretaria  de  Ensino  Supletivo,  que  no 
Encontro Nacional do Ensino Supletivo de 1983, recomendou que "a todos os envolvidos com a educação 
supletiva,  cabe atender que a avaliação não se restringe ao processo de aprendizado, mas também a 
avaliação do produto e a avaliação dos serviços para melhor atingir-se ao objetivo de que educação não é 
só quantidade mas principalmente qualidade”.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Diante dos resultados, conclui-se que a maioria dos alunos, ao ingressar no telecurso, já tinha cursado a 4ª  
série, o que é recomendado como pré-requisito. Apesar de serem em sua maioria jovens e solteiros, um 
pouco mais que a metade dos alunos exerce algum tipo de atividade profissional. As aulas veiculadas no 
telecurso são muito rápidas e como não são repetidas, os alunos não tem como rever o conteúdo através 
dos meios de comunicação utilizados no curso. No cômputo geral, o telecurso apresenta bons resultados de 
aprovação  de  alunos;  entretanto,  algumas  disciplinas  precisam  ter  seu  desempenho  melhorado.  Os 
resultados do telecurso são melhores do que os resultados dos exames supletivos de primeiro grau, e ele  
deve ser mantido como uma boa opção para o atendimento a clientela supletiva do Estado de Pernambuco.

Inclui bibliografia.

ARANHA, Felipe Soares.  Educadores populares e movimentos populares : relação de saber.  Belo 
Horizonte, 1989.  265 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  Universidade Federal de Minas Gerais. 

ORIENTADOR(A): ARROYO, Miguel.

DESCRIÇÃO:
Aborda a relação educação-movimentos populares, a partir do elemento central do processo educativo, a 
questão gnosiológica. As propostas pedagógicas no campo da educação popular se apresentam de três 
formas  diferentes:  ênfase  na  ideologia  dominante  e  a  necessidade  de  substituí-la  na  consciência  dos 
setores  populares;  na  troca  de  conhecimento  entre  educadores  e  educandos  gerar  um  terceiro 
conhecimento e ênfase nos grupos populares como sujeito da produção teórica.

14



METODOLOGIA:
Levantamento bibliográfico que incluiu revistas, jornais, cadernos, boletins, textos mimeografados e cordéis.

CONTEÚDO:
A relação educação-movimentos populares é abordada a partir do elemento central do processo educativo,  
a questão gnosiológica. Para isto, tomou-se escritos dos educadores dirigidos às camadas populares, a 
partir  da  década  de  60.  Esta  escolha  se  justifica  porque  nesta  década  se  originaram  as  propostas 
pedagógicas mais conhecidas no campo da educação popular. Ali se encontram a grande expansão das 
propostas de Paulo Freire, do Movimento de Educação de Base (MEB), os trabalhos dos Centro Popular de 
Cultura (CPC), da União Nacional dos Estudantes (UNE), as atividades das ligas camponesas, e a criação  
das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), ligadas a Igreja Católica.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
As experiências identificadas com os setores populares não colocam a alternativa de que esses setores 
fossem sujeitos da construção da teoria ou das teorias de transformação social. A elaboração da teoria da 
transformação social, nestes casos, se faz do lado de fora dos quadros sociais do mundo popular, cabendo 
ao sujeito, no processo pedagógico, a assimilação do saber de transformação. A dinâmica do movimento 
popular e as necessidades de luta levaram-no a multiplicar os espaços e as oportunidades de elaboração do 
saber.  Assim a  lógica  da  produção de conhecimento  popular  é  determinada pelas  condições  reais  de 
existência e a lógica da elaboração dos educadores sobre o popular é a mesma. O intelectual mergulhado 
no cotidiano das lutas e da existência aceita que há um saber político do povo e se reeduca por este real,  
para ele e para vários outros espaços. O novo desafio do educador é a da própria realidade. O cotidiano do 
processo  educativo  desenvolvido  entre  as  camadas  populares  gera  inúmeras  oportunidades  para  o 
educador  exercitar  sua  postura  de  aliado  (revalorizando e  reforçando o  conhecimento  produzido  pelos 
setores populares) ou de dominador (desvalorizando e tentando substituir um saber pelo outro). Seu espaço 
não está perdido. Não existindo saber acabado, perfeito, nem o saber dominante nem o popular é capaz de 
explicar  a  realidade.  O  educador  deve  se  dispor  a  contribuir  no  enriquecimento  desse  conhecimento, 
através das teorias socialmente elaboradas fora do popular, da própria interpretação que faz da realidade 
social e da preocupação com a memória do conhecimento popular. Pelo menos três teóricos parecem ter 
influenciado na elaboração dessa proposta: Paulo Freire, Michel Foucault e E. P. Thompson.

Inclui bibliografia.

ARAUJO, Liana Brito de Castro.  O valor da linguagem escrita para o educando jovem e adulto : em 
busca da cidadania negada.  São Carlos : UFSCar, 1995.  148 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) 
- Universidade Federal de São Carlos. 

ORIENTADOR(A): VIANNA, Marly de Almeida Gomes.

DESCRIÇÃO:
Verificar até que ponto a ausência da leitura e da escrita tem cerceado a participação dos educandos(as) na 
sociedade e no exercício de sua cidadania, e o papel do ensino supletivo como espaço de acesso desse 
grupo de entrevistados ao ensino e ao domínio da linguagem escrita.

METODOLOGIA:
Os dados foram obtidos através de entrevistas com 56 alunos, como também em conversas informais com a 
coordenação  e  a  secretaria.  A  documentação  que  regulamenta  o  funcionamento  da  suplência,  a  sua 
proposta pedagógica e grade curricular também foram fontes para a pesquisa.

CONTEÚDO:
A linguagem escrita (subentendendo-se a leitura) é um instrumento de comunicação indispensável, embora 
não suficiente, para a formação do homem e da mulher no exercício da cidadania. A partir dessa hipótese 
objetiva verificar como tem sido vivenciada a ausência da linguagem escrita e a necessidade da leitura e 
escrita na vida de 56 alunos do ensino supletivo noturno (1ª a 4ª séries do 1º grau) de uma escola estadual  
da cidade de Ouro Preto, MG. Para obtenção dos dados empíricos foram realizadas entrevistas e análise de 
documentos da escola.  O referencial  abrange estudos sobre cidadania,  o processo de alfabetização, o 
ensino supletivo e o ensino noturno.
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Conclui que aquele que não tem domínio da leitura e da escrita fica cerceado no exercício da cidadania. A  
linguagem escrita  é  um dos  instrumentos  mediadores  presentes  na  sociedade  atual  e  como  meio  de 
comunicação possibilita o intercâmbio entre as pessoas, permite o registro do pensamento e da história, 
além de ser um meio de acesso e de produção do conhecimento. O grupo de entrevistados caracteriza-se 
como um grupo que ainda não tem garantia mínima do acesso aos direitos humanos proclamados na 
Constituição.  O grupo está no nível  da subjetividade em termos da construção da cidadania.  Segundo 
Covre, trata-se de um dos níveis para a construção da cidadania, no qual os indivíduos buscam mudar suas 
relações cotidianas. Aqueles que não sabem ler e escrever, os analfabetos lingüísticos, vivem em condição 
de marginalização, e a escola e o professor assumem o compromisso de garantir a apropriação desses 
saberes.  O papel fundamental  da linguagem escrita no exercício da cidadania está na medida em que 
possibilita aos indivíduos ampliarem seus limites de conhecimento e reconhecimento da realidade/vida.  
Sendo a linguagem escrita um instrumento de poder, fortemente utilizado pela classe dominante, a classe 
oprimida,  ao se apropriar  dela,  poderá fazer  o  registro  de sua história,  a partir  de seu ponto de vista, 
utilizando  inclusive,  seu  próprio  padrão  lingüistico.  Recomenda  verificar  se  as  classes  populares,  ao 
conquistarem o domínio da linguagem escrita, estão se apropriando dela como instrumento de libertação e 
de registro da sua própria história. Deve-se também investigar como se dá o processo de aprendizagem no 
adulto e qual a contribuição, hoje, da proposta de Paulo Freire para o ensino supletivo.

Inclui bibliografia.

ARRAIS, Cristiane Holanda.  Trabalho e ensino noturno :  uma alternativa de escola para as classes 
trabalhadoras.  Fortaleza, 1994.  175 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do 
Ceará. 

ORIENTADOR(A): TESSER, Ozir.

DESCRIÇÃO:
Procura contribuir,  através da análise crítica  de uma experiência concreta e de trabalho como princípio 
educativo, com a constituição de alternativas voltadas para os interesses e condições concretas da clientela 
do ensino noturno, que são os jovens e adultos da escola fundamental. Busca contribuir para a modificação  
do quadro geral em que se encontra o ensino noturno.

METODOLOGIA:
Trata-se de um estudo de caso. A escolha do caso contemplou uma experiência onde se tentou romper com 
o quadro tradicional de escola noturna em um colégio do bairro da Aldeota, na cidade de Fortaleza, entre o 
ano de 1988 e o final de 1992. O colégio estudado faz parte da rede particular pertencente a uma instituição  
religiosa, que no período noturno (até 1992) esteve voltado a educação de jovens da classe trabalhadora. 
Acrescenta dados referentes a outras escolas noturnas através das secretarias de educação do Estado e  
Município, para controle do reflexo das mudanças qualitativas no ensino. Analisa entrevistas e questionários  
que definem o perfil dos alunos em seu ingresso na escola, suas avaliações anuais. Realiza entrevistas e 
aplica questionários específicos com todos os alunos, bem como outros aplicados por amostragem e com 
as lideranças estudantis formais e informais. Com estes procedimentos busca avaliar como foi percebido e 
analisado o processo ocorrido na escola por parte dos alunos.

CONTEÚDO:
Analisa uma experiência específica de escola noturna, a fim de considerar as possibilidades e limites de sua 
ação, no sentido de que tenha se constituído em espaço a serviço das classes subalternas. Realiza uma 
revisão  bibliográfica,  procurando  construir  um referencial  sobre  o  papel  da  educação  e  da  escola  no 
processo de organização, conscientização e praxis dos setores subalternos, a partir de sua relação com o  
mundo  do  trabalho.  Aprofunda  a  compreensão  do  processo  de  transformação  social,  com referências 
básicas marxistas,  mais especificadamente gramscianas. A análise específica inicia por situar o quadro 
atual do ensino noturno no Brasil e no Ceará, para depois debruçar-se sobre o estudo de caso proposto.  
Neste contexto, o levantamento de dados sobre a clientela específica do ensino noturno pretende subsidiar 
uma praxis educativa mais adequada aos alunos trabalhadores. Apresenta reflexões acerca do papel e das 
possibilidades do educador do noturno que se pretende intelectual orgânico da classe trabalhadora.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
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As  barreiras  a  expansão  das  modificações  implementadas  numa  escola  representa  dificuldades  de 
constituição de práticas alternativas que estabeleçam a escola como "trincheira" dos setores subalternos. As 
barreiras da permanência das modificações dizem respeito a continuidade dos processos que superem a 
primeira  fase  de  resistência  do  sistema.  Através  das  histórias  da  vida  escolar  dos  alunos,  descobre 
elementos esclarecedores de aspectos específicos da escola noturna, relacionados a seus altos índices de 
evasão e repetência, podendo se tornar elemento de interesse como subsídio de ações que visem minorar 
esse problemas. Considera fundamental a constituição da identidade histórico-concreta do grupo discente 
envolvido no projeto, pois somente dentro de suas especificidades culturais se pode julgar a significância de 
conteúdos e de práticas escolares que tenham a pretensão de atendê-lo.

Inclui bibliografia.

ARRUDA,  Judite  Sebastiany.   Uma  proposta  pedagógica  progressivista  no  ensino  noturno : 
dificuldades e contradições na sua implantação.  Porto Alegre, 1992.  185 p.  Dissertação (Mestrado em 
Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

ORIENTADOR(A): SOLARI, Carmen Lins Baia de.

DESCRIÇÃO:
Analisa a proposta pedagógica de uma escola de segundo grau de Porto Alegre, pertencente a rede pública  
de ensino do Rio Grande do Sul.  Essa escola possui,  no discurso de seus professores,  uma proposta 
pedagógica progressista, mas, no entanto, apresenta um padrão de ensino noturno insatisfatório na opinião 
da  comunidade.  Pretende  detectar  os  problemas  reais  que  imprimem  um  ritmo  diferenciado  ao 
desenvolvimento da proposta pedagógica, da escola em questão, ao curso noturno.

METODOLOGIA:
Revisão bibliográfica da temática abordada e consulta à documentação escolar. Análise do discurso das 
entrevistas realizadas com o corpo docente e com o corpo discente da escola. Análise dos dados à luz das 
obras  de  Suchodolski,  Bowles  e  Gintis  e  Di  Giorgi,  dentre  outros,  buscando  caracterizar  a  situação 
pesquisada, identificando as tendências pedagógicas existentes e as contradições que elas produzem no 
desenvolvimento da proposta pedagógica da escola em estudo.

CONTEÚDO:
Aborda o ensino de 2º grau, em especial o curso noturno com suas dificuldades e contradições. O estudo se 
desenvolveu, em uma escola de rede pública estadual de Porto Alegre, que possui uma única proposta 
pedagógica para os cursos diurno e noturno. Tal proposta é analisada em seus fundamentos teóricos e em 
seu desenvolvimento em ambos os turnos, procurando detectar as características e dificuldades específicas 
do  curso  noturno  em  comparação  ao  curso  diurno.  A  pesquisa  se  estrutura  a  partir  de  uma  revisão 
bibliográfica sobre o tema e de um estudo sobre propostas pedagógicas e teorias educacionais, com ênfase 
na  Pedagogia  Liberal,  com o  objetivo  de  subsidiar  a  caracterização  da  proposta  escolar  em questão.  
Comprovou  que  a  raiz  das  dificuldades  e  contradições  presentes  no  ensino  noturno  se  assentam na 
ideologia liberal que perpassa a proposta e as práticas pedagógicas desenvolvidas tanto no curso diurno 
quanto no curso noturno.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Confirma a hipótese de que a divergência entre discurso e prática pedagógica,  construídos a partir  da 
ideologia liberal,  é a principal causa da oferta diferenciada de ensino para as clientelas do diurno e do 
noturno na escola  pesquisada. Discorre  sobre as atitudes e situações cotidianas a partir  das quais  se  
constata essa contradição com o objetivo de que, uma vez percebidas, possam ser superadas. Cita alguns 
estudos  para  posteriores  pesquisas  na  área,  no  sentido  de  que  a  análise  da  situação  possa  ser 
aprofundada.

Inclui bibliografia.

AVELAR, Ayde Márcia Castilho.  Ensino supletivo : realidade e representação.  São Carlos, 1987.  253 p. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de São Carlos. 

ORIENTADOR(A): SILVA JUNIOR, Celestino Alves da.
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DESCRIÇÃO:
Pretende descobrir o significado do ensino supletivo investigando sua concepção (prevista na legislação),  
bem como sua conceituação (a partir das representações dos sujeitos envolvidos na experiência).

METODOLOGIA:
Traça a trajetória da educação de jovens e adultos no pais recuperando os principais eventos históricos  
relativos a essa esfera de ensino. Analisa a legislação brasileira, a documentação dos CES (centros de 
estudos  supletivos)  e  os  discursos  coletados  em  entrevistas  e  questionários  aplicados  em  alunos  e  
funcionários dos CES.

CONTEÚDO:
Apresenta idéias e  ações que contribuíram para a formulação do ensino supletivo  estabelecido na Lei  
5.692/71, e argumenta sobre o significado desse ensino a partir da legislação e da visão da população nele  
envolvida. Para isso foram coletados depoimentos de professores e alunos do Centro de Estudos Supletivos 
(CES)  de Cuiabá,  bem como de alguns  representantes  do sistema estadual  de educação e Conselho  
Estadual de Educação (CEE). Também foi analisada a documentação do Centro de Estudos Supletivos de 
Cuiabá relativa ao período de 1972 a 1986. Constatou que o ensino supletivo integra-se ao regular mas não 
se  confunde com ele,  servindo  como elemento complementar.  A população  estudada atribui-lhe  várias 
definições, sendo a mais freqüente a de encará-lo como oportunidade ou ajuda de estudo para aqueles que 
não estudaram na idade própria, resumindo-a na função suplência. Verificou que há grande distância entre 
o ensino supletivo idealizado, legalizado e o realizado.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Apresenta  um  resumo  do  trabalho  comentando  as  informações  mais  significativas  apontadas  nas 
entrevistas  e  questionários  com  a  população  do  CES;  ao  mesmo  tempo  segue  propondo  ações  que 
superem os problemas detectados. Constata que o texto legal não se realiza na prática e que o ensino  
supletivo se estrutura enquanto via complementar do ensino regular e de qualidade inferior. Ao caracterizar 
o CES e a população usuária, indica várias sugestões para otimizar o atendimento aos alunos e melhorar a  
qualidade do ensino supletivo,  buscando assim,  aproximar a realidade educacional  ao texto  legal  e às 
expectativas dessa clientela.

Inclui bibliografia.

BANDEIRA, Carmen Lúcia B.  ABC das escolas comunitárias : princípios de uma pedagogia popular. 
Recife, 1989.  111 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Centro de Educação, Universidade Federal 
de Pernambuco. 

ORIENTADOR(A): PEREIRA, Luzete Adelaide.

DESCRIÇÃO:
Procura reconstituir a trajetória das escolas comunitárias, enquanto prática de educação popular, pontuando 
algumas questões de ordem teórica surgidas em função da prática e desvelando a essência política desse  
processo. Pretende também, através da análise dessas práticas, a recuperação da memória do processo de 
rearticulação da sociedade civil e o seu papel na história da educação.

METODOLOGIA:
Adotou os princípios da Filosofia da Praxis,  que busca informar a história  da organização dos setores  
oprimidos sob a ótica da transformação revolucionária da sociedade. Seleciona material para análise a partir 
de consulta a documentos oficiais e projetos relacionados a experiência. Registra depoimentos e entrevistas 
com pessoas envolvidas no movimento.

CONTEÚDO:
Aborda a prática educativa das escolas comunitárias, enquanto experiência de educação popular, que se 
desenvolveu em bairros periféricos do Recife e de Olinda, desde meados da década de 70. Observa que tal 
prática teve sua origem vinculada a atuação da Igreja progressista e que se caracterizou por articular as 
organizações  populares  em  seu  processo  de  luta  pela  instituição  e  ampliação  dos  espaços  de 
representatividade  política.  Discute  a  relação que  se estabeleceu  entre  educação,  movimentos sociais,  
Estado e Igreja, tendo como referencial teórico-analítico as concepções de Antônio Gramsci e da Filosofia  
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da  Praxis.  Discorre  sobre  a  trajetória  das  escolas  comunitárias  e  sobre  os  reflexos  do  processo  de 
rearticulação da sociedade civil, esfacelada pelo golpe militar de 1964.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O movimento das escolas comunitárias se fez no sentido da busca de identidade, dado que sua prática 
pedagógica se efetivou em meio a uma diversidade de concepções e interesses característicos dos conflitos  
de classe. O perfil  político que caracterizou a experiência,  pode ser apreendido em duas instâncias de 
aprendizado: na instância do movimento das escolas e na instância do fazer pedagógico. Como se tratou de 
experiência  oriunda  de  setores  oprimidos,  foi  possível  identificar  em  seu  processo  as  marcas  da 
precariedade,  da influência  do senso comum, com repercussões na forma de reflexão dos educadores 
populares (simplismos, qualidade do trabalho educativo, superestima do saber popular). A necessidade de 
realizar estudos mais aprofundados sobre as experiências de educação popular, na medida em que estas 
refletem novas  maneiras  de  atuação da  sociedade  civil  pela  conquista  do  saber  sistematizado.  Essas 
experiências colocam a urgência de se repensar conceitos, posturas, modelos e políticas educacionais, o 
que obrigaria, necessariamente, a uma redefinição de parâmetros para o resgate do ensino público.

Inclui bibliografia.

BARBOSA,  Derly.   Educação popular  na  escola :  construindo  uma proposta  curricular  de História  e 
Geografia para o ensino supletivo, na perspectiva emancipatória.  São Paulo, 1991.  203 p.  Dissertação  
(Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): SAUL, Ana Maria.

DESCRIÇÃO:
A  partir  de  uma  proposta  curricular  de  História  e  Geografia,  desenvolvida  pela  autora  quando  era  
coordenador da área de Estudos Sociais do Projeto Prá-Valer, objetivou a fundamentação teórica desta, 
visando sua formalização e aceitação como produção de conhecimento.

METODOLOGIA:
O recurso empregado foi análise de bibliografia.

CONTEÚDO:
Objetiva  contribuir  com  os  estudos  que  visam  a  construção  da  educação  popular,  superando  o 
distanciamento  que  há entre  o  saber que a escola  ensina e  a  compreensão da prática  social  que  os 
trabalhadores vivenciam. O objeto de pesquisa é a proposta curricular de História e Geografia (descrita na 
integra) elaborada pela autora quando participou como coordenadora do Projeto Prá-Valer, em Osasco, 
entre 1986 a 1988. Estabelece os pressupostos teóricos para a construção de uma proposta curricular, 
questionando o tipo de currículo adequado ao ensino supletivo, o significado da educação popular a ser 
desenvolvido na escola e a analisando as abordagens curriculares e o tipo de formação que enfatizam. A  
proposta não foi aplicada, não sendo possível analisar sua validade. Conclui enfatizando a necessidade de 
uma formação mais especifica para o professor de educação de adultos.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Como a proposta não pode ser implementada, devido a troca de governo municipal, não foi possível uma 
análise da aplicabilidade desta. Assim a conclui o trabalho relatando a apresentação de tal proposta ao  
corpo docente. Constatou a falta de formação especifica dos monitores e a necessidade que houve de se  
desenvolver um treinamento, onde o educador (com no mínimo o 1º ano de 2º grau) recebeu uma formação 
técnica e política.

Inclui bibliografia.

BARBOSA, Paulo Correa.  Quando Maria aprende a ler maria : a fala de um grupo de mulheres do Morro 
do Borel e da favela da Indiana, a respeito da alfabetização.  Rio de Janeiro, 1994.  81 p.  Dissertação  
(Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

ORIENTADOR(A): CARVALHO, Marlene Alves de Oliveira.

19



DESCRIÇÃO:
Investigar a maneira pela qual as pessoas que freqüentaram um programa de alfabetização de jovens e 
adultos,  realizado  no  Morro  do  Borel  e  Favela  da  Indiana,  Rio  de  Janeiro,  avaliam  o  impacto  desta 
experiência em sua vida profissional, familiar e pessoal.

METODOLOGIA:
Estudo de caráter exploratório. Entrevistas com as pessoas envolvidas na experiência. Observação direta 
do comportamento.

CONTEÚDO:
Procurou  verificar  como os  alunos  concluintes  de  um programa de  alfabetização  de  jovens e  adultos,  
realizado no Morro do Borel e Favela da Indiana, Rio de Janeiro, RJ, durante o ano de 1991, avaliaram os 
efeitos da alfabetização em suas vidas, do ponto de vista profissional, familiar e pessoal. O universo da 
pesquisa foi constituído por um grupo de nove alunos, os quais foram entrevistados pelo pesquisador, para 
posterior  análise daquelas falas.  Por ser  a presença feminina majoritária  no programa,  deu-se atenção 
especial aos relatos das mulheres. Estas, consideraram que o fato de aprender a ler desenvolveu sua auto-
estima, capacidade de expressão e autonomia para realizar, no contexto da grande metrópole, os atos de 
vida  cotidiana  que  exigem  o  conhecimento  da  leitura.  Do  ponto  de  vista  profissional,  contudo,  não 
alcançaram melhores oportunidades de emprego nem de salários. Suas relações familiares e a participação 
na  vida  política  das  comunidades  também  não  foram  significativamente  alteradas.  Conclui  que  a 
emancipação social, econômica e política dessas mulheres dificilmente será alcançada se persistirem as 
profundas desigualdades da sociedade brasileira.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Constatou-se que as mulheres consideram que o fato de terem aprendido a ler, desenvolveu sua auto-
estima, sua capacidade de expressão e sua autonomia para realizar, no contexto da grande metrópole, os 
atos da vida cotidiana que exigem o conhecimento da leitura. Do ponto de vista profissional, contudo, não  
alcançaram melhores oportunidades de emprego nem de salários. Suas relações familiares e a participação 
na  vida  política  das  comunidades,  também  parecem  não  ter  sido  significativamente  alteradas  pela 
experiência  de  alfabetização.  Embora  haja  uma  percepção  subjetiva  muito  positiva  dos  resultados 
alcançados com a alfabetização, o que se conclui e que a emancipação social, econômica e política dessas 
mulheres  dificilmente  será  alcançada  enquanto  persistirem  as  profundas  desigualdades  da  sociedade 
brasileira. Discorre sobre todos os tipos de mudanças que deve ocorrer para uma melhoria no atendimento  
educacional de jovens e adultos: políticas públicas, atuação da sociedade civil e de profissionais, diminuição 
das desigualdades sociais, entre outras.

Inclui bibliografia.

BARRETO, Jandyra de Oliveira.   Investigação interativa : a experiência do cotidiano subsidiando uma 
proposta de tecnologia alternativa para uma classe de alfabetização do ensino supletivo.  Rio de Janeiro,  
1989.  85 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro. 

ORIENTADOR(A): MENEZES, Sylvia Regina Saião.

DESCRIÇÃO:
Propõe uma tecnologia alternativa para uma classe de alfabetização do ensino supletivo, tendo em vista não 
apenas  alfabetizar  os  alunos  mas  conscientizar  alunos  e  professores  a  respeito  do  contexto  sócio-
econômico,  político  e cultural  no qual  estão inseridos.  A situação-problema colocada é a existência  de 
universos diferentes entre professores e alunos (linguagens, interesses, percepções, valores e vivências), o  
que interfere na comunicação destes e consequentemente na processo educativo.

METODOLOGIA:
Trata-se de um estudo de natureza exploratória com vistas a formulação de uma proposta de tecnologia  
alternativa.  A coleta e análise dos dados apoiou-se no método etnográfico e na técnica de observação 
participante.

CONTEÚDO:
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O objetivo do estudo é propor uma "tecnologia alternativa" que subsidie o professor no atendimento ao 
aluno do ensino supletivo. Através de uma "investigação interativa" procurou-se identificar as diferenças 
entre universos simbólicos de professores e alunos, visando superar as dificuldades do processo ensino-
aprendizagem, tendo como referencial teórico a proposta educacional de Paulo Freire. Foi desenvolvido 
numa classe de alfabetização do ensino supletivo de uma escola noturna estadual do Município do Rio de  
Janeiro. Trata-se de uma pesquisa experimental na qual se fez uso de outras metodologias para coleta e 
análise dos dados como a pesquisa etnográfica e a observação participante. Os resultados demonstram que 
o  Método  Paulo  Freire  foi  adequado  aos  objetivos  da  proposta,  pois  propiciou  alterações  na  prática 
educativa no que se refere ao ato de comunicação entre educandos e educadores, além de contribuir para 
uma reflexão constante destes últimos em relação a sua atuação pedagógica.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O estudo  mostrou  que o Método  Paulo  Freire  para  a  alfabetização de adultos foi  adequado ao grupo 
participante da pesquisa. A implementação do Método baseou-se na investigação interativa desenvolvida. O 
resultado foi uma alteração da prática educativa levando a uma atitude de alerta, a uma avaliação contínua 
do trabalho - seja como pesquisador, seja como professor - a reajustar ou reformular objetivos e estratégias 
sempre que se fazia necessário, a abertura de ouvir, de pensar e repensar a visão de mundo, de educação,  
de ensino. Entretanto, no que se refere a alfabetização dos alunos, o resultado foi parcial não só devido as 
dificuldades  inerentes  às  condições  individuais  de  aprendizagem  da  população-alvo,  mas  também,  e 
principalmente, às próprias condições/limitações com as quais o professor trabalha no ensino supletivo.

Inclui bibliografia.

BARROS, Francisca Argentina Gois.  Movimento de Educação de Base (MEB) em Sergipe : 1961-1964 : 
uma  reconstituição  histórica.   João  Pessoa,  1995.   168  p.+  anexos.   Dissertação  (Mestrado  em 
Educação) - Universidade Federal da Paraíba. 

ORIENTADOR(A): IRELAND, Timothy Denis.

DESCRIÇÃO:
Estuda a formação de uma parceria entre a Igreja e o Governo Federal  em Sergipe para melhorar as  
precárias  condições  sócio-econômicas  que  a  população  rural  nordestina  vivem.  Dentre  as  medidas 
viabilizadas pela parceria, estão o projeto de instalação de escolas radiofônicas associadas à educação 
sanitária e organização comunitária como plano educacional da educação de base.

METODOLOGIA:
Estudos  das  experiências  da  educação  de  adultos,  realizando  pesquisas  prévias  com levantamento  e 
ordenamento de fontes primárias de informação.

CONTEÚDO:
Este estudo trata do Movimento de Educação de Base (MEB) em Sergipe no período de 1961 a 1964,  
historicizando o processo de montagem, instalação e funcionamento do sistema rádio-educativo de Sergipe, 
considerada  uma  das  experiências  diretamente  responsável  não  somente  pela  criação  de  escolas 
radiofônicas em quase todo o País mas, sobretudo, pelas inovações metodológicas que introduziu e que 
acabaram por conferir ao MEB destacado papel na alfabetização de adultos.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES: 
Mostra que o projeto das escolas radiofônicas fez parte de um conjunto de medidas voltadas para a busca 
de soluções dos problemas da região Nordeste a partir  do esforço conjunto  do Governo Federal  e de 
setores organizados da sociedade civil, neste caso a Igreja. Se se pretende realmente superar problemas 
de  educação,  talvez  fosse  interessante  investigar  como o  MEB foi  capaz de  dar  continuidade ao  seu  
processo de aprendizagem nas escolas. Questionamentos como este podem levar educadores brasileiros a 
dar mais um passo na melhoria do ensino em nosso País.  

Inclui bibliografia

BASTOS, João Baptista.   O ensino supletivo :  análise crítica.   Rio  de Janeiro,  1986.   197 p.   Tese 
(Doutorado em Educação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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ORIENTADOR(A): ALMEIDA, Maria Angela Vinagre de.

DESCRIÇÃO:
Desvenda o aspecto político do ensino supletivo, analisando sua legislação, definida nos anos de 1970 a 
1972, e investigando os antecedentes dessa modalidade de ensino.

METODOLOGIA:
Análise crítica da legislação e revisão bibliográfica dos trabalhos relativos ao tema. Visitas e observações 
em escolas públicas. Contatos com profissionais envolvidos com o ensino supletivo.

CONTEÚDO:
Análise crítica do ensino supletivo a partir da investigação de seus antecedentes, sua legislação (definida  
nos anos 70 a 72) e seus aspectos políticos. Objetivou questionar essa proposta de ensino apontando suas  
incoerências e contradições. Conduziu a investigação em três frentes: os antecedentes do ensino supletivo, 
análise da legislação e da política do ensino supletivo recorrendo à revisão bibliográfica, entrevistas abertas 
e análise de documentos. Concluiu que o ensino supletivo ao invés de significar uma segunda oportunidade 
de acesso ao ensino formal,  acabou representando uma nova forma de exclusão para aqueles que já 
haviam sido excluídos da escola regular na época da infância. Recomenda a adoção da análise crítica como 
método de pesquisa, no sentido de que esta possibilita uma melhor compreensão da realidade. Destaca a 
necessidade de realização  de pesquisas que aprofundem as questões relativas  ao universo  do ensino 
supletivo (clientela, resultados, professorado, entre outras).

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A análise crítica mostrou que o Governo defendia uma posição de integração dos excluídos no sistema 
escolar, mas ao apresentar uma solução legal para integrá-los, entrou em contradição, pois a legislação do 
ensino supletivo criou um sistema paralelo,  independente e inferior ao sistema regular de ensino. Essa 
contradição corresponde ao projeto político e econômico dos anos 70. O ensino supletivo tal como está 
institucionalizado pela legislação, acabou se tornando um mecanismo de exclusão, na medida em que não 
permite o reingresso ao sistema regular de ensino. Em contrapartida, o atendimento aos excluídos realizar-
se-á quando o Governo criar um sólido sistema de educação pública e gratuita capaz de oferecer vagas  
para todas as crianças. Enquanto o ensino público e gratuito não for universalizado, a exclusão será uma 
constante no sistema de ensino, já que suas causas não foram atacadas. Recomenda: adoção da análise 
crítica  como  método  de  pesquisa  nos  estudos  de  legislação  educacional,  a  qual  proporciona  uma 
compreensão não só das normas e das diretrizes mas também das relações destas normas e dessas
diretrizes  com o contexto  político,  social  e  econômico;  realização de estudos sobre a relação entre as 
condições de vida dos alunos do ensino supletivo ou dos cursos noturnos e os conteúdos curriculares; 
avaliação dos resultados dos cursos de 1º e 2º graus ministrados pelos meios de comunicação de massa; 
atenção  à  formação  dos  professores  dos  cursos  supletivos  e  dos  cursos  noturnos;  participação  dos 
governos estaduais e municipais nos programas de ensino supletivo e de cursos noturnos.

Inclui bibliografia.

BINZ, Jussara Ferreira.  Opiniões de alunos de um curso supletivo de educação geral, em nível do 
ensino de segundo grau, quanto aos métodos de ensino utilizados pelos professores : um estudo 
de caso.   Porto Alegre,  1989.  120 p.  + anexos.   Dissertação (Mestrado em Educação) -  Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

ORIENTADOR(A): MOURIÑO MOSQUERA, Juan José.

DESCRIÇÃO:
Pretendeu-se conhecer a opinião dos alunos do curso supletivo de educação geral de 2º grau, da Escola 
Estadual Imperatriz Leopoldina, pioneira e única a oferecer curso supletivo de 2º grau em Porto Alegre,  
quanto aos métodos de ensino utilizados pelos professores da disciplina de Português.

METODOLOGIA:
Tratou-se de pesquisa qualitativa-descritiva, utilizando-se a técnica do estudo de caso. Para a coleta de 
dados foram realizadas entrevistas semi-estruturadas junto aos alunos e com as professoras de Português, 
observações  de  aulas,  análise  do  caderno  de  registros  de  professor,  de  exercícios  elaborados  pelas 
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professoras e do Plano de Curso da escola, bem como contatos informais com a vice-direção e participação 
no Conselho de Classe.

CONTEÚDO:
Aborda estudos sobre a aprendizagem do adulto e sua especificidade e questões sobre método de ensino.  
A amostra envolveu 28 alunos e duas professoras, e a coleta de dados deu-se principalmente através de 
entrevistas semi-estruturadas e observações das aulas. A investigação mostrou que, em sua maioria os 
alunos concordam com a forma como os professores desenvolvem o "ensino direto", entretanto, no que se 
refere  ao  "ensino  à  distância",  ele  deveria  ser  repensado,  bem  como  o  programa  desenvolvido  em 
Português e nas demais disciplinas.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O ensino  direto  e  o  ensino  à  distância  foram os únicos métodos utilizados pelas professoras,  onde o 
primeiro apresentou-se satisfatório na opinião dos alunos, não ocorrendo o mesmo com o segundo. Os 
recursos utilizados são exercícios gramaticais e de interpretação, bem como textos extraídos de jornais,  
revistas e de autores nacionais. Apesar da tentativa das professoras e do desejo dos alunos, a utilização de 
outros recursos é prejudicada pelo  funcionamento precário  do setor  de audiovisual  e da biblioteca.  As 
professoras não possuem preparo adequado para atuar em cursos supletivos e necessitam adquirir mais 
conhecimento quanto as formas de operacionalização do ensino à distância. As sugestões referem-se a  
melhoria dos problemas citados, bem como uma maior participação dos alunos e da comunidade em todo o 
contexto da escola, divulgação do ensino supletivo quanto a sua filosofia, características e formas, maior  
participação  do  Departamento  de  Ensino  Supletivo  e  da  Secretaria  de  Educação  no  que  se  refere  a 
supervisão e produção de estudos sobre este ensino e na ampliação das vagas, e que as universidades se 
atentem para a necessidade de formar professores nessa área.

Inclui bibliografia.

BITES, Maria Francisca de Souza C.  O ensino noturno em Goiânia : um diagnóstico.  Goiânia, 1992.  245 
p.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás. 

ORIENTADOR(A): LIBANEO, José Carlos.

DESCRIÇÃO:
Pretende apresentar  um quadro do ensino noturno no Município  de Goiânia,  procurando caracterizar  a 
política  educacional,  o  perfil  do  aluno  e  do  professor,  a  escola  como  organização  administrativa  e 
pedagógica, a dimensão administrativa e didático-pedagógica do trabalho escolar, a evasão e repetência.

METODOLOGIA:
Estruturada na metodologia do estudo exploratório, a pesquisa teve como referencial empírico dados do 
Município de Goiânia dos anos de 1988/89, complementados por um estudo de caso numa escola estadual  
de 1º grau (os dados da escola foram obtidos entre 1986 e 1991). Utilizou os seguintes procedimentos: 
pesquisa  bibliográfica,  análise  documental,  entrevistas  com  autoridades  da  administração  central, 
profissionais da escola-campo da pesquisa,  observações e registro do cotidiano escolar e aplicação de 
questionários aos estudantes.

CONTEÚDO:
Estuda o ensino regular noturno no Estado de Goiás e no Município de Goiânia, na forma de pesquisa 
exploratória visando a formulação de um diagnóstico.  A análise dos dados confirma estudos correlatos 
realizados em outros Estados, segundo os quais o ensino regular noturno vem sendo tratado como se fosse 
ensino  diurno.  No  entanto,  os  alunos  e  professores  do  noturno  são  portadores  de  características 
diferenciadas.  Além disso,  o  ensino  noturno  requer  condições  organizacionais  e  pedagógicas  próprias.  
Precisamente em decorrência destas peculiaridades,  os resultados educacionais do ensino noturno são 
mais agravados, de modo que as deficiências do ensino diurno são aqui potencializadas. O diagnóstico 
sugere uma variedade de investigações nessa modalidade de ensino.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A exemplo do que ocorre em outras localidades, o ensino noturno em Goiás não vem contemplando os  
interesses e necessidades da clientela. Tanto os órgãos competentes como os profissionais técnicos da 
escola não buscam captar a especificidade dos que atuam nesses período, visando assim estabelecer uma 
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política que atenda às necessidades dessa clientela. Assim, o ensino regular diurno ainda é o referencial da 
organização e administração, do desenvolvimento das atividades pedagógicas e didáticas. Os professores 
demonstram um estado de desânimo pela própria atividade que exercem e um sentimento de solidão em 
suas práticas.

Inclui bibliografia

BLACK, Emilia.  Educação de adultos.  Campinas, 1990.  159 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - 
Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas. 

ORIENTADOR(A): AROUCA, Lucila Schwantes.

DESCRIÇÃO:
Através de uma retomada da evolução histórica da educação de adultos, visa comparar métodos e técnicas 
de ensino aplicadas por diferentes grupos, sob perspectivas diversas na formação de adultos, de modo a 
reunir esforços num aproveitamento dessas experiências propondo novas diretrizes para este ensino.

METODOLOGIA:
Foram analisados documentos e publicações que se referem às experiências estudadas.

CONTEÚDO:
A partir de uma retrospectiva histórica sobre a alfabetização e educação de adultos no Brasil e na América  
Latina,  evidencia  as  diferentes  influências  que  contribuíram para  o  desenvolvimento  do  ensino  adulto, 
analisando também algumas experiências positivas que podem servir  de base para uma nova reflexão 
sobre o problema. Através de documentos e publicações foram analisadas as seguintes experiências: o 
método Frank Lauback, o programa Alfalit  Internacional,  a Cruzada ABC, o Departamento de Educação 
Básica de Adultos da Confederação Evangélica do Brasil, a proposta educacional de Paulo Freire, MEB e o 
Mobral. Apresenta uma proposta para a realização de programas de educação de adultos, fundamentada no 
conceito educacional moderno que situa o educando adulto como sujeito da educação. Conclui ressaltando 
a urgência da tomada do problema do analfabetismo e reeducação de adultos, de modo sistematizado e 
concomitante com o aumento da rede escolar para jovens e adultos, num aproveitamento das experiências  
válidas do passado.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A educação de adultos entre as 1940 e 1975 resgata a idéia de que os conceitos, métodos e técnicas de 
ensino se desenvolveram no sentido de encorajar e valorizar o educando adulto a sua realidade espacial e  
vivencial,  levando-se em conta o respeito as suas perspectivas e opções, visando a sua integração na 
sociedade. Evidenciou-se também, pelas conclusões dos diversos encontros de educadores e especialistas 
dos diversos setores do desenvolvimento econômico e social que a erradicação do analfabetismo só se 
realizará quando se fizerem esforços combinados com o aumento da rede escolar para as crianças e em 
planos de governo para combate a pobreza. Os grandes centros do País, com índices assustadores de 
indivíduos que não possuem pelo menos o mínimo do que precisam para a sobrevivência, deverão estar  
desmotivados para a aprendizagem e possivelmente os demais contigentes da sociedade poderão também 
estar  desmotivados  para  promover  programas  educacionais  e  campanhas  para  a  erradicação  do 
analfabetismo.  Retrata  as  tentativas  anteriores  equivocadas  que  despendem  vultuosas  verbas  para  a 
manutenção de um órgão executor  em âmbito federal,  porem não alcançando êxito.  Diante das novas 
perspectivas  educacionais,  a  elaboração  de  programas  para  a  educação  de  adultos  deve  partir  do 
conhecimento das prioridades comunitárias e seu potencial  de modo que todo o processo educacional 
venha atender  as  condições e  necessidades da população.  É necessário  premência  na divulgação  de 
material bibliográfico mais prático e acessível a todos os interessados na educação do povo; introdução do 
problema do adulto analfabeto nos programas para a formação de professores para o primeiro e segundo 
graus do Magistério.

Inclui bibliografia.

BORTOLOZO, Moacir.   Incursões pela concepção de subjetividade do pensamento pedagógico de 
Paulo Freire : um esboço crítico.  Campinas, 1993.  122 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - 
Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas. 
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ORIENTADOR(A): SIGRIST, José Luiz.

DESCRIÇÃO:
Procura, através da análise da concepção de subjetividade, evidenciar a incongruência lógico-metodológica 
que perpassa pela ontologia e pela epistemologia do pensamento pedagógico de Paulo Freire.

METODOLOGIA:
Pesquisa teórica que considera o contexto histórico de Paulo Freire.

CONTEÚDO:
Procura, de forma eminentemente teórica, evidenciar a incongruência lógico-metodológica que perpassa 
pela ontologia e pela epistemologia do pensamento pedagógico de Paulo Freire. Nesse sentido, analisa 
especificamente a concepção de subjetividade que portam os conceitos diálogo e conscientização. Mostra  
que, tanto na ontologia como na epistemologia, a concepção de subjetividade de Paulo Freire é ambígua. 
Paulo Freire oscila entre uma concepção de subjetividade conforme o pensamento cristão e uma outra,  
conforme  o  materialismo  histórico-dialético,  o  que  inviabiliza  o  rigor  sistemático  de  seu  pensamento 
pedagógico.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Apresenta  duas séries  de objeções que  afirmam que as  concepções de  subjetividade  via  conceito  de 
diálogo  e  conscientização  no  pensamento  pedagógico  de  Paulo  Freire  apresentam uma incongruência 
lógico-metodológica  que  torna  problemático  o  seu  rigor  de  sistema.  A  primeira  objeção  conclui  que  o 
pensamento freireano não possui a pretensão de sistema, mas é possuído pelo "espírito" cristão. A segunda 
verifica que o praticismo freireano tem um caráter dogmático, despótico e que somente com o rigor teórico é 
possível  ter  clareza  do  concreto.  Propõe  a  realização  de  pesquisas  referentes  aos  pressupostos 
epistemológicos que determinam uma concepção da teoria do pensamento pedagógico de Paulo Freire e 
como ele tematiza a questão da cientificidade.

Inclui bibliografia.

BRAGA, Álvaro José Pereira.  Do Mobral ao computador : a implantação de um projeto de informática 
educativa na educação de jovens e adultos.  Campinas, 1996.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  
Universidade Estadual de Campinas. 

ORIENTADOR(A): GERALDI, Corinta Maria Grisolia.

DESCRIÇÃO:
Descreve a implantação de um projeto de informática educativa destinado a educação do jovens e adultos,  
Projeto  Eureka,  buscando  explicitar  as  relações  político-pedagógicas  que  precederam e  permearam  a 
construção do chamado "Ambiente Logo de Aprendizagem" baseado no uso de tecnologias da inteligência.

METODOLOGIA:
O recorte temporal abrange o segundo semestre de 1990 até o início de 1993.Os dados colhidos foram 
tanto quantitativos como qualitativos, sendo na maioria documentos referentes a implantação do Projeto. 
São analisados documentos e práticas registradas além da cotidianeidade não-documentada. Para o relato 
da prática foram escolhidas 6 escolas/núcleos, sendo os dados registrados através do diário de campo e 
gravações em vídeo.

CONTEÚDO:
Descreve um projeto de informática educativa - Projeto Eureka - no Programa de Alfabetização e Educação 
Continuada de Jovens e Adultos (suplência I) da Fundação Municipal para Educação Comunitária da cidade 
de  Campinas  (FUMEC),  buscando a  explicitação  das  relações político-pedagógicos  que  precederam e 
permearam a construção do chamado "Ambiente Logo de Aprendizagem" no contexto do ensino supletivo. 
Metodologicamente  segue  as  orientações  da  pesquisa  participante  utilizando-se,  assim,  de  dados 
documentados,  não  documentados  e  diário  de  campo.  No  referencial  são  abordados  os  temas 
analfabetismo e  ensino  supletivo,  além de estudos que  analisam o  impacto  das  novas  tecnologias  na 
sociedade contemporânea e na realidade educacional. As análises levantadas neste trabalho apontam para 
a importância das relações entre categorias de cultura e tempo no processo de implantação deste projeto de 
informática educativa no contexto do trabalhador estudante.
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Dentro da noção de "ecologia cognitiva" (relações entre inteligência, técnica e cultura) de Levy, pode-se 
considerar  a  proposta  do  Projeto  Eureka  como  uma  mudança  cultural  no  interior  da  escola,  estando 
diretamente relacionada com uma proposta democrática de sociedade. A concretização desta proposta se 
deu através da estratégia dos grupos de trabalho nas unidades educacionais, articulados com a rede global 
de formação continuada e em serviço do projeto, se completando nas interações conflituosas dos atores 
sociais da comunidades educativa. A estratégia básica do Projeto Eureka é justamente a valorização da 
ação/reflexão  dos  saberes  do  professor  no  processo  de  implantação/construção  do  ambiente  de 
aprendizagem integrado ao seu cotidiano curricular. 

Inclui bibliografia.

BRITO, Laura Maria de Farias.  Animadores de comunidade em processo de formação.  João Pessoa, 
1987.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal da Paraíba. 

ORIENTADOR(A): RIBEIRO, José de Ribamar.

DESCRIÇÃO:
Pretende analisar a questão da formação do educador popular a partir do processo educativo vivenciado  
pelos animadores de comunidade participantes do Programa de Formação de Animadores de Comunidade,  
PROFAC.  Pretende,  ainda:  identificar  como  se  processa  a  trajetória  de  formação  do  animador  de  
comunidade; caracterizar a perspectiva teórica-metodológica que orienta o PROFAC; examinar qual o nível  
de pertinência do PROFAC em relação ao processo de formação do educador popular; identificar como se  
dá a emergência e a evolução da consciência critica e qual tem sido a contribuição da educação na luta 
empreendida pelas classes populares, na perspectiva de transformação social.

METODOLOGIA:
Adota  como  metodologia  a  pesquisa  participante  de  caráter  exploratório,  utilizando  como  recurso 
metodológico a observação participante e como instrumentos e procedimentos a coleta de dados por meio 
de: depoimentos, entrevista semi-estruturada e pesquisa em fonte de natureza primária.

CONTEÚDO:
Analisa a questão da formação do educador popular, adotando como universo empírico o processo de 
formação dos animadores engajados no Programa de Formação de Animadores de Comunidade, PROFAC, 
promovido  pela  Arquidiocese  da  Paraíba.  Elabora  seu  referencial  teórico  a  partir  de  uma  perspectiva  
histórica e de uma concepção dialética da educação, definida nos termos da educação popular. Para tanto,  
recorre às concepções e estudos de Gramsci, Paulo Freire e Carlos Brandão. Conclui que a análise da 
trajetória desses animadores leva a crer que sua formação se dá a partir da prática que esta assume no 
contexto de luta dos movimentos populares e que explicitar a questão da formação nesses termos significa, 
ao mesmo tempo, identificar que é por meio desse processo que se forma o educador popular, encarado em 
termos de embrião do novo tipo de intelectual orgânico originado das classes populares.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Conclui que é na prática e através da prática que se processa a formação do animador comunitário. Porém,  
a necessidade de reflexão teórica, de aprofundamento e de sistematização das etapas desse processo, se 
não  forem  concretizadas,  poderão  se  transformar  numa  ameaça  de  esvaziamento  dessa  prática, 
conduzindo-a ao espontaneísmo e ao pragmatismo. Destaca, ainda, que uma proposta de formação nesse 
campo supõe, além de uma articulação orgânica com os movimentos populares, uma maior clareza quanto  
a função social  do educador, configurado nos termos definido por Gramsci como sendo o novo tipo de 
intelectual orgânico. Um processo formativo que se pretenda coerente com a perspectiva exposta deve 
contemplar os seguintes princípios: articulação entre teoria e prática, alternando os momentos de prática  
efetiva e reflexão teórica dessa mesma prática; desenvolver-se a partir dos problemas vivenciados pelos 
educadores em formação e não a partir das necessidades; orientar-se na perspectiva da educação popular  
enquanto educação direcionada para os interesses das classes populares, na luta pela sua hegemonia e 
transformação da sociedade.

Inclui bibliografia.
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BROGGIO, Antônio Celso.  Educação supletiva : uma avaliação da proposta oficial no cotidiano do Centro 
Estadual de Educação Supletiva Prof. Antônio José Falcone em Piracicaba.  Piracicaba, 1998.  57 p.  
Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Metodista de Piracicaba. 

ORIENTADOR(A): PAIVA, José Maria de.

DESCRIÇÃO:
Pretende realizar avaliação da proposta oficial para o ensino supletivo e sua prática cotidiana no Centro 
Estadual de Educação Supletiva “Professor Antônio José Falcone” em Piracicaba, no período de 1992 a 
1997, a fim de apresentar subsídios para compreender a discrepância entre a educação oferecida e o perfil  
do usuário.

METODOLOGIA:
A partir de Queiroz, Demartini, Cipriani e Martinelli, considera que os estudos quantitativos e qualificativos  
não  são  excludentes.  Técnicas  qualitativas  foram privilegiadas,  sem contudo  fugir  ou  desprezar  dados 
quantitativos como recursos necessários a compreensão da totalidade do sistema do ensino supletivo de 
primeiro grau para jovens e adultos. Para coleta de dados, adotou-se a entrevista não-estruturada  tomada 
como narrativa oral, a fim de entender os fatos partindo da interpretação dos sujeitos que vivem tais fatos: 
professores e alunos que vivenciam o ensino supletivo no CEES - Piracicaba.

CONTEÚDO:
Foi utilizado para fundamentar a análise o estudo da legislação e a história do supletivo no Brasil e no  
Estado de São Paulo,  bem como a história  e  a  praxis  do Centro  Estadual  de  Educação Supletiva  de 
Piracicaba. Na metodologia da pesquisa foram privilegiadas técnicas qualitativas, sem contudo se fugir ou 
desprezar  dados quantitativos;  a  conduta seguida foi  de respeito  e  compreensão pelo  "ser  social"  dos  
professores e educandos que participaram da pesquisa. Considerando os dados analisados, o estudo leva a 
conclusão de que o Centro Supletivo  não se constitui  no melhor  recurso de educação para formar ou 
qualificar. Ainda assim, para os que lá estudam, o supletivo é o espaço educacional disponível e viável para 
a classe popular adulta.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES: Observou-se que a falta  de centros de treinamento adequado à 
sensibilização de professores que vêm do ensino regular, leva a se tratar o aluno trabalhador como um 
aluno da escola regular. Muitos alunos do supletivo fracassam ou se auto-excluem do curso. A falta de 
professores  e  o  exíguo  horário  disponível  para  o  atendimento  individual  têm  gerado  dificuldades  de 
aprendizagem.  Do  mesmo  modo,  o  material  pedagógico  apresentado  como  suficiente  para  auto-
aprendizagem é visto como deficiente ou inadequado. Recomenda-se a melhoria do material didático; a 
contratação de um maior número de professores para o atendimento do alunado. O contato professor-aluno 
é uma motivação para que o aluno continue a estudar, apesar das dificuldades. É necessário investir em 
uma prática voltada para a recuperação e dignificação de pessoas, para que estas se sintam como seres 
humanos, com direito a cidadania.

Inclui bibliografia.

CAFFER, Maria Aparecida Menezes.  O ensino noturno em uma escola de periferia de São Carlos : uma 
inserção  no  seu  cotidiano.   São  Carlos,  1990.   229  p.   Dissertação  (Mestrado  em  Educação)  - 
Universidade Federal de São Carlos. 

ORIENTADOR(A): ALONSO, Myrtes.

DESCRIÇÃO:
Pretendeu investigar o curso noturno de uma escola de periferia, com suas características básicas, sua 
perspectiva educacional e sua contribuição efetiva para a formação dos alunos.

METODOLOGIA:
Os  dados  foram  coletados  através  de  questionários  respondidos  por  69  alunos,  11  professores,  9 
funcionários e 2 membros do corpo administrativo. Também foram coletados dados referentes à situação da 
escola em relação a Delegacia de Ensino (planos anuais, anuários estatísticos, mapas de movimentação 
escolar).
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CONTEÚDO:
O objetivo da pesquisa foi estudar o ensino noturno de 1º grau na escola pública estadual, tendo em vista os 
inúmeros problemas com que ele se defronta e se refletem no baixo aproveitamento dos alunos que o 
freqüentam, bem como nos altos índices de evasão. Optou-se pelo estudo de caso de uma escola de 
periferia  do  Município  de  São  Carlos  (SP),  onde  a  questão  mostrou-se  particularmente  séria  quando 
confrontada com as demais escolas da região. A análise do cotidiano permitiu um levantamento bastante 
completo da unidades escolar e suas peculiaridades, e dos alunos, suas condições de estudo, expectativas 
e  representações  de  escola.  No  confronto  entre  as  expectativas  e  representações  dos  alunos  e  dos 
professores, constatou as marcantes diferenças nas visões desses dois grupos. Tanto professores como 
administração,  por  falta  de conhecimento e  reflexão sobre a  clientela  e  o  contexto  do ensino noturno, 
acabam tomando atitudes preconceituosas, provocando um ensino empobrecido.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Os professores e o corpo administrativo não têm visão das características da clientela do período noturno, 
não  conseguindo  assim  adequar  suas  aulas  e  a  estrutura  de  atendimento  da  escola,  levando  a  um 
empobrecimento do ensino. Quanto ao relacionamento dos professores com os alunos, observou-se um 
afastamento,  o  mesmo sendo  percebido  em relação  a  direção,  ao  contrário  dos  funcionários  em que 
evidenciou-se uma aproximação, talvez por maior identificação cultural. O baixo rendimento dos alunos não 
pode ser  relacionado ao seu possível  desinteresse,  pois como apontaram as respostas,  os estudantes 
comparecem à escola e criticam a ausência constante dos professores. Percebeu-se também a prática de 
atitudes preconceituosas em relação ao estudante-trabalhador,  como por exemplo "facilitar"  o processo 
ensino aprendizagem, que como conseqüência parece conduzi-los a um fatalismo, acabando por favorecer 
uma posição conformista por parte dos alunos e paternalista por parte dos professores. Recomenda-se 
valorizar  o  profissional  evitando a rotatividade, ou êxodo definitivo,  tentando garantir  a continuidade de 
trabalho na escola; o aproveitamento das boas experiências já efetivadas com o curso noturno; pressionar o 
sistema para que as escolas possam gozar de autonomia necessária para bem servir a sua população; a  
presença atuante no noturno do pessoal administrativo.

Inclui bibliografia.

CALHAU, Maria do Socorro Martins.  “Eu tô virando outro” : um trabalho com operários da Construção 
Civil.   Rio de Janeiro, 1994.  235 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro. 

ORIENTADOR(A): GARCIA, Pedro Benjamim.

DESCRIÇÃO:
Pretendeu relatar  um processo de alfabetização de operários  da construção civil,  denominada de uma 
experiência em educação popular. A experiência teve como objetivos principais a flexibilidade em todos
os sentidos e o desejo de oferecer aos alfabetizandos, condições de (re)construírem suas identidades e 
auto-estima.

METODOLOGIA:
A  pesquisa  desenvolveu-se  num  período  de  dois  anos  (1992  e  1993),  caracterizando-se  como  uma 
pesquisa etnográfica. Os dados foram obtidos através de registros diários.

CONTEÚDO: Relata uma experiência em educação popular no interior de um curso de alfabetização de 
operários da construção civil oferecido pela construtora e que posteriormente passou a ser organizado pelos 
próprios funcionários. A proposta de alfabetização desenvolvida na pesquisa, no decorrer de 1992 e 1993,  
na cidade do Rio de Janeiro, teve por objetivos a flexibilidade em todos os sentidos e o desejo de oferecer 
aos alfabetizandos,  condições  de (re)construírem suas identidades e auto-estima.  O referencial  teórico 
abrange o conceito de alfabetização e sua relação com a cidadania. Conclui que o conceito de alfabetização  
deve transcender da funcionalidade para a construção de uma melhor qualidade de vida. No processo de 
alfabetização de adultos, a aquisição do código escrito representa uma questão a mais dentre tantas que 
podem ser tratadas (identidade, auto-estima, autonomia, criatividade, poder).

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
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Tomando como instrumento de análise uma perspectiva crítica, o conceito de alfabetização pode e deve 
transcender a funcionalidade para a construção de uma melhor qualidade de vida. É preciso desmistificar o 
valor atribuído a leitura e a escrita, pois corre-se o risco de fazer com que o processo de alfabetização seja  
apenas uma superposição de culturas sem nenhum valor criativo. A experiência mostrou que é possível 
trabalhar no sentido de possibilitar que os educandos possam perceber, assumir e relativizar as causas de 
sua  exclusão  social  e  serem os  sujeitos  de  sua  transformação,  que  precisa  tanto  acontecer  no plano 
individual, quanto no coletivo e social.

Inclui bibliografia.

CALVO HERNANDEZ, Ivane Reis.  Alfabetização de adultos : a procura de um referencial metodológico. 
Porto Alegre, 1991.  271 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

ORIENTADOR(A): ENRICONE, Delcia.

DESCRIÇÃO:
Devido  a  gravidade  do  problema do  analfabetismo e  a  falta  de  preparo  dos  profissionais  da  área  de 
educação para trabalharem com adultos, pretende construir, através da superação entre a teoria e a prática 
de  alfabetização  de  adultos,  um  referencial  metodológico  alternativo  que  possa  ser  trabalhado  em 
programas de preparação de professores. Para a superação entre teoria e prática pretende responder as 
seguintes questões: existe preocupação em investigar o que o aluno-adulto conhece da escrita? De que 
maneira  a  proposta  de  alfabetização  de  adultos  está  estruturada  em termos  metodológicos?  Existe  a 
preocupação em destacar a importância da leitura na vida adulta? De que forma o professor aproveita as  
manifestações culturais de seus alunos em atividades de alfabetização? O espaço físico da sala de aula é 
transcendido? Quais os critérios utilizados para considerar o aluno alfabetizado?

METODOLOGIA:
Realizou uma abordagem qualitativa através do método de coleta de dados, fazendo análise documental e 
registro de situações não-documentadas. A análise documental foi realizada através de coleta de dados em 
material  escrito  a  partir  de  questões  ou  hipóteses  formuladas  por  um  pesquisador.  Foi  realizado  o 
"Seminário  sobre  Alfabetização  de  Adultos"  promovido  pela  UFRGS  em  novembro  de  1989.  Foram 
coletados dados divulgados no evento: informações oferecidas pelos conferencistas, debatedores e demais 
participantes.  As conferências e os relatos de experiências foram gravados no decorrer do seminário e 
posteriormente transcritas. A análise abriu-se em seis focos, correspondendo às questões da pesquisa. O 
cotidiano escolar foi analisado através dessas questões.

CONTEÚDO:
Pretende construir um referencial metodológico para alfabetização de adultos que seja trabalhado de modo 
reflexivo e crítico em programas de preparação de alfabetizadores. Numa abordagem qualitativa, a pesquisa 
caracteriza-se como análise documental de relatos gravados no "Seminário sobre Alfabetização de Adultos" 
promovido pela UFRGS em novembro de 1989, complementada, ainda, com documentação bibliográfica, 
resultando num traçado de microetnografia. Seis questões de pesquisa aparecem como roteiro de busca e, 
mais tarde, como critérios para a organização e classificação dos dados obtidos. A análise de conteúdos  
das respostas ao proposto indica: 1) modos de investigar o que é o adulto e o que ele conhece; 2) propostas 
de ações alfabetizadoras; 3) função social da leitura para adultos; 4) aproveitamento da cultura dos alunos  
por alfabetizadores; 5) implicações das atividades de alfabetização na vida dos adultos; 6) parâmetros do  
conceito de alfabetizado. Constatou-se que o adulto é considerado um ignorante por não ter domínio da 
língua  culta.  Apesar  de  não  haver  uma  proposta  de  alfabetização  de  adultos  estruturada  em  termos 
metodológicos, constatou-se o compromisso dos professores em criar uma forma própria de trabalhar. O 
professor  aproveita  as  manifestações  culturais  dos  alunos,  mas  existem  variações  qualitativas  nas 
propostas.  Os parâmetros  do  conceito  de  alfabetizado  são  conseguidos  a  partir  de  todo  o  trabalhado 
realizado pela escola e seus alunos no que se refere a conteúdos e informações aprendidas. Apresenta 
contribuições para a ação alfabetizadora, constituindo-se um referencial metodológico.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A conclusão é a reunião das conclusões parciais,  que respondem as seis  questões da pesquisa.  Com 
relação a preocupação em investigar o que o aluno-adulto conhece da escrita pode-se constatar que este é 
considerado  um  ignorante,  pois  não  atende  aos  princípios  da  língua  culta.  Não  existe  proposta  de 
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alfabetização  de  adultos  estruturada  em termos  metodológicos,  mas  constatou-se  o  compromisso  dos 
professores  em  criar  "uma  linha  própria  e  criativa  de  ensino".  Existe  um  trabalho  específico  sobre  a 
importância da aprendizagem da leitura e sua função social, mas não é realizado pelo professor e sim pelos 
próprios alunos através de discussões e posicionamentos entre os mesmos. Cabe ao professor apenas 
“fazer o levantamento das expectativas do aluno-adulto frente a utilização da leitura em situações de vida..."  
O professor aproveita as manifestações culturais de seus alunos, mas existem variações qualitativas nas 
propostas, que dependem da consciência do professor com relação a importância do aproveitamento da 
cultura do aluno em atividades de alfabetização. Os cursos de alfabetização transcendem o espaço físico da 
sala de aula através de discussões sobre temas que envolvam a participação crítica na vida comunitária de 
seus alunos. Através destas discussões é possível a construção social de seus alunos "mudando-lhes os 
hábitos e atitudes de vida”. Mas o resultado deste trabalho nem sempre é comprovado pelo professor no 
tempo  em  que  convive  com  seus  alunos.  Servem  como  indicadores  para  a  definição  do  que  seja 
alfabetizado  "tudo  o  que  é  trabalhado  pela  escola  e  seus  alunos"  no  que  se  refere  a  conteúdos  e 
informações  aprendidas  pelos  alunos.  A  reprovação  ocorre  apenas  quando  as  aprendizagens 
indispensáveis  para  o  progresso  escolar  não  foram  atingidas.  Após  cada  resposta  são  colocadas 
contribuições para a ação alfabetizadora, constituindo-se em um referencial metodológico.

Inclui bibliografia.

CAMARGO, Ruth Aurora da Silveira.  A alfabetização de jovens e adultos no Município de São Paulo na 
gestão  da  prefeita  Luiza  Erundina  de  Sousa  (1989-1992).   São  Paulo,  1996.   86  p.  +  anexos. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): KHOURY, Yvonne Alvarenga Gonçalves.

DESCRIÇÃO:
Pretende analisar as políticas educacionais implementadas pela Secretaria Municipal de Educação de São 
Paulo, no que se refere a alfabetização de jovens e adultos, no período de 1989-1992.

METODOLOGIA:
Primeiramente analisa o que é educação para o Partido dos Trabalhadores. Em seguida, realiza um estudo 
de caso remetendo-se a Menga Lüdke e Marli E. D. A. André, utilizando-se de entrevistas semi-estruturadas 
com participantes do Programa de Educação de Jovens e Adultos (alunos, professores e coordenadora 
pedagógica) numa escola municipal. 

CONTEÚDO:
Analisa as políticas educacionais implementadas pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, no 
que se refere a alfabetização de jovens e adultos na gestão petista no período 1989-1992: Programa de  
Educação de Jovens e Adultos  (EDA);  Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA),  em 
parceria com os movimentos populares e alfabetização do funcionário municipal. Num primeiro momento, 
faz um levantamento das propostas educacionais do Partido dos Trabalhadores e, em seguida, faz um 
estudo  de  caso  de  uma  escola  municipal,  utilizando-se  de  entrevistas  feitas  com  os  participantes  da 
educação de adultos. Conclui que quando existe, por parte dos governantes, compromisso político com os 
anseios  das  classes  populares,  constrói-se  projetos  político-pedagógicos  que  efetivam  práticas 
alfabetizadoras comprometidas com sua emancipação. Com Paulo Freire, admite que a educação não é 
neutra, mas sim, intencional, e cada partido, no poder, deixa claro a serviço de quem está trabalhando.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Conclui que a reorientação curricular ocorrida na escola municipal fez com que todos os participantes da  
vida escolar revissem sua prática, seu papel de aluno, professor, diretor e coordenador. Verifica que os 
resultados obtidos mostraram que é possível  fazer  uma educação séria  e de qualidade quando existe 
vontade política de garantir os interesses e direitos dos cidadãos.

Inclui bibliografia.

CAMPOS, Silmara de.  O trabalho docente na educação de jovens e adultos trabalhadores : gestão 
Luiza  Erundina/  Paulo  Freire  no  município  de  São  Paulo  :  1989-1992.   Campinas,  1998.   191  p.  
Dissertação (Mestrado em Educação) -  Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas.
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ORIENTADOR(A): GERALDI, Corinta M. G.

DESCRIÇÃO:
Analisa os cursos de formação de professores na HEM (Habilitação Especifica do Magistério) e na EDA 
(Educação de Adultos), no período de gestão da prefeitura de São Paulo por Luiza Erundina (1989/1992). 
Procura, assim, analisar o projeto político pedagógico do período. Procura compreender as peculiaridades 
existentes no trabalho docente realizado por professores do EDA e por monitores do MOVA-SP. Descreve 
algumas questões: como articular ou como aproximar a alfabetização de jovens e adultos do curso que  
forma professoras/es? Quem é que discute a alfabetização de adultos? Por que outras/os falam por elas/es  
(professores); falam deles/delas; não falam com eles/elas?

METODOLOGIA:
A princípio, relata sua própria experiência como professora e formadora de educadores, já que participou do 
período estudado de forma atuante. Depois, descreve a situação dos professores, usando Antônio Nóvoa 
como  referência  teórica  e  metodológica.  Utilizou  um grupo  de  professoras/es  que  trabalha  no  ensino 
fundamental da rede municipal de educação de São Paulo, na modalidade suplência. Foram realizadas 
entrevistas com eles. Ao descrever a situação dos monitores do MOVA-SP, utiliza-se de Lovisolo como 
referência teórica e metodológica. Fez levantamento bibliográfico na Secretaria de Educação e na ONG 
Ação Educativa.

CONTEÚDO:
Este trabalho insere-se nas discussões e debates em torno da formação de educadores/as, particularmente 
para a educação de jovens e adultos trabalhadores, através de uma descrição problematizadora sobre as 
condições de produção do trabalho docente realizado em alfabetização e pós-alfabetização de jovens e 
adultos por professores de educação de adultos, da rede municipal da cidade de São Paulo, e por monitores 
do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA) oportunizadas a partir do “Projeto Político 
Pedagógico” gestado no governo de Luiza Erundina/ Paulo Freire no período de 1989/1992. Esse processo 
analítico  procurou  compreender  a  peculiaridade  do  trabalho  docente  realizado  por  professores,  para 
subsidiar políticas públicas de formação inicial e continuada de profissionais para a área.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Conclui que apesar das diferenças entre o trabalho docente de professores e de monitores, ambos não têm 
voz, são expressados pelas vozes de outros. O diferente locus (MOVA e escola pública) modifica muito as  
condições de trabalho. A intenção deste trabalho foi possibilitar aos professores e
monitores, um forma de expressão. Recomenda denunciar a retórica neoliberal (que vê a educação como 
mercadoria, privatização da educação), para depois encontrar mecanismos que consigam deflagrar novos 
horizontes de possibilidades (e os limites) de ação.

Inclui bibliografia.

CARNEIRO, Ana Maria.  Aprendizado da sobrevivência : trabalhadores rurais de Araçuaí (MG).  Rio de 
Janeiro, 1986.  223 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  Instituto de Estudos Avançados em 
Educação, Fundação Getúlio Vargas. 

ORIENTADOR(A): GRZYBOWSKI, Cândido.

DESCRIÇÃO:
Pretende analisar a educação dos trabalhadores rurais de Araçuaí a partir de suas condições de vida e de  
trabalho, assim como suas representações.

METODOLOGIA:
Faz o estudo a partir do nível da situação social. Para o levantamento histórico, econômico e social da  
região, faz um levantamento documental contendo tanto dados quantitativos quanto qualitativos, além de se 
apoiar  num amplo material  teórico.  Para melhor compreender as condições de trabalho,  organização e 
educação dos trabalhadores rurais, utiliza-se de entrevistas que revelam um pouco a história de suas vidas 
e as diversas atividades que desenvolvem para sobreviver.

CONTEÚDO:
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A educação é enfocada como uma prática social e, para tanto, analisa o meio em que esses trabalhadores 
rurais vivem, suas condições econômicas e políticas, as relações sociais que estabelecem entre si e com as 
demais classes e suas organizações. A primeira parte focaliza, a partir de estudos teóricos e documentais, o  
contexto econômico e político em que vivem os trabalhadores rurais em Araçuaí:  formação histórica da 
região,  tendências atuais de desenvolvimento e as ações governamentais do Vale do Jequitinhonha. A 
segunda trata dos trabalhadores rurais de Araçuaí a partir de entrevistas: as relações econômicas em que 
se inserem, suas formas de participação social e política e como a educação acontece no meio rural de 
Araçuaí.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
As  práticas  educativas  dos  trabalhadores  estão  ligadas  às  suas  condições  de  vida.  Mudanças 
agropecuárias na região mostram a demanda de uma melhor educação escolar e política. No entanto, as 
condições  precárias  do  sindicato  impossibilitam  uma  reivindicação  mais  efetiva.  A  escola  atende  aos 
interesses dos dominantes e não transmite conhecimentos suficientes que sirvam de instrumento de luta em 
defesa dos direitos dos trabalhadores e seus filhos. Nesse sentido, aparece a educação informal que é feita 
no próprio trabalho, de pai para filho. A Igreja tem desenvolvido um trabalho político-educacional junto aos 
trabalhadores rurais, mas sua organização somente se efetivará com a autonomização das suas próprias 
organizações.  

RECOMENDACOES:  Recomenda-se  reter  e  aprofundar  em  novas  pesquisas  onde  a  educação  seja 
resultado do processo de vida real e das relações de forças em que se insere. Partindo do pressuposto de 
que educação é apenas parte de um todo, deve ser vista como tal. Nesse sentido, deve ser considerada 
quando se tratar de currículos e programas.

Inclui bibliografia.

CARVALHO, Dione Lucchesi de.  A interação entre o conhecimento matemático da prática e o escolar. 
Campinas, 1995.  250 p.  Tese (Doutorado em Educação) -  Faculdade de Educação, Universidade  
Estadual de Campinas. 

ORIENTADOR(A): BRITO, Márcia Regina Ferreira de.

DESCRIÇÃO:
Investiga o processo de aprendizagem da matemática escolar quando a escola busca incorporar em sua 
metodologia de ensino os procedimentos matemáticos, por vezes complexos e até sofisticados, construídos 
na relação dos problemas que emergem das situações práticas. As questões levantadas dizem respeito  
tanto a escolarização, como a aspectos mais amplos.

METODOLOGIA:
O trabalho de campo constituiu-se de reuniões de assessoria  em educação matemática prestada pela 
pesquisadora  a  todos  os  professores  da  escola,  bem  como  pela  elaboração  e  desenvolvimento  das 
atividades de sala de aula e entrevistas individuais com os alunos. Os procedimentos utilizados pelos alunos 
para desenvolver as atividades foram analisados e interpretados. Após o fechamento da escola realizou-se 
entrevistas com os professores e a análise documental.

CONTEÚDO:
Busca  investigar  questões  relativas  ao  confronto  ou  a  cooperação  entre  as  propriedades matemáticas 
utilizadas nos procedimentos adquiridos na prática e nos procedimentos escolares e o nível de atrelamento 
dos instrumentos matemáticos no contexto, escolar ou não, que os originou. Tendo como sujeitos 37 jovens 
e adultos, alunos de um curso supletivo municipal da cidade de São Paulo, foram utilizadas as técnicas de 
observação de sala de aula, entrevistas e análise documental. Conclui que pessoas, cuja inserção social  
lhes possibilite exercer atividades com maior autonomia econômica, demonstram, em aula, ter construído 
mediadores matemáticos mais elaborados. Outro ponto constatado foi que a lógica das tarefas escolares 
difere daquela que rege as atividades práticas, exigindo uma constante negociação entre professor e aluno 
para que a aprendizagem da matemática ocorra. Alem disso, verificou-se que o conhecimento matemático 
oriundo da prática nem sempre é solidário com o conhecimento escolar,  muitas vezes  parecendo,  aos 
alunos, contraditório.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
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Aponta que das duas turmas que participaram das pesquisa, uma diurna e outra noturna, os alunos da 
segunda apresentaram maior facilidade de integrarem-se entre si e com as interlocutoras. Em relação as 
atividades  sempre  observou-se  dificuldades  iniciais  como  resistência  para  explicitar  oralmente  seus 
raciocínios ou o constante uso da cópia, tanto do quadro como dos colegas, onde procuravam encobrir seus 
erros. Também o registro das operações não era vista pelos alunos como um instrumento matemático e sim 
como uma tarefa escolar, cuja a lógica muitas vezes lhes parecia estranha, bem como estavam sempre  
esperando um modelo de representação gráfica, pois sabendo que existem normas convencionais para a 
representação gráfica, não aceitavam fazer uso dos próprios instrumentos. Quanto ao conteúdo, as maiores 
dificuldades encontradas referem-se ao fato de que nem sempre a representação errada levava o aluno a 
resultados errados, não percebendo assim a necessidade de reformular algo que sob a ótica da prática,  
cumpria  seu  objetivo.  Os  avanços  ocorridos  não  atingiram  a  todos  os  alunos  e  nem sobre  todas  as  
atividades  propostas.:  Há  necessidade  de  se  desenvolver  mais  pesquisas  de  campo  que  procurem 
investigar, por exemplo, a relação entre as concepções do professor e as negociações que ele promove em 
sua relação com os alunos.  Outros temas que merecem maior  atenção:  a tomada de consciência  dos 
instrumentos de metacognição necessária  a  escolarização em relação a matemática e a relação entre 
educação matemática de jovens e adultos e a heterogeneidade dos alunos paulistanos.

Inclui bibliografia.

CASERIO, Vera Mariza Regino.  A administração da educação de adultos em Bauru (1985-1988) : relato 
de uma experiência.  Piracicaba, 1996.  162 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade 
Metodista de Piracicaba. 

ORIENTADOR(A): SILVA JUNIOR, João dos Reis da.

DESCRIÇÃO:
Busca, ao analisar a questão da educação de adultos, apresentar uma proposta de trabalho bem planejada  
que considere as necessidades específicas da comunidade e que, se implantada adequadamente, pode 
alcançar  resultados  satisfatórios.  Analisa  a  Fundação  Mobral,  iniciativa  do  governo  federal  para 
alfabetização em massa dos adultos do pais. Apresenta proposta político-pedagógica para alfabetização de 
adultos e jovens.

METODOLOGIA:
Análise da experiência baseada nas idéias de Adolfo Sanchez Vazquez: a filosofia da praxis.

CONTEÚDO:
Aborda a implantação da Divisão de Educação de Jovens e Adultos, na Prefeitura Municipal de Bauru (SP) 
no período de 1985 a 1988; uma experiência de educação popular, de caráter comunitário, cuja viabilização,  
por  acontecer  no  âmbito  de  uma  instituição  oficial,  apresentou  um  quadro  polêmico  e  muitas  vezes 
contraditório. Analisa-se a proposta político-pedagógica para alfabetização de adultos e jovens, que define 
esta  forma  de  educação  como sendo  um projeto  coletivo  colocado  a  serviço  da  população,  tentando 
congregar educadores e alunos, comunidade escolar e social, em função das necessidades, interesses e 
objetivos comuns e procurando desenvolver nos participantes a consciência da importância da organização 
e participação populares. Estuda-se ainda a metodologia utilizada pelo programa, baseada nos princípios 
filosóficos de Paulo Freire e fundamentada nos princípios da lingüística aplicada a alfabetização. Toda esta 
análise  baseia-se  nas  relações  da  política  vivida  pelo  País,  priorizando  o  enfoque  nos  fatores  que  
contribuíram para o processo as organização das atividades do campo educacional, e nas pedagogias de 
natureza dialética.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES: Com a divisão dos trabalhos e o aumento do número de profissionais 
envolvidos  no  processo,  as  atividades  se  ampliam,  proporcionando  mais  oportunidades  a  população 
analfabeta e semi-alfabetizada de Bauru.

Inclui bibliografia.

CASTRO,  Elza  Maria  Neffa  Vieira  de.   De  trabalhadores  produzidos  a  sujeitos  de  uma  praxis 
educativa : estudo e proposta de ação na região do Vale do Rio Preto.  Rio de Janeiro, 1990.  197 p. + 
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anexos.   Dissertação  (Mestrado  em  Educação)  -  Instituto  de  Estudos  Avançados  em  Educação, 
Fundação Getúlio Vargas. 

ORIENTADOR(A): CALAZANS, Maria Julieta Costa.

DESCRIÇÃO:
Procura identificar quais as representações que trabalhadores rurais e professores do Vale do Rio Preto  
possuem sobre a educação e o trabalho para a construção de uma proposta educativa baseada na praxis.

METODOLOGIA:
Utiliza  a  dialética  materialista  histórica.  Para  a  realização  da  pesquisa  de  campo  foram aplicados  80 
questionários e entrevistas em professores, além das observações e dos questionários feitos com pequenos 
produtores totalizando dez encontros. 

CONTEÚDO:
Tem como objetivo a construção de uma proposta educativa baseada na praxis a partir das representações  
dos pequenos produtores  e  dos profissionais  da  educação do Vale  do  Rio  Preto,  sobre  as  categorias  
educação e trabalho. Estas representações são adquiridas através de um trabalho de campo baseado em 
observações, entrevistas e questionários. Partindo de um levantamento histórico, social e econômico da 
região  e  sua  influência  na  formação  alienante  dos  produtores  rurais,  trabalha  com  trabalhadores  da 
educação para que possam, a partir de instrumentos práticos e teóricos, reverter o quadro social. Nesse 
sentido, aponta para uma proposta de devir,  a adesão dos profissionais da educação à perspectiva da 
praxis, para a realização de um trabalho crítico e consciente com os pequenos produtores rurais. Conclui  
que a tarefa de socialização do conhecimento, a transformação da visão de mundo e da prática educativa - 
dos profissionais que se propõem a desenvolver uma ação conjunta com os pequenos produtores do Vale -  
só poderão ocorrer a partir de inovações das relações no real.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Conclui que universidade não pode, por um lado, reverter por si só o quadro de inércia e alienação dos  
pequenos produtores por  causa  das  heranças do  colonialismo brasileiro.  Por  outro  lado,  os  alunos  do 
CESVA (Centro de Ensino Superior de Valença) agem de maneira assistencialista, e por isso o projeto não 
pode ser considerado um trabalho educativo. Nesse sentido, tanto os profissionais em educação quanto os 
pequenos produtores rurais devem inventar criticamente a realidade que decorre de um conhecimento mais 
aprofundado da realidade dos produtores rurais  (origens históricas e agrárias do Vale).  Evidencia  uma 
dicotomia entre a fundamentação teórico-metodológica-filosófica e a realidade concreta em que se pretende 
atuar. Com os profissionais em educação delineou-se uma proposta educacional baseada na filosofia da 
praxis.  Nesse sentido,  organizou-se um curso de pós-graduação lato sensu, articulando conhecimentos 
teóricos e atividades concretas para orientar a prática dos professores, que por sua vez, deve considerar a  
situação dos próprios produtores rurais.

Inclui bibliografia.

CAVALCANTI, Amalita Maria Costa Lima.  Política educacional do Estado brasileiro sobre o ensino 
supletivo : 1961-71.  João Pessoa, 1987.  132 p. + anexos.  Dissertação (Mestrado em Educação) - 
Universidade Federal da Paraíba. 

ORIENTADOR(A): COELHO FILHO, Paulo Ramos.

DESCRIÇÃO:
Procura desvendar as relações mantidas entre o Estado e a educação, visando conhecer os motivos, as 
tendências e os interesses do Estado brasileiro naquilo que diz respeito particularmente ao ensino supletivo,  
durante a vigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (4.024/61) e da Lei da Reforma do  
Ensino de 1º e 2º graus (5692/71).

METODOLOGIA:
Pesquisa bibliográfica, análise e interpretação de documentos legais segundo uma abordagem histórico-
crítica.

CONTEÚDO:
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Propõe desvendar os reais  propósitos do Estado brasileiro  no que diz respeito ao ensino supletivo na  
vigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 4.024/61) e da Reforma do Ensino de 
primeiro e segundo graus (Lei n. 5.692/71). Estabelece o confronto entre as duas legislações reformistas  
procurando situá-las no contexto sócio-econômico e político da sociedade brasileira da época. O estudo  
abrangeu  a  análise  dos  documentos  da  política  governamental  brasileira  na  área  da  educação, 
interpretação da legislação, normas e diretrizes do ensino supletivo e pesquisa bibliográfica sobre o tema e 
sobre o  papel  da educação na sociedade.  A análise dos dados obtidos evidencia  o  caráter  elitista  do 
sistema educacional brasileiro, no qual o ensino supletivo, intimamente relacionado com o ensino regular,  
vem desempenhando basicamente a função de 'recuperação escolar'.  O ensino supletivo ao repetir  de 
modo desigual  os  privilégios  do  ensino  regular,  reforça  a  imagem de uma sociedade democrática  em 
contradição a uma realidade excludente.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Reafirma o caráter discriminatório do sistema educacional brasileiro, o qual conduz de maneira diferenciada 
a formação das elites e a formação do trabalhador. Conclui que o ensino supletivo apresenta-se como um 
reforço da estrutura  de  classes  da  sociedade brasileira  capitalista  na medida  em que contribui  para a 
dualização  do  sistema  educacional.  Recomenda:  1)  criação  de  uma  secretaria  de  ensino  supletivo 
autônoma, que desenvolva uma política integrada, focalizando todas as experiências paralelas ao sistema 
regular, voltadas para as reais necessidades das classes subalternas e oprimidas; 2) o incentivo às várias  
formas  de  educação  desenvolvidas  pelos  movimentos  sociais  de  cunho  associativista,  na  busca  de 
promoção do homem da periferia das cidades, bem como da zona rural, onde se concentra grande massa 
analfabeta, faminta e desempregada, posta a margem do sistema econômico e da vida política.

Inclui bibliografia.

CECILIO,  Maria  Aparecida.   Avaliação e educação popular.   Piracicaba,  1997.   122  p.   Dissertação 
(Mestrado em Educação) - Universidade Metodista de Piracicaba. 

ORIENTADOR(A): SGUISSARDI, Waldemar.

DESCRIÇÃO:
Busca  compreender  a  avaliação  em  educação  popular  através  do  exame  de  seu  significado  para  o  
educador. Tem o propósito de discutir a postura do educador frente ao exercício da avaliação, entendida  
como via de acesso à compreensão da avaliação praticada.

METODOLOGIA:
O estudo foi  realizado através de pesquisa-ação.  A organização das atividades de estudo obedeceu a 
seqüência dos acontecimentos, ou seja, o planejamento das discussões sobre avaliação foi conduzido pela  
decisão coletiva dos educadores envolvidos quanto a prioridade dos fatores a serem investigados para a  
compreensão da avaliação.  No decorrer  do estudo,  os  educadores  realizaram um trabalho coletivo  de 
discussão dos questionamentos que envolvem a prática da avaliação implícita na educação de adultos. Os 
assuntos levantados pautaram reuniões  dedicadas exclusivamente a  reflexão  das  informações sobre a 
forma de atuação de cada educador , segundo as condições em que trabalham em seu município.

CONTEÚDO:
Este estudo realizado sobre avaliação e educação popular no período de 1994-1996 busca compreender 
esse gênero de avaliação através do exame de seu significado para o educador. A abordagem da avaliação 
implícita no trabalho de educação popular com adultos foi realizada via análise da postura do educador. 
Foram ouvidos educadores que atuam em 16 pequenos municípios do Estado do Paraná no trabalho de 
educação de adultos a partir  de uma proposta de organização que aglutina assalariados excluídos  do 
sistema  educacional,  conhecidos  como  bóia-frias.  O  estudo  junto  aos  educadores  e  trabalhadores 
assalariados foi realizado através de pesquisa-ação. O planejamento das discussões sobre avaliação foi  
conduzido por decisão coletiva dos educadores envolvidos. A interpretação do significado da avaliação no 
trabalho de educação popular revelou que ela não é uma atividade explícita e planejada. Tem função de 
determinar, constantemente, os procedimentos do educador e a forma de participação dos trabalhadores na 
dinâmica do dia-a-dia. 

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
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A fragmentação ser/estar é percebida pelo educador popular como conseqüência da fragilização do ser 
humano. Diante dessa fragilização, a postura do educador popular é de valorização do ser humano para a 
conquista do bem estar, para a conquista do direito à cidadania. A avaliação em educação popular faz parte  
das  atividades  desenvolvidas  coletivamente,  não  sendo  uma  atividade  isolada.  Essa  característica  do 
trabalho desenvolvido pelas organizações populares revela uma avaliação implícita nas atividades diárias. A 
avaliação  foi  compreendida  como  uma  avaliação  dinâmica  que  se  revela  como  estratégia/  meio  de 
aprendizagem  e  não  como fim  da  ação  pedagógica,  sendo  efetivada  na  prática  de  vincular  objetivos 
individuais  e  coletivos  no planejamento  das  atividades diárias,  sempre  buscando a valorização  do  ser  
humano como condição  básica  para  assegurar  os  direitos  à  cidadania.  A  disposição  individual  para  a 
discussão, o poder de questionamento e recusa aliado a confiança mútua são condições básicas para a 
avaliação  em educação  popular  ocorrer.  É  preciso  dar  continuidade  a  investigações desse  gênero  de 
avaliação como possibilidade de conhecer as suas implicações na vida das pessoas que participam no 
processo de educação popular.

Inclui bibliografia.

CESANA, Marina Ranieri.  O retorno à escola : suplência II na rede estadual de ensino de São Paulo.  São 
Paulo, 1992.  127 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo. 

ORIENTADOR(A): MARTINS, Joel.

DESCRIÇÃO:
Pretende desvelar através da linguagem qual o significado da escola para o aluno do ensino supletivo - 
suplência II.

METODOLOGIA:
Realizou uma análise qualitativa do discurso de dez alunos que foram selecionados de um total  de 40 
alunos. Estes se pronunciaram a partir da seguinte interrogação: "O que é, para você, o ensino supletivo -  
suplência II?".  A pesquisa qualitativa realizou-se a partir da modalidade fenomenológica. Nesse sentido, 
recorreu a Joel Martins. Primeiramente, apresentou os discursos na linguagem ingênua (com vícios e erros 
ortográficos).  Posteriormente, extraiu as unidades de significado para colocar-se na situação do sujeito, 
identificando nos discursos as expressões que lhe são significativas. A partir daí, reescreveu os discursos 
na linguagem culta, dando-lhes o nome de asserção. Por fim, fez uma análise psicológica e individual de 
cada sujeito para estabelecer uma relação entre os discursos, elaborando, assim, uma síntese.

CONTEÚDO:
Este trabalho sobre o ensino supletivo - suplência II, pretende desvelar, através da linguagem do cotidiano, 
qual o significado da escola para este sujeito que luta pelo retorno à escola. Faz uma análise qualitativa  
enfocando a fenomenologia. Nesta condição de estar-no-mundo-com-o outro, onde a educação se realiza, o 
educando vai  desvelar-se, interagindo com o outro em uma dimensão de pessoalidade. Ao analisar os  
discursos, percebeu como o ensino supletivo se revela para este educando no seu mundo-vida e suas 
expectativas. Espera-se que este trabalho possa contribuir com os educadores, indo além da análise do 
imediato, mas que possa nortear uma nova visão do ensino supletivo.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Conclui que os estudantes procuram o ensino supletivo para receber uma instrução mínima que os permita 
ascender  socialmente e  adquirir  um novo  "status"  na sociedade.  No entanto,  somente se a  escola  se 
reestruturar, sem renunciar a sua função de preservação, transmissão e produção de conhecimento será 
possível estruturar a educação de adultos de maneira permanente.

Inclui bibliografia.

CHRISTOFOLETTI, Elisabete de Lourdes.  Educação popular : facilitadora do processo de transformação 
social : uma leitura a respeito do movimento de consciência em educadores de adultos.  Campinas,  
1994.  192 p. + anexos.   Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Estadual de Campinas. 

ORIENTADOR(A): SANDOVAL, Salvador Antônio Meireles.
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DESCRIÇÃO:
Procura  compreender  como  a  educação  popular,  facilitadora  do  processo  de  transformação  social, 
acompanha e contribui para o movimento da consciência em seus educadores.

METODOLOGIA:
Primeiramente, selecionou um grupo que trabalha com educação popular sem nenhuma ligação com o 
Estado e vinculado à Igreja, localizado em Rio Claro, interior do Estado de São Paulo. Ali teve um papel  
ativo no equacionamento dos problemas encontrados, no acompanhamento e nas avaliações. A pesquisa 
foi realizada com cinco educadores. Os dados da pesquisa foram coletados por meio de anotações do 
cotidiano  do  grupo  de trabalho.  Posteriormente,  acompanhou os  trabalhos  de educação no  Estado  de 
Rondônia desenvolvidos pelo DESU - Departamento de Ensino Supletivo. A coleta de dados se deu por 
meio de entrevistas abertas. A diferença metodológica entre estas duas pesquisas é que na primeira a 
autora apresentou uma certa identidade com o que estudava e no segundo, embora desempenhando a 
função de assessora da Secretaria da Educação do Estado, realizou uma pesquisa participante.

CONTEÚDO:
Objetiva  compreender  como  a  educação  popular,  facilitadora  do  processo  de  transformação  social, 
acompanha  e  contribui  para  o  movimento  da  consciência  em  seus  educadores.  Apresenta  um  breve 
histórico da educação no Brasil, juntamente com o resgate de toda a literatura encontrada a respeito de 
educação popular e educação de adultos no Brasil. Trabalha teoricamente com três categorias: consciência, 
representação  social  e  quotidianidade.  Realiza  um  estudo  de  um  trabalho  de  educação  popular 
desenvolvido em Rio Claro (SP) e a educação de jovens e adultos em Rondônia.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Conclui  que o grupo de educação popular de Rio Claro ultrapassou o limite da ideologia do cotidiano, 
parceiro de todas as ações. Diferentemente, em Rondônia, mesmo havendo uma necessidade por parte da 
população de mudar a educação, opta-se por manter o cotidiano como está para não abalar a estabilidade 
da educação no Estado.

Inclui bibliografia.

CHRISTOV, Luiza Helena da Silva.  Fazer e aprender no trabalho, o trabalho de todo dia.  São Paulo, 
1992.  102 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): FERRETTI, Celso João.

DESCRIÇÃO:
Procura refletir acerca da capacitação docente em três programas de educação de adultos, tendo em vista 
os objetivos postulados pelas coordenações de realizarem uma capacitação que favorecesse a participação 
dos professores enquanto autores do processo de ensino.

METODOLOGIA:
Analisa  as  concepções  e  as  práticas  a  partir  de:  consultas  a  anotações  e  documentos  relativos  as 
experiências e entrevistas com professores e coordenadores envolvidos nas experiências.

CONTEÚDO:
Reflete o processo de capacitação de professores, realizada em serviço, em 3 programas de educação de 
adultos de três cidades do Estado de São Paulo: São Paulo, no período de 1985 a 1987; Diadema, de 1987 
a  1988 e  Presidente  Prudente,  de  1985  a  1989.  Distingue  três  problemas  centrais  nos  processos  de 
capacitação  docente:  a  relação  teoria  e  prática;  a  metodologia  para  participação  dos  professores  no 
processo de ensino-aprendizagem próprios da capacitação; e a compreensão das equipes sobre a relação 
entre o político e o pedagógico.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Os encaminhamentos propostos pelas coordenações a partir de suas compreensões sobre a relação teoria 
e prática, a metodologia para a participação nos processos de ensino e aprendizagem e a relação entre o  
político e o pedagógico, impediram a construção da autonomia intelectual dos professores de modo que a 
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participação destes não permitiu o deslocamento da elaboração dos projetos da âmbito da coordenação 
para o âmbito dos professores.

Inclui bibliografia.

CIANFA, Célia Regina de Lara.  A importância das relações interpessoais na educação de adultos. 
Campinas, 1996.  89 p. + anexos.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, 
Universidade Estadual de Campinas. 

ORIENTADOR(A): COLLARES, Cecília Azevedo Lima.

DESCRIÇÃO:
Busca compreender as relações interpessoais no processo de aprendizagem do aluno adulto do curso de 
suplência do 2º grau em uma escola da rede estadual de ensino de Itapevi (SP). 

METODOLOGIA:
Adota  uma  abordagem qualitativa  de  pesquisa,  privilegiando  a  perspectiva  dos  participantes.  Adota  a 
abordagem etnográfica dentro da pesquisa educacional. As três etapas do desenvolvimento do processo de 
investigação  são:  exploração,  decisão  e  descoberta.  Na  primeira  etapa  o  esquema  conceitual  se 
fundamenta  na  importância  das  relações  interpessoais  que  permeiam  o  contexto  escolar  dentro  dos 
intervenientes relacionados ao fracasso escolar do aluno adulto, no ensino de suplência do 2º grau, numa  
escola  localizada  no  bairro  do  Jardim  Paulista,  em Itapevi,  na  grande  São  Paulo.  Na  segunda  etapa 
pretende relatar  as considerações que obtém através de interação verbal  a explicitação de registros e  
documentos,  para  compreensão  e  interpretação  da  realidade.  Na  terceira  etapa  interpreta  a  realidade 
através de um esquema teórico, considerando os intervenientes e princípios da situação estudada.

CONTEÚDO:
Procura situar a importância das relações interpessoais no processo de aprendizagem do aluno adulto,  
através de uma reflexão prática vivenciada numa escola da rede estadual de ensino, especificamente, no  
curso de suplência de segundo grau. Adota a abordagem dialética, atuando diretamente com o concreto e 
na ação produzida, dentro de um processo que investiga os dois agentes da situação de aprendizagem: o 
professor e o aluno. Utiliza-se de diálogos informais com alunos e professores, situações pertinentes a 
rotina escolar e análise de produções do alunado e da docência. Constata a existência de um contexto  
escolar no qual o fracasso escolar é tido como rotina; não se discute suas causas e nem se propõe um 
trabalho sério nesse sentido. Essa estrutura também preconiza o aluno adulto, que traz consigo o estigma 
do “fracassado”, desvalorizando suas realizações e tornando sua competência suscetível a um processo de 
perda progressiva  de valor.  O trabalho é  um subsidio  para reflexão e autocrítica  dos profissionais  que 
interagem na educação de adultos, contribuindo para o aprimoramento da ação docente.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O aluno adulto vê na escolarização a possibilidade de melhoria profissional, de aprimoramento intelectual, 
de ascensão social e de satisfação e sucesso pessoal. Ele procura na escola a valorização que ele não tem  
na sociedade e crê que encontrara educadores sensíveis  e responsáveis  que o tratem com respeito e 
consideração. O preocupante número de alunos adultos que evadem dos escassos cursos de suplência  
demonstra a incompetência com que as relações são tratadas dentro dessa realidade escolar. A escola  
pública transformou-se num depósito de pessoas que fracassam sem saber o "porque". O próprio aluno 
adulto  traz  consigo  o  estigma de “fracassado”,  sendo suas  realizações desvalorizadas e tornando sua 
competência suscetível a um processo de perda progressiva de valor.

Inclui bibliografia.

COLTRO, Deborah Fátima Pires.  Professor do curso noturno de primeiro e segundo graus : trajetória 
escolar,  atuação  profissional  e  concepções  acerca  do  ensino  noturno.   São  Paulo,  1994.   142  p.  
(Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): MOROZ, Melania.

DESCRIÇÃO:
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Conhecer o professor do período noturno da cidade de Salto (SP), especificamente do primeiro e segundo 
graus, focalizando o seu percurso escolar, a sua atuação profissional, assim como suas concepções em 
relação ao ensino nesse período.

METODOLOGIA:
Participaram do estudo sessenta e quatro professores (45 por cento do total de professores que lecionam a 
noite) de 16 escolas que mantêm o curso noturno na cidade, que foram indicados pelo diretor por estarem 
com horário vago.  Aplicou-se questionários aos professores.  Os questionários foram compostos por  35 
questões abertas e fechadas distribuídas em quatro partes. As três primeiras focalizavam o seu percurso 
escolar e sua atuação profissional e a última parte visava apreender as concepções do professor acerca do 
ensino noturno. 

CONTEÚDO:
Busca conhecer o professor do período noturno da cidade de Salto, interior de São Paulo, analisando seu 
percurso escolar e sua atuação profissional, assim como suas concepções em relação ao ensino nesse 
período. Dentre os resultados, identifica que o ensino no curso noturno ocorre de forma desvinculada da 
realidade do aluno, isto é, a experiência do trabalhador-estudante é desconsiderada, sendo que o professor  
assume uma postura isenta, identificando o esforço individual do aluno como elemento suficiente para o 
sucesso escolar. O estudo aponta para a necessidade de um aprofundamento reflexivo sobre a atuação 
docente, levando-se em conta as especificidades dos alunos, assim como as do ensino noturno, ressaltando 
a necessidade de se considerar a experiência de trabalho na transmissão dos conteúdos escolares.

CONCLUSÃO E RECOEMNDAÇÕES:
Concluiu que a docência no curso noturno pode ser caracterizada como uma atividade feminina, enquanto 
que para os homens este  trabalho  representa  somente  uma complementação  salarial.  Verificou que a 
maioria dos professores do curso noturno estão há pouco tempo nesta profissão. Percebeu que a maioria 
dos professores trabalhou e estudou, mas isso não contribui para que eles se identifiquem com os alunos-
trabalhadores do ensino noturno. O corpo docente apresenta uma visão extremamente preconceituosa em 
relação ao aluno, pois acredita que ele é responsável pelo seu fracasso e que somente freqüenta a escola  
porque  quer  obter  o  diploma.  No  entanto,  a  vida  profissional  do  professor  não  possibilita  seu 
aperfeiçoamento, seja através de estudos ou de cursos. Sugere que as concepções sobre o curso noturno  
dos sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem são referências ricas para novas propostas de 
mudanças do curso noturno. Evidencia também a necessidade da realização de estudos que aprofundem 
questões referentes a formação de professores, a permanência do professor no magistério e a sua postura  
frente a sala de aula. Somente assim o professor encontrará na sua ação pedagógica a articulação entre o 
saber fragmentado que o estudante-trabalhador aprende no seu cotidiano e o conhecimento sistematizado 
que se transmite na escola.

Inclui bibliografia.

COMERLATO, Denise Maria.  Os trajetos do imaginário e a alfabetização de adultos.  Porto Alegre, 
1994.  158 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  Faculdade de Educação, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. 

ORIENTADOR(A): EIZIRIK, Marisa Faermann.

DESCRIÇÃO:
Procura desvendar a  razão  da evasão dos alunos-adultos e  o que o impede de aprender.  Os adultos  
possuem um grande desejo e necessidade de aprender, mas encontram desafios internos que lhes trazem 
dificuldades. Busca compreender o imaginário dos alunos-adultos a partir das dificuldades que apresentam 
no processo de alfabetização e através do significado do "ser analfabeto ou ser alfabetizado". Através da  
compreensão destes mecanismos internos pretende contribuir para a intervenção dos educadores junto as 
classes populares.

METODOLOGIA:
São observados funcionários da prefeitura, com idade de 21 a 54 anos, num total de 20 alunos de 2 grupos 
da primeira etapa de alfabetização do SEJA (Serviço de Educação de Jovens e Adultos) da Secretaria 
Municipal de Educação de Porto Alegre. A pesquisa foi conduzida pelas seguintes perguntas: Como se 
constrói o imaginário do adulto analfabeto em relação a leitura e a escrita? Que estruturas direcionam as  
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apreensões do mundo letrado pelo analfabeto? A partir de que experiências de vida são construídas suas 
estruturas  simbólicas?  Propôs  atividades  que  procuraram  respostas  a  estas  questões  e  buscaram  a 
construção, junto aos educandos, de "caminhos que permitissem desvelar o mundo simbólico do imaginário  
em relação a aprendizagem e ao objeto mesmo de conhecimento (a leitura e a escrita)". Como professora e  
pesquisadora observou as turmas sob a ótica do imaginário, investigando o processo de alfabetização. 
Planejou intervenções para buscar as representações dos alunos em relação ao seu próprio conhecimento,  
em relação ao "saber"  e ao "não-saber".  Foram registrados depoimentos dos alunos e suas produções 
textuais foram observadas. Utilizou o método da mitocrítica para análise do discurso oral e escrito; e o 
método de convergência (desenvolvido por Durand), para interpretar, através das homologias dos símbolos 
e  das  imagens trazidas  pelo  aluno  os  sentidos  desses  nas  “Estruturas  Antropológicas  do  Imaginário". 
Reconstruiu a história de vida de alguns sujeitos e a trajetória sociológica e histórica do grupo.

CONTEÚDO:
Contribui  com  o  pensar  sobre  a  alfabetização  de  adultos,  através  do  viés  do  imaginário,  procurando 
desvendar a razão da evasão dos alunos e o que os impede de aprender. Observa funcionários, com idade  
de 21 a 54 anos, participantes de dois grupos da primeira etapa de alfabetização do Serviço de Educação 
de  Jovens  e  Adultos  (SEJA)  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Porto  Alegre.  Partindo  das 
dificuldades  apresentadas  pelos  educandos  adultos  em  processo  de  alfabetização,  e  de  observações 
quanto as representações dos alunos em relação ao conhecimento da língua escrita, o estudo do imaginário  
tenta apresentar um novo olhar sobre esse campo da pedagogia.  Através da teoria de Gilbert  Durand, 
realiza uma leitura acerca das representações de um grupo de adultos analfabetos da primeira etapa de  
alfabetização  do  SEJA,  cujos  significados  sobre  o  processo  de  alfabetização  os  remetem a  uma  luta 
dualista, do bem contra o mal, da luz contra as trevas, do 'saber' contra o 'não-saber'. Recorrendo a Bruno 
Duborgel analisa o uso de imagens na escola, as quais são substituídas também por textos semelhantes,  
formando uma série de dispositivos de domesticação do imaginário,  empobrecendo-o, construindo uma 
pedagogia social da observação e da razão. Conclui que o processo de alfabetização é um embate entre os 
significados, por um lado, aqueles marcados pela eficácia do escrito, dada pelo caráter funcional legitimado 
pela sociedade; por outro, pelas possibilidades de expandir o imaginário sobre a leitura e a escrita.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Para o aluno-adulto "não-saber" significa estar excluído, "nas trevas, em “erro moral”; saber é estar “por 
cima”, “é ser importante”, “estar correto moralmente”, “é ter poder”. As representações e sentidos da língua  
escrita  construídas  pelos  alunos-adultos  revelam dificuldades no  processo  de  alfabetização.  Existe  um 
caráter funcional do escrito legitimado na sociedade. O uso de imagem e textos na escola são restringidos  
para atender a um caráter de substitutos da realidade, ficando mais restritos ainda quando são rebaixadas a 
uma  "linguagem  de  segunda  categoria",  no  caso  dos  analfabetos.  Sendo  assim,  é  construída  uma 
pedagogia social do imaginário sobre o conhecimento cujo ideal se revela na linguagem objetiva. Desta 
forma são afastadas as fantasias, as criações. Deve ser reconstruída uma pedagogia do imaginário dentro  
da escola com o objetivo de expandir as potencialidades humanas. A pedagogia do imaginário pode formar 
adultos em processo de alfabetização com uma "consciência reequilibrada", onde "possam recriar o mundo 
através  dos  seus  sonhos  e  de  seu  imaginário".  Recomenda-se,  assim,  buscar  uma  pedagogia  do 
imaginário, onde as normas burocráticas sejam superadas a favor de uma valorização da "educação do 
imaginário",  ou seja,  atrelar realidade social  a mitos,  crenças,  ideologias,  etc.,  que estão no centro do 
imaginário.

Inclui bibliografia.

CORREA, Norma Elisabeth Pereira.  Os libertários e a educação no Rio Grande do Sul : 1895-1926. 
Porto Alegre, 1987.  224 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. 

ORIENTADOR(A): SILVA, Tomaz Tadeu da.

DESCRIÇÃO:
Pretende  identificar  e  recuperar  influências  do  movimento  anarco-sindicalista  e  do  ideário  pedagógico 
libertário  sobre  a  educação  no  Rio  Grande do  Sul  durante  a  Primeira  República.  Busca  reconstruir  a 
participação política do povo no contexto social no período de 1895 a 1926.

METODOLOGIA:
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Analisa documentos do período da Primeira República para reconstituir o ensino da época. São utilizados 
como principais fontes de pesquisa os periódicos anarquistas e socialistas da época, apesar da dificuldade 
encontrada em reunir séries completas de documentação sobre o tema. No Rio Grande do Sul, destacaram-
se os jornais "A Luta", "A Voz do Trabalhador", "O Sindicalista", e a "Revista Liberal". Foram consultados 
também livros e documentos relevantes.

CONTEÚDO:
Analisa as experiências de educação popular protagonizadas pela classe trabalhadora no Rio Grande do 
Sul durante a Primeira República. São apresentados os ideais anarquistas através de Woodcock (1981). 
Utiliza  como  fonte  de  pesquisa  periódicos  anarquistas  e  socialistas  da  época,  livros  e  documentos 
relevantes.  Observa  que  as  atividades  culturais  e  educacionais  identificadas  neste  período  foram 
caracterizadas, sobretudo, pela apropriação do ideário pedagógico libertário, pela presença de militantes do 
sindicalismo  e  ligados  ao  anarquismo  na  sua  organização  e  funcionamento  e  oposição  aos  princípios 
educacionais  sustentados  pelo  Estado  e  pelo  Clero.  Afirma  que  a  organização  dos  trabalhadores  foi 
construída  sob  a  égide  dos  libertários  e  consolidou  a  prática  destas  atividades,  tornando-as  uma 
manifestação de autonomia e resistência ao "poder e saber" oficial, demonstrando que em alguns períodos  
da história os trabalhadores conduziram seu próprio processo educativo, resistindo a ideologia das classes 
dominantes.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
As atividades educacionais decorrentes da organização e resistência da classe trabalhadora no Rio Grande 
do Sul na Primeira República atestam um período de autonomia no âmbito cultural.  Foi  viabilizado um 
sistema de educação independente do poder político dominante. Esse processo de resistência proporcionou 
o desenvolvimento crítico e autodidático de militantes e estudantes do magistério. O objetivo das escolas 
livres era formar homens livres e preparados para enfrentar o sistema de exploração ao qual estavam 
subordinados. As escolas atraíram para suas bases a presença das vanguardas intelectuais e a pequena  
burguesia esclarecida que reconheciam nestes episódios de resistência a possibilidade de expressão de 
novos valores sociais.

Inclui bibliografia.

COSTA, Alice Rolim Pontes.  “A vez é nossa” : uma tele-visão de como alfabetizar adultos.  Recife, 1987. 
239  p.   Dissertação  (Mestrado  em  Educação)  -  Centro  de  Educação,  Universidade  Federal  de 
Pernambuco. 

ORIENTADOR(A): PERES, Janise Pinto.

DESCRIÇÃO:
Busca avaliar em termos de eficiência e eficácia o Curso de Alfabetização de Adultos “A Vez é Nossa”, 
através da análise do planejamento, da sua execução e da qualidade dos instrumentos utilizados.

METODOLOGIA:
Pesquisa qualitativa. Trabalha com fontes primárias, coleta de registros (documentos, testes de avaliação) e  
de  depoimentos  de  pessoas  que  efetivamente  participaram do  curso  em questão.  Para  análise  deste 
material e avaliação da experiência, utilizou a Metodologia de Avaliação de Pierre Drouet, que permite uma 
análise estatística tanto dos aspectos quantitativos como dos aspectos qualitativos dos dados coletados a 
partir de uma avaliação inter-sistema e intra-programa.

CONTEÚDO:
Analisa o curso de alfabetização de adultos "A vez é nossa", transmitido em 1971/72, pela TV Universitária 
de Pernambuco.  Estrutura o  referencial  teórico  a  partir  de uma reflexão que  articula  diferentes  temas: 
comunicação, educação, alfabetização, televisão e avaliação. Destaca ser esta imprescindível no processo 
educacional, como meio de diagnosticar pontos positivos e negativos de um empreendimento, possibilitando 
o seu aperfeiçoamento. Adotou como amostra 3 segmentos de naturezas diversas: os scripts e os testes de 
avaliação final; coleta de depoimentos dos técnicos e entrevistas com os monitores; coleta de depoimentos  
de ex-alunos. Os dados foram avaliados segundo o método de avaliação de Pierre Drouet, que abrange 
uma avaliação  inter-sistema e  uma avaliação  intra-programa.  Pretendeu captar,  através  do registro  de 
diferentes visões de diferentes universos,  aspectos relativos a qualidade da experiência,  em termos de 
eficácia e/ou eficiência. Conclui com a idéia de que, apesar da experiência não ter se mostrado eficaz, no 
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sentido de ter acarretado mais benefícios a tecnologia educacional que aos estudantes, é indispensável que 
o trabalho dos educadores aliado aos meios de comunicação atue junto às classe menos favorecidas, e que 
as  futuras  produções se  façam segundo paradigmas educacionais  adequados a realidade  das classes 
marginalizadas.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A partir das opiniões dos entrevistados em confronto com os registros relativos a experiência, aliados a  
constatação da existência de uma dificuldade de escrita, por parte dos alunos entrevistados (detectado pela 
recusa em preencher os questionários), sugere que o curso foi mais eficiente que eficaz. Sugere, também,  
que  a  experiência  trouxe  mais  conseqüências  positivas  para  a  tecnologia  educacional  que  para  o 
desenvolvimento do aluno. Constata ainda, a partir dos depoimentos, que o analfabeto é marcado por fortes 
bloqueios  de  inferioridade,  desvalia  e  insegurança  quanto  as  suas  próprias  capacidades.  Destaca  a 
importância  dos  educadores  e  dos  meios  de  comunicação  também na  luta  contra  regime opressores. 
Recomenda que cumpre aos educadores forçar a utilização adequada dos meios de comunicação como 
força  propulsora,  que  ofereça  instrumentos  básicos  que  atendam  as  prioridades  das  classes  menos 
favorecidas. Comenta ainda que o curso se deu nos moldes de uma educação adaptacionista, devendo em 
futuras produções ajustar-se a um novo paradigma educacional, em consonância com a problemática geral  
das classes marginalizadas.

Inclui bibliografia.

COSTA, Otaviana Maroja Jales.  Estudo sobre o nível intelectual do aluno do MOBRAL da cidade de 
Campinas -  SP.   Campinas,  1987.   144 p.   Dissertação (Mestrado em Educação)  -  Faculdade de 
Educação, Universidade Estadual de Campinas. 

ORIENTADOR(A): ASSIS, Orly Zucatto Mantovani.

DESCRIÇÃO:
Procura verificar, através do emprego de provas criadas por Piaget, o nível intelectual dos alunos inscritos 
no programa do Mobral do município de Campinas (SP). Pretende descobrir até que ponto a capacidade de 
aprender depende do estágio do desenvolvimento intelectual do aluno.

METODOLOGIA:
Estudo exploratório, orientado pelo referencial teórico de Jean Piaget, realizado com adultos funcionalmente 
analfabetos, inscritos no programa do Mobral da cidade de Campinas. Aplicou provas piagetinas em 60 
alunos analfabetos ou em vias de alfabetização, sorteados aleatoriamente, para verificar o nível intelectual  
dos mesmos. Utilizou o aproveitamento do resultado do estudo para a análise do desempenho dos sujeitos,  
as  causas  de  evasão,  repetência,  desestímulo  e  desânimo  em  programas  de  educação  de  adultos. 
Procurou levantar as variáveis que poderiam influenciar e fazer a caracterização do nível  intelectual do 
aluno analfabeto. As variáveis foram idade, sexo, origem geográfica, renda, local de nascimento, tempo de 
residência em Campinas, grau de instrução dos pais e ocupação. Foram utilizadas cinco provas para o 
Diagnóstico do Comportamento Operatório. Optou por provas já usadas em outros estudos e legitimadas 
por  Piaget  e  por  seus  colaboradores,  levando  em  consideração  as  condições  objetivas  dos  sujeitos 
pesquisados e a coerência interna das provas aplicadas. Para o resultado e discussão do estudo utilizou  
tratamento estatístico correspondente aos dados.

CONTEÚDO:
Procura verificar o nível intelectual de adultos analfabetos inscritos num programa de alfabetização funcional 
do Mobral na cidade de Campinas. Trata-se de um estudo de caráter exploratório e está fundamentado na  
Teoria de Jean Piaget. Para a realização da pesquisa foram utilizadas as provas piagetianas de diagnóstico 
do comportamento  operatório,  que  tem sido  aplicadas nos  mais  diversos  contextos  sociais  e  culturais. 
Conclui que o adulto de baixa escolaridade (analfabeto) do Mobral possui fraco poder de realizar operações 
que ultrapassem o período operatório concreto. Seu modo de operar frente a problemas propostos guarda 
profunda relação com seu modo de perceber e de experienciar o mundo que o circunda.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Os resultados mostram que sessenta e sete por cento dos sujeitos não atingiram o estagio operacional  
concreto. Sendo assim, mais da metade dos sujeitos apresentam baixo nível no que se refere as operações 
mentais,  privilegiando a percepção e a experimentação nos limites de seu universo.  O resultado desta 
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pesquisa chega a resultados semelhantes de estudos anteriores: os adultos analfabetos operam mais num 
nível concreto, não conseguindo trabalhar sem a presença de materiais e situações práticas. Os alunos 
encontram-se  em  situação  sócio-econômicas  desfavoráveis.  Constata  que  os  primeiros  anos  de  vida 
determinam o futuro do homem.

Inclui bibliografia.

CRUZ, José Maria Simeão da.   A prática docente no primeiro segmento do primeiro grau regular 
noturno :  uma questão  de inadequação à  clientela?.   Rio  de Janeiro,  1994.   143  p.   Dissertação  
(Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

ORIENTADOR(A): LEITE, Ligia Silva.

DESCRIÇÃO:
Procura verificar como os professores regentes de turma no primeiro segmento do primeiro grau regular  
noturno, caracterizado por uma clientela jovem e adulta, exercem sua função, tendo em vista a formação 
teórico-prática. A proposta surgiu a partir dos questionamentos das estagiárias de um curso de Magistério,  
da qual o pesquisador é professor de Prática de Ensino, a respeito da aplicabilidade dos conhecimentos  
adquiridos no curso no dia-a-dia da sala de aula do ensino noturno.

METODOLOGIA:
Os dados foram coletados através de observações participantes, entrevistas semi-estruturadas e de análise  
de documentos de duas escolas da rede pública municipal de Duque de Caxias (RJ). As entrevistas foram 
feitas com 8 professores, 16 alunos, 2 orientadoras, 6 estagiárias e a chefe do Departamento Educação 
Básica de Jovens e Adultos. Desenvolveu o trabalho dentro da abordagem qualitativa, pois esta possibilita a 
inserção do pesquisador no contexto a ser pesquisado.

CONTEÚDO:
Analisa a  prática profissional  dos  docentes  que  atuam no primeiro  segmento  do primeiro  grau regular  
noturno, tendo como referencial  empírico duas escolas da rede pública municipal de Duque de Caxias. 
Questiona  se  a  formação acadêmica  está  adequada ao  exercício  do  magistério  no  período  noturno  e 
consequentemente para a educação de jovens e adultos. Metodologicamente, optou-se pela abordagem 
qualitativa, coletando os dados através de observações participantes e entrevistas com professores, alunos 
e  estagiários.  A fundamentação teórica  foi  calcada  em Paulo  Freire  e  Pichon-Riviere,  que focalizam o 
professor como agente de transformação da realidade. Os resultados obtidos apontam para a inadequação 
da prática docente a clientela jovem e adulta. Sugere a adoção da técnica dos grupos operativos entre os 
professores,  levando-se  a  uma "atitude  operativa"  perante  os  alunos.  Propõe uma reflexão  não  só  da 
formação dos professores como da política de valorização do magistério.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Através  dos  dados  coletados,  conclui  que  a  formação  recebida  pelos  professores  é  insuficiente  e 
inadequada para atender as demandas do ensino noturno e, consequentemente, a educação de jovens e  
adultos. Essa afirmação não direciona toda a culpa para os professores, pois constata que os órgãos oficiais 
não apresentam uma preocupação com esta questão,  negligenciando como um todo o ensino noturno. 
Sente-se também a falta de cursos para formar professores para a educação de adultos. Os professores, 
apesar dos poucos recursos, mostram-se interessados, alguns tornando-se autodidatas, porém sem um 
conhecimento mais reflexivo e sistematizado, tanto teórico, como da realidade da clientela e do próprio  
curso.

Inclui bibliografia.

CRUZ,  Maria  Waleska.   Processo de alfabetização de adultos :  sentimentos vividos nesta  trajetória. 
Porto Alegre, 1993.  183 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul. 

ORIENTADOR(A): COMIOTTO, Mirian Sirley.

DESCRIÇÃO:
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Busca investigar os sentimentos vivenciados por alunos adultos em processo de alfabetização, objetivando 
o ato educativo, na tentativa de desvelar o sentido de sentir. 

METODOLOGIA:
Análise de falas (análise de discurso), através de abordagem qualitativa, adotando como metodologia a 
fenomenologia (interpretar a existência de maneira como ela é percebida e vivida). A análise dos achados  
foi obtida a partir das etapas propostas por Giorgi (1986), a partir de uma perspectiva diferenciada. Coleta  
de  informações  através  de  entrevista  dialógica  (semi-estruturada  a  partir  de  um  roteiro  norteador  e 
desencadeador do desvelamento dos participantes, segundo as necessidades da pesquisa). 

CONTEÚDO:
Buscou compreender  os  sentimentos que foram relatados por  8  alunos  adultos que se encontram em 
processo de alfabetização, oriundos de uma escola estadual de primeiro grau noturno da cidade de Porto 
Alegre,  visando desvelar  o significado do ensino considerado eficaz para estas pessoas,  bem como a 
representatividade  da  figura  da  professora  neste  processo.  A  análise  das  falas  foi  feita  através  da  
abordagem qualitativa e o método o fenomenológico. A análise dos achados seguiu as etapas propostas por  
Amedeo Giorgi, em uma perspectiva diferenciada. Este estudo evidenciou 3 essências fenomenológicas: a 
vida relacional intra e interpessoal, a representatividade da alfabetização e as perspectivas existenciais. Os 
achados demonstraram que o leque de sentimentos vividos por estes alfabetizandos adultos é variado e por 
vezes antagônico, o que possibilitou sugerir um referencial que poderá dar suporte ao trabalho docente, a 
fim de que este tenha significado e não iniba aquele que aprende.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Os valores,  as crenças,  as necessidades,  o  auto-conceito,  a  autoimagem e  a auto-estima são fatores  
influentes no desenvolvimento do rendimento escolar. A percepção do professor, a sua eficácia profissional,  
a sua afetividade e o seu interesse em partilhar e compreender o mundo vivido pelo aluno, são fatores  
necessários  para  a  caminhada de sucesso na alfabetização.  Recomenda-se o  redimensionamento  das 
estratégias  de  ensino  adotadas  pelos  professores,  no  sentido  de  resgatar/considerar  os  sentimentos 
enquanto fator relevante no processo de alfabetização de adultos.

Inclui bibliografia.

CRUZ, Sérgio Amancio.  A pedagogia de Paulo Freire : questões epistemológicas.  Campinas, 1987.  155 
p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Estadual de Campinas. 

ORIENTADOR(A): SILVA, Roberto Romano da.

DESCRIÇÃO:
Procura  analisar  os  pressupostos  epistemológicos  da  pedagogia  de  Paulo  Freire.  Pesquisando  as 
referências de Paulo Freire a uma das vertentes teórico-epistemológicas a que ele recorre e com a qual é  
relacionado: a epistemologia marxista.

METODOLOGIA:
Seleciona como material empírico, através de parâmetros qualitativos, dois livros de Paulo Freire: Educação 
como Prática da Liberdade e Pedagogia do Oprimido. Procura levantar questões epistemológicas destes 
dois livros. Remete-se a Marx, Engels, Lukacs e Althusser. Embora existam diferenças entre os autores, 
procura analisar os pontos comuns que sejam importantes para o desenvolvimento do estudo.

CONTEÚDO:
Analisa os pressupostos epistemológicos da pedagogia de Paulo Freire. Esboça o contexto histórico no 
Brasil na década de 70, marcado pelo autoritarismo e sua influência nos debates e produção teórica na área 
de educação nessa época. Remete-se a literatura marxista, ou do materialismo dialético. Seleciona como 
material  empírico  dois  livros  de  Paulo  Freire:  Educação  como  Pratica  da  Liberdade  e  Pedagogia  do 
Oprimido.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
As diferenças fundamentais entre as concepções de Paulo Freire e o materialismo dialético estão no lugar 
onde o autor  procura apoiar-se em Marx na defesa de suas proposições:  o papel  da subjetividade na 
história e o estatuto dos enunciados científicos.
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Inclui bibliografia.

DALPIAZ, Maria Martha.  Conscientização e educação popular : uma experiência no ensino supletivo 
noturno.  Porto Alegre, 1988.  101 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação,  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

ORIENTADOR(A): BORDAS, Merion Campos.

DESCRIÇÃO:
Objetivou trabalhar com as possibilidades e limites de uma prática pedagógica libertadora no interior do 
sistema formal de ensino.

METODOLOGIA:
Os dados foram coletados através da observação participante, de entrevistas semi-estruturadas, registros 
(diário de campo), trabalhos escritos pelos alunos e análise de alguns documentos oficiais da escola.

CONTEÚDO:
Estudo realizado em uma classe de pós-alfabetização do curso supletivo noturno do Programa de Educação 
Integrada (PEI), que teve início em 1986 e corresponde a segunda., terceira e quarta séries do primeiro  
grau, da rede estadual da cidade de Porto Alegre, composta de adolescentes a adultos trabalhadores. Os 
dados foram coletados através  de  observação participante  e  de  trabalhos  produzidos  pelos  alunos.  O 
estudo se constituiu numa caminhada conjunta em direção a níveis mais altos de consciência traduzidos 
pela compreensão crítica da realidade social  e pelo engajamento para transformá-la. Permitiu, também, 
identificar e analisar alguns dos fatores intra-escolares que interferem ou determinam o fracasso dos alunos 
da classe trabalhadora na escola. Possibilitou, finalmente, explicitar atitudes e procedimentos pedagógicos 
que subsidiam a ação educativa possível, com vistas a transformar o cotidiano da escola no sentido de uma 
educação efetivamente democrática.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Constatou que a sala de aula é um local possível para analisar criticamente o conhecimento repassado 
pelas escolas e também a realidade sócio-econômica e política em que as mesmas estão inseridas. Através 
de  trabalho  participativo  é  possível  avançar  no  processo  de  conscientização,  na  medida  em  que  os 
professores e os alunos passam a ter um visão menos ideologizada do mundo e das relações sociais que o 
determinam e/ou influenciam. O comprometimento com o trabalho passa a ser de todos e o ato educativo  
pode superar  a  dimensão da sala  de aula  e  assumir  uma perspectiva  de  compromisso  com a  classe 
popular, minimizando o fracasso e a exclusão escolar.

Inclui bibliografia.

DAYRELL, Juarez Tarcísio.  De olho na escola : as experiências educativas e a escola na ótica do aluno-
trabalhador.  Belo Horizonte, 1989.  399 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal  
de Minas Gerais . 

ORIENTADOR(A): ARROYO, Miguel.

DESCRIÇÃO:
Busca desenvolver uma reflexão e uma interpretação das formas como o aluno trabalhador percebe o seu 
próprio  processo  de  formação e  educação,  tendo  como eixo  a  trajetória  escolar.  Privilegia,  no  campo 
educativo, a representação que fazem da experiência vivida na família, no bairro e no trabalho, discutindo a  
relação que estabelece com a experiência escolar, procurando compreender, assim, o que os leva de volta  
a escola e os significados que atribuem a vivência escolar na idade adulta.

METODOLOGIA:
Os dados foram coletados através de questionários com 55 ex-alunos e depoimentos gravados com 13 (7  
homens e 6 mulheres),  escolhidos sob critérios de idade,  profissão, períodos diferenciados no colégio, 
assim como escolarização final também diferenciada. Foram recolhidos e organizados dados do arquivo do 
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colégio, relatórios de reuniões de professores, avaliações realizadas, atas de assembléias de alunos, assim 
como entrevistas realizadas com os alunos no momentos da seleção.

CONTEÚDO:
Tem por objetivo refletir e interpretar as formas como os estudantes trabalhadores do curso noturno do 
Colégio Loyola, em Belo Horizonte, percebem sua própria trajetória escolar. Estuda o que os leva a procurar  
a escola noturna e os significados que atribuem a ela. Aborda as condições de vida e de trabalho dos 
estudantes e a exclusão escolar. Os dados foram coletados através de entrevistas com 13 ex-alunos e 
análise de documentos do Colégio. Elege para análise as categorias trabalho e experiência vivida adotando 
a perspectiva do cotidiano. O estudo mostra que a educação dos adultos não se restringe a escola, mas 
ocorre  num conjunto  de  relações  sociais  vivenciadas,  sendo  o  trabalho  um espaço  fundamental.  É  o 
trabalho que explica e dá sentido a volta a escola. Esta, na ótica dos alunos trabalhadores, torna-se um dos  
poucos espaços a que tem acesso, onde podem vivenciar a possibilidade de novas relações, elevar o nível  
moral e intelectual, enfim, onde podem se colocar como sujeitos de dignidade e de direitos.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Os alunos trabalhadores estão inseridos num processo educativo do qual fazem parte diversos espaços  
(família, trabalho, bairro), sendo um dos quais a escola. A categoria trabalho aparece para eles como uma 
forte experiência educativa, ambígua sim, mas fundamental, principalmente quando se inserem plenamente 
no mundo do trabalho, quando se descobrem dominados e identificam suas limitações e possibilidades.  
Contrariando os pressupostos pedagógicos que centram na infância o espaço idealizado de preparação 
prévia para a vida e a inserção do mundo do trabalho, estes alunos sugerem que é na fase adulta, quando 
se inserem no mundo do trabalho, experimentando suas ambigüidades e contradições, que vivenciam um 
processo educativo denso. A escola aparece como uma etapa complementar da educação adquirida no 
processo de trabalho. Os alunos trabalhadores deixaram patente que a dimensão educativa da escola está 
representada na experiência das relações sociais com os colegas, professores, normas e regras internas,  
extrapolando a função definida de "locus" de transmissão de saber.

Inclui bibliografia.

DE CAMILLIS, Maria de Lourdes Stamato.  O conteúdo do ensino supletivo : uma investigação a partir da 
perspectiva de alunos e professores de suplência II no Estado de São Paulo.  São Paulo, 1988.  120 p.  
Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): SAVIANI, Dermeval.

DESCRIÇÃO:
Busca  registrar  momentos  do  processo  educacional  em curso,  procurando  captar  numa visão  geral  a 
situação  que  envolve  o  ensino  supletivo  na  Grande  São  Paulo,  e  caminhar  para  o  mais  especifico,  
analisando a conceituação de conteúdos que está na base do trabalho do professor e na percepção do  
aluno do curso de suplência.

METODOLOGIA:
O procedimento para coleta de dados foi a aplicação de questionário a 29 professores e 386 alunos. Três 
preocupações estão presentes nos dois questionários: o que é considerado importante aprender e ensinar, 
o que é útil e necessário estar presente no currículo e as dificuldades encontradas por alunos e professores.

CONTEÚDO:
Focaliza a situação de implantação e funcionamento de Suplência II (5ª a 8ª série) no Estado de São Paulo,  
a partir do segundo semestre de 1984. O conceito de conteúdo de Álvaro Vieira Pinto - numa visão de 
totalidade - é a referência para a investigação sobre a conceituação de conteúdo que permeia o trabalho de  
professores e alunos de quatro escolas da Capital e uma no interior do Estado de São Paulo. Através de  
questionários obteve-se a opinião de professores e alunos da sexta a oitava séries, cuja análise permite  
traçar  um contorno  da  situação  que  envolve  a  Suplência  II,  assim como possibilita  a  identificação  de 
algumas  questões  legislativas  e  estruturais  presentes  nessa  modalidade  de  ensino.  Conclui  que  as 
observações dos professores estão mais distanciadas de uma visão de totalidade e que as dos alunos,  
apesar de ingênuas, trazem elementos concretos, contribuindo para uma visão mais articulada entre o saber 
erudito e o popular.
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Percebeu-se  que  apesar  dos  professores  considerarem  que  o  mais  importante  é  ler  e  escrever 
corretamente, trabalhando conhecimento aplicáveis a vida diária, essa última afirmação não se sustenta. 
Discutir fatos sócio-político-econômicos da realidade brasileira não querem dizer nada se objetivamente os 
professores não escutam seus alunos quando eles querem discutir e introduzir questões relacionadas a 
saúde, a direitos e deveres, as suas dificuldades de aprendizagem, de locomoção, de sobrevivência enfim. 
A observação dos professores estão mais distanciadas de uma visão de totalidade que a dos alunos. Essas,  
apesar de ingênuas, tem elementos concretos que potencialmente poderiam estar se direcionando para 
uma visão mais articulada. A escola é um local de discussão e debate, de explicitações de necessidades e 
identidades, de construção e politização de conteúdos, que se esvazia, caso as pessoas que constróem 
essas dinâmicas não tenham alcançado uma lucidez política sobre o significado de seus papéis. Por não se 
tratar  de um trabalho de caráter  conclusivo,  recomenda-se soluções para os problemas detectados no 
ensino supletivo, como por exemplo: uma metodologia adequada para o estudante trabalhador, a formação 
dos professores, o conhecimento quanto as condições internas de aprendizagem destes alunos articuladas 
às condições sócio-políticas e principalmente como articular as situações do aluno e do professor com os 
conteúdos de ensino.

Inclui bibliografia.

DI GIORGI, Cristiano Amaral Garboggini.  O paradigma da educação popular e suas vertentes.  São 
Paulo, 1987.  67 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo. 

ORIENTADOR(A): RIBEIRO, Maria Luisa Santos.

DESCRIÇÃO:
Busca apresentar e discutir as posições divergentes dentro do campo progressista da educação popular.

METODOLOGIA:
Levantamento bibliográfico.

CONTEÚDO:
Aborda as divergências presentes em discussões na área de educação e cultura popular, analisando o 
"paradigma da educação popular", entendendo por este paradigma as posições defendidas por um grupo 
oriundo dos movimentos de educação não-formal e cultura popular no início dos anos 60, no Brasil.  A 
hipótese é que este grupo tenha se dividido em duas vertentes: a vertente "racionalista", representada por 
Paulo Freire, e a vertente "irracionalista", representada pelo grupo NOVA e Clodovis Boff. Analisa as duas 
vertentes segundo as contribuições de Antônio Gramsci sobre a noção de hegemonia, procurando deixar 
claro suas convergências e divergências. Conclui que as divergências entre as duas vertentes se encontram 
no conceito de saber popular, na concepção educacional e até na postura frente a realidade, mostrando a 
necessidade de uma explicitação mais clara  dos pressupostos das diversas tendências que atuam, no 
campo progressista, no âmbito da educação escolar e extra-escolar.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O caminho para a análise foi o da crítica epistemológica, na tentativa de quebrar as polaridades: escola de  
conteúdo/escola  de  métodos,  escola  de  qualidade/escola  popular,  a  vida  na  escola/a  escola  da  vida,  
autoritarismo/espontaneidade. O saber popular foi identificado como o ponto no qual deveriam se encontrar  
divergências  importantes.  No  paradigma  da  educação  popular  o  saber  popular  assumiu  duas  formas 
diferentes: uma onde o saber popular é essencialmente diferente do saber dominante, erudito e outra que 
aposta na abertura a uma possível síntese entre saber popular e saber dominante. Também tornou-se claro  
que as diferenças de concepção não se restringiam ao conceito de saber popular, mas abrangiam toda a 
concepção educacional  e  até  a  postura frente  a  realidade,  de  modo geral.  A proposta gramsciana de 
"reforma intelectual e moral" e a "ação cultural libertadora" tem proximidade com a vertente racionalista,  
apesar  de  existirem  alguns  pontos  divergentes.  Recomenda-se  estudos  mais  aprofundados  sobre  a 
presença do irracionalismo na educação e no panorama cultural como um todo.

Inclui bibliografia.
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DI PIERRO, Maria Clara.  Políticas municipais de educação básica de jovens e adultos no Brasil : um 
estudo do caso de Porto Alegre - RS.  São Paulo, 1996.  149 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): HADDAD, Sérgio.

DESCRIÇÃO:
Procura registrar sistematicamente a implantação de uma experiência municipal  inovadora de educação 
básica de jovens e adultos que, informada pelo ideário da educação popular, logrou inserir-se dentre as  
prioridades da política municipal  de educação. Pretende ainda analisar  como no caso específico foram 
equacionados seis  aspectos que os estudos anteriores evidenciam ser  críticos  ao desenvolvimento de 
programas de educação básica de jovens e adultos:  a incorporação orgânica ao sistema municipal  de  
ensino; o atendimento a demanda; o financiamento; a carreira e formação dos professores; os termos da 
cooperação com as demais esferas de governo;  e os mecanismos de relacionamento entre  governo e 
sociedade civil para a gestão desse serviço educativo.

METODOLOGIA:
Realizou-se levantamento bibliográfico de documentos oficiais de políticas e orientações pedagógicas do 
órgão municipal de educação relativos a programas de educação de jovens e adultos, bem como materiais  
didáticos e documentos de legislação que regulamentam o programa. Foram coletadas estatísticas sócio-
demográficas e educacionais do Município junto a fontes oficiais, com vistas a aferir a demanda potencial  
por educação básica de jovens e adultos, como também dados de atendimento educacional e rendimento 
escolar. O trabalho de campo desenvolveu-se através de entrevistas, observações de reuniões e de salas  
de aula.

CONTEÚDO:
Procurou aferir a hipótese de que a municipalização do ensino básico de jovens e adultos configura uma 
estratégia eficaz em vista dos fins de democratização do acesso e melhoria da qualidade de escolarização 
das camadas populares.  A pesquisa registra  a trajetória do Serviço de Educação de Jovens e Adultos 
(SEJA) da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, de 1989 a 1995, e descreve sua abrangência 
no  interior  da  rede  municipal  e  do  ensino  supletivo  estadual,  analisando  suas  orientações  político-
pedagógicas,  características  de  estrutura  e  funcionamento,  métodos  de  gestão,  estratégias  de 
financiamento,  profissionalização  e  formação  dos  educadores.  Os  dados  foram  coletados  através  de 
pesquisa de documentos  oficiais  (políticas  e  orientações pedagógicas),  estatísticas sócio-demográficas, 
entrevistas e observações (reuniões e sala de aula). Concluiu que a constituição do SEJA não configurou 
um autêntico processo de descentralização educativa. A importância atribuída em Porto Alegre a educação 
básica de jovens e adultos resultou da convergência  de intencionalidade político-pedagógicas diversas, 
congruentes com a tradição do partido político no governo na época, o Partido dos Trabalhadores (PT), da 
qual foram portadores agentes posicionados na burocracia governamental informados pelo paradigma da 
educação  popular  e  pelo  aporte  teórico-metodológico  do  construtivismo.  Embora  se  tenha  observado 
expansão de vagas e o modelo pedagógico adotado responda as necessidades educativas da população 
trabalhadora  empobrecida  a  qual  se  destina,  o  atendimento  educacional  mostrou-se  quantitativamente 
irrisório  frente  a  demanda  potencial  por  escolarização  existente  no  município  e  seu  estilo 
predominantemente  escolar  mostra-se  insuficiente  para  transpor  os  limites  seletivos  impostos  pelos 
mecanismos de exclusão instalados na sociedade e mediados pela escola.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Ha indícios de que a esfera local de poder tem maior permeabilidade para acolher demandas provenientes 
de  grupos  de  pouca  capacidade  de  expressão  pública  e  pressão  política,  especialmente  quando  a 
orientação ideológica do partido eleito para o governo mobiliza na burocracia governamental uma vontade 
política de mudança e instalam-se mecanismos participativos de gestão; a expansão de oportunidades de 
escolarização  para  jovens  e  adultos  ocorre,  entretanto  a  cobertura  escolar  dela  resultante  ainda  é 
inexpressiva face a demanda potencial por educação básica de jovens e adultos; embora o programa revele 
pertinência e adequação às necessidades educativas das populações demandatárias - configurando uma 
nova qualidade de ensino para jovens e adultos -,  as características da oferta não são suficientemente 
flexíveis e diversificadas para interpor-se aos mecanismos de exclusão e seleção instalados na sociedade e 
no sistema escolar. Recomenda-se quanto às políticas públicas de educação de jovens e adultos: que a  
legislação federal fixe com maior nitidez a divisão dos encargos da educação de jovens e adultos pelas 
esferas de governo, indicando as competências específicas em relação a ambos os segmentos do ensino 
fundamental;  ampliar  os  meios  de  financiamento  nas  três  esferas  de  governo;  instituir  mecanismos 
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adicionais  de  indução  político-pedagógica  e  incentivo  econômico  a  incorporação  dos  conteúdos  da 
educação de jovens e adultos na formação inicial e continuada do magistério, assim como na pesquisa 
educacional. Quanto ao SEJA: ampliar seu atendimento, divulgar nos meios de comunicação de massa, 
bem  como  estimular  e  atender  demandas  educativas  coletivas,  instituindo  programas  informais  e/ou 
altamente  flexíveis  nos  locais  de  trabalho  e  moradia;  maior  descentralização  de  sua  gestão  político-
pedagógica,  preservando  instância  própria  de  coordenação;  uma  avaliação  qualitativa  do  SEJA. 
Recomenda,  ainda,  estudos sobre  os sistemas educacionais  dos  municípios;  sobre  os marcos  teórico-
metodológicos atualizados no campo da educação de jovens e adultos; sobre a relação oferta/demanda e a 
seletividade.

DIAS, Maria Rosália Correa.  Identidades cruzadas : ser aluno para continuar peão.  Salvador, 1998.  109 
p.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  Universidade Federal da Bahia. 

ORIENTADOR(A): PASSOS, Elizete Silva.

DESCRIÇÃO:
Analisa a interferência do papel de aluno na construção da identidade de trabalhador, a partir do estudo de 
um grupo de operários que ingressaram no ensino supletivo oferecido pela empresa.

METODOLOGIA:
Investigou-se  um  grupo  de  trabalhadores  de  uma  empresa  do  polo  Petroquímico  de  Camaçari, 
freqüentadores do curso supletivo de segundo grau promovido pela empresa. O estudo de caso empregou 
as seguintes técnicas: análise de documentos da empresa estudada e do SESI, aplicação de questionários 
aos  trabalhadores-estudantes,  realização  de  entrevistas  estruturadas  com estudantes  e  professores.  O 
preenchimento do questionário e a participação nas entrevistas enfrentaram dificuldades em razão do receio 
dos trabalhadores de que as informações concedidas pudessem prejudicá-los frente a empresa.

CONTEÚDO:
Analisa a interferência do papel de aluno na construção da identidade do trabalhador, ou seja, como o 
retorno a escola e a assunção do papel de aluno por parte de pessoas que estão no mercado de trabalho  
afeta a percepção que elas tem de si próprias e a forma como avaliam a imagem que os outros fazem de si.  
Tomou-se  como  sujeitos  da  pesquisa  um  grupo  de  trabalhadores  de  uma  indústria  sediada  no  polo 
petroquímico de Camaçari que freqüenta um curso de educação supletiva de segundo grau patrocinado 
pela empresa na qual trabalham e executado pelo Serviço Social da Indústria. Foi dada como estratégia  
metodológica o estudo de caso, utilizando-se da análise documental e da história oral. Constituíram como 
fontes de pesquisa documentos da empresa e do Sesi, além de um questionário para caracterização do 
perfil dos sujeitos e entrevistas estruturadas, realizadas com os alunos e professores envolvidos no curso. A 
análise dos dados contemplou uma compatibilização do material coletado no campo e a revisão bibliográfica 
sobre o tema, levando a constatação da forte carga afetiva e emocional que essa vivência educacional 
provocou nesses alunos trabalhadores.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Conclui  que a experiência  modificou a  rotina  diária  e  o  relacionamento  familiar,  afetou os  vínculos  na  
relação com os colegas de trabalho, refletiu na autoimagem e no auto-conceito dentre outras interferências,  
mas trouxe ganhos na aquisição de novos conhecimentos.

Inclui bibliografia.

DOMINGUES, Célia Aparecida.  Projeto escola de pensar : uma experiência de educação popular em 
Piracicaba.  Piracicaba, 1994.  224 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Metodista de 
Piracicaba. 

ORIENTADOR(A): REBOREDO, Lucilia Augusta.

DESCRIÇÃO:
Propõe  ser um instrumento de análise que permita a pesquisadores, grupos ou instituições repensar e 
recriar ações sobre a educação de adultos. É objetivo central investir  na promoção e fortalecimento da 
participação coletiva no processo educativo, bem como vincular a ação pedagógica às diversas práticas e 
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relações sociais dos envolvidos, contribuindo para o desenvolvimento do processo de compreensão crítica 
da realidade, articulado a um posicionamento frente a mesma. Pretende, ainda, organizar e discutir a prática 
do Projeto Escola de Pensar enquanto uma experiência de educação popular, desenvolvida em Piracicaba,  
no período de 1989 a 1992.

METODOLOGIA:
A pesquisa-ação foi  adotada por  permitir  a utilização de estratégias e instrumentos metodológicos que 
possibilitaram conjugar  a  investigação  e  a  intervenção necessárias  para  o  desenvolvimento  do projeto 
Escola de Pensar, garantindo ao longo do percurso um constante avaliar das ações, fazendo do todos os 
participantes da experiência autores e atores do projeto. Os procedimentos são flexíveis e adaptáveis em 
função das circunstâncias e da dinâmica em que os grupos estão envolvidos. Como instrumentos de coleta 
de dados podem ser citados: diário de campo, entrevistas individuais ou coletivas, histórias de vida, técnicas 
de grupo, documentos arquivados.

CONTEÚDO:
A  partir  das  contribuições  teóricas  desenvolvidas  por  Paulo  Freire,  analisa  os  aspectos  sociais  e 
pedagógicos  da  educação  de  adultos,  sem  contudo  deixar  de  fazer  referências  a  outros  autores  que 
contribuem com o tema da educação popular. Não considerando a educação como uma prática terminal, 
aponta  ser  necessário  para  a  construção  de  uma  sociedade  justa  e  democrática,  que  todos  que  se 
identificam com as bandeiras de lutas populares reativem o compromisso político através de práticas sociais  
que inaugurem um novo tempo.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Nos limites da prática educativa  do Projeto,  além do compromisso político  com o projetos sociais  das 
camadas  populares  associado  a  uma  conjuntura  local  favorável,  foi  possível  desenvolver  uma  prática  
educativa que possibilitou aos participantes do projeto uma experiência desafiadora do pensar e do agir 
contínuo e crítico. No caso desse projeto, a educação de adultos sempre esteve condicionada as gestões 
municipais, e em vista disso, acontece de forma imediatista e descontínua. Recomenda que visualizar e 
viabilizar  caminhos  voltados  aos  interesses  de  transformação  da  sociedade  requer  práticas  concretas,  
interferência consciente de pessoas, grupos, órgãos ou instituições que, na possibilidade de abrir esses 
novos caminhos adotem medidas que favoreçam e fortaleçam o poder popular. Isso será possível  com 
novas experiências onde possam elaborar, decidir e participar, entre outras coisas, dos planos, seja na 
política  municipal,  institucional,  educacional  e  comunitária.  Ressalta  a importância  da boa formação do 
educador popular para uma educação de qualidade.

Inclui bibliografia.

DORNELES, Malvina do Amaral.  O Mobral como política pública : a institucionalização do analfabetismo. 
Porto Alegre, 1990.  279 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. 

ORIENTADOR(A): LUCE, Maria Beatriz Moreira.

DESCRIÇÃO:
Analisa a questão do analfabetismo, como foi produzido historicamente pelo sistema educacional brasileiro 
e como foi sua institucionalização pelo Mobral. Procura refletir e analisar o Mobral como política pública em 
educação de adultos. Estuda o processo de institucionalização, o caráter dos efeitos políticos, configurado 
nas políticas públicas engendradas pelo Estado.

METODOLOGIA:
Para entender a produção histórica do analfabetismo recorre a bibliografia existente. A configuração do 
Mobral foi reconstituída a partir da análise de documentos, planos, dissertações, livros, boletins, arquivos de 
correspondências e de entrevistas realizadas com técnicos do Mobral. A autora conviveu durante dois anos 
com o planejamento institucional da Fundação Educar e com o pessoal técnico remanescente do Mobral.

CONTEÚDO:
Analisa a questão do analfabetismo, como ele foi produzido historicamente pelo sistema brasileiro e sua 
institucionalização  pelo  Mobral.  Reflete  e  analisa  o  Mobral  como  política  pública  à  luz  de  elementos 
constitutivos da teoria poulantziana de Estado. Remete-se a bibliografia existente para entender a produção 
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histórica do analfabetismo. Como política pública específica em educação de adultos, o Mobral, mesmo 
sendo  parte  e  resultado  de  uma ditadura  militar,  traduziu  na  sua  materialidade  institucional  os  efeitos 
políticos-institucionais da ação coletiva do movimento social da época.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O Mobral,  como política  pública em educação de adultos,  se constitui  numa espécie  de álibi  para um 
sistema educacional altamente elitista e excludente. Propondo-se como alternativa educacional, que de fato 
não era, referendava a alta seletividade do sistema regular de ensino e com ele estabelecia, dialeticamente,  
uma relação de complementaridade: o Mobral atendia aqueles que haviam sido excluídos ou expulsos do 
ensino formal. Assim, o analfabetismo que historicamente vinha sendo construído e instaurado como política 
pública no País, foi, definitivamente, institucionalizado pelo Mobral.

Inclui bibliografia.

DUARTE, Newton.  A relação entre o lógico e o histórico no ensino da matemática elementar.  São 
Carlos, 1987.  185 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  Centro de Educação e Ciências Humanas, 
Universidade Federal de São Carlos. 

ORIENTADOR(A): OLIVEIRA, Betty Antunes de.

DESCRIÇÃO:
Analisa  uma  experiência  de  ensino  do  sistema  de  numeração  e  das  quatro  operações  aritméticas 
elementares com alfabetizandos adultos,  procurando caracterizar  a  relação dialética  entre  o  lógico e o 
histórico dos conceitos matemáticos.

METODOLOGIA:
Elaborou  uma  nova  seqüência  de  ensino  do  sistema  de  numeração  e  das  quatro  operações  para  
alfabetizandos adultos, que foi formulada a partir de um embasamento teórico e do seu teste no Segundo 
Projeto de Alfabetização de Funcionários que foi desenvolvido no PEA (Programa de Educação de Adultos)  
da Universidade Federal de São Carlos.

CONTEÚDO:
Busca despertar a atenção dos educadores para a necessidade de se conhecer as categorias filosóficas-
metodológicas da dialética e como elas se manifestam na especificidade da prática pedagógica. Para atingir  
esse  objetivo  analisa  uma  experiência  de  ensino  do  sistema  de  numeração  e  das  quatro  operações 
aritméticas elementares (adição, subtração, multiplicação e divisão) com alfabetizandos adultos, procurando 
caracterizar a relação dialética entre o lógico e o histórico enquanto categorias que guiaram a elaboração e  
a concretização da seqüência ensino-aprendizagem dessa experiência. Partindo do pressuposto de que o 
processo de ensino-aprendizagem da Matemática Elementar pode contribuir para as transformações sociais 
a medida que reproduz a essência do processo de conhecimento e, consequentemente, do processo de 
hominização, a hipótese de trabalho é que a utilização intencional pelo educador da relação entre o lógico e 
o histórico é fundamental e decisiva (embora não suficiente) para a elaboração e concretização de uma 
seqüência  de  ensino-aprendizagem  coerente  com  seus  objetivos,  na  medida  em  que  essa  relação 
possibilita  a  seleção  daquelas  etapas  essenciais  da  evolução  histórica  do  conteúdo  matemático,  que 
deverão ser reproduzidas na aprendizagem da lógica desses conteúdos.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Ao  mostrar  a  relação  entre  o  lógico  e  o  histórico  demonstrou  que  não  basta  o  educador  conhecer  o 
conteúdo, ele precisa dominar esse conteúdo enquanto um processo, dominar as etapas essenciais de 
evolução desse conteúdo. Essa é a tentativa da licenciatura atualmente. Para que o educando adquira um 
efetivo domínio do conteúdo, o processo ensino-aprendizagem precisa reproduzir as etapas essenciais da 
evolução histórica desse conteúdo.

Inclui bibliografia.

DURANTE, Marta.  A diversidade textual na educação de adultos : um estudo de caso com operários da 
construção civil.  São Paulo, 1996.  167 p. + anexos.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. 
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ORIENTADOR(A): SAUL, Ana Maria.

DESCRIÇÃO:
Investiga a viabilidade de uma prática educacional para adultos,  na qual o texto de uso social  fosse a 
unidade básica do processo de ensino e aprendizagem da língua escrita e falada e sistematiza um projeto 
curricular referente a essa proposta pedagógica.

METODOLOGIA:
Desenvolvimento  de  um projeto  orientado  segundo  a  proposta  pedagógica  em questão,  bem como o 
acompanhamento dessas atividades (observação prolongada) e do material produzido em sala de aula. 
Registro de dados, análise da coerência entre proposta e prática, relatórios avaliativos e entrevistas.

CONTEÚDO:
Investiga a viabilidade de uma prática de educação de adultos, tendo no texto a unidade básica do processo 
de  ensino  aprendizagem  da  língua  portuguesa.  Com  base  nesta  hipótese,  concebeu  um  projeto  de 
alfabetização de adultos a ser desenvolvido com um grupo de trabalhadores da construção civil, migrantes  
nordestinos em sua maioria, entre os anos de 1995-1997, na cidade de São Paulo,  com o objetivo de  
comprovar  a  viabilidade  e  efetividade  dessa  prática,  explicitada  no  domínio  do  sistema  alfabético,  no 
desenvolvimento da competência textual e numa nova postura frente a língua. Realizou a sistematização do 
projeto curricular, organizando as orientações didáticas, os blocos de conteúdos, os projetos didáticos e as 
situações  de  aprendizagem.  Analisou  a  relação  dos  educandos  e  da  educadora  com esta  concepção 
educacional,  evidenciando a necessidade de formação do educador e do trabalho em parceria. Conclui  
ressaltando a necessidade de se introduzir, na educação básica de jovens e adultos, o texto de uso social  
como unidade básica do processo de ensino e aprendizagem da língua escrita e oral.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O estudo apontou a possibilidade e a viabilidade de uma prática em educação de adultos, que considera o 
texto como unidade básica do processo de ensino e aprendizagem. A sistematização do caso permitiu  
selecionar e organizar oito orientações didáticas, fundamentais para o processo de ensino e aprendizagem. 
Sugere  temas  a  serem  estudados  em  futuras  investigações:  tipos  de  conhecimentos  construídos  e 
disponibilidade para a aprendizagem significativa de adultos não alfabetizados ou pouco escolarizados; 
estudos  psicológicos  sobre  o  processo  de  desenvolvimento  cognitivo  de  alunos  participantes  de  uma 
situação de educação.

Inclui bibliografia.

ESAU, Marilia Alves Pedrosa.  Apesar das amarras, há vida na escola : uma leitura da escola formal feita 
a partir das falas dos alunos do ensino supletivo : modalidade suplência de segundo grau.  São Paulo,  
1989.  256p.  Tese (Doutorado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): SAVIANI, Dermeval.

DESCRIÇÃO:
Busca elaborar uma teoria sobre educação partindo do discurso dos alunos.

METODOLOGIA:
A amostra é composta de alunos-trabalhadores do ensino supletivo de segundo grau (25 matriculados e 7  
ex-alunos). Suas entrevistas encontram-se registradas em quatro protocolos, referentes a quatro escolas 
particulares da Região Metropolitana de São Paulo. Para identificar, analisar e criticar o processo de leitura,  
utilizou análise de discurso, juntamente com trabalho de aproximações sucessivas.

CONTEÚDO:
A pesquisa foi realizada no ano de 1980 com 32 trabalhadores estudantes da rede particular de ensino 
supletivo de segundo grau de quatro escolas particulares do Município de São Paulo, buscando traçar o 
perfil e as expectativas dessa clientela. Realiza análise à luz do histórico do ensino supletivo, considerado  
como via legal de escolarização formal de jovens e adultos. Discute conceitos denominados Matriz das 
Finalidades  da  Escola  (cartorial-burocrática,  urbanizadora  e  existencial)  e  Tese  da  Transparência  dos 
Conflitos  (construídos  pela  autora),  os  quais  trabalhados  a  partir  dos  eixos  temáticos  Viver  e  Saber, 
oferecem um esboço da teoria pretendida.
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
As  propostas  e  reflexões  denominadas  respectivamente  Matriz  das  Finalidades  da  Escola  e  Tese  da 
Transparência dos Conflitos, elaboradas sobre os eixos temáticos viver  e saber presentes em todos os 
protocolos, deverão ser considerados como esboço primeiro de, e para, uma teoria sobre a escola.

Inclui bibliografia.

ESCARIÃO, Gloria das Neves Dutra.  Educação escolar e trabalho : um estudo sobre o significado da 
educação escolar e trabalho a partir das representações sociais dos estudantes-trabalhadores.  João 
Pessoa, 1996.   186 p.  + anexos.   Dissertação (Mestrado em Educação) -  Universidade Federal  da  
Paraíba. 

ORIENTADOR(A): GARCIA, Acácia Maria Costa.

DESCRIÇÃO:
Investiga  as  relações  entre  educação  e  trabalho  a  partir  da  análise  das  representações  sociais  dos  
estudantes-trabalhadores sobre o significado da escola.  Procura identificar em que medida a educação 
escolar contribui para a formação do trabalhador, de modo que possa compreender e intervir nas relações 
de trabalho atuais, marcadas pelos impactos tecnológicos.

METODOLOGIA:
Para a coleta dos dados e informações, utilizou-se o questionário semi-aberto, a entrevista semi-estruturada 
coletiva e o diário de campo. Oitenta e seis estudantes responderam ao questionário, entretanto a amostra 
definiu-se em 51, por se enquadrarem na categoria de trabalhadores. A perspectiva teórico-metodológica 
para a análise das representações dos estudantes está referendada na concepção de Marx e Engels, que  
se considera a realidade mais próxima dos atores da pesquisa e o contexto histórico-social mais amplo, com 
ênfase no momento atual. A metodologia também tem fundamentação em Kosik, que propõe a superação  
da pseudo-concreticidade, através do conhecimento da totalidade da realidade.

CONTEÚDO:
Focaliza  o  tema  educação  escolar  e  trabalho,  tendo  como objeto  de  estudo  o  significado  da  escola,  
expresso  nas  representações  sociais  dos  estudantes-trabalhadores.  Os  atores  da  pesquisa  foram 
selecionados entre estudantes das sétimas e oitavas séries do primeiro grau noturno, de duas escolas  
públicas estaduais da Paraíba.  Procura identificar  em que medida a educação escolar contribui  para a 
formação dos trabalhadores, de modo que estes possam compreender e intervir nas complexas relações do 
trabalho marcadas pelos impactos tecnológicos. Analisa o contexto histórico atual como substrato para a 
análise do objeto proposto, ressaltando aspectos gerais da crise social que assola o Brasil, o Nordeste e a 
Paraíba, em conseqüência dos problemas sociais agravados no final de século. Toma como referência 
estudos que se relacionam ao tema e ao objeto de estudo. Os dados foram captados através de entrevistas  
e questionários semi-estruturados e a metodologia baseia-se na perspectiva histórica, fundamentada na 
dialética, enquanto método de compreensão da realidade investigada. Os estudantes, ao expressarem suas 
representações, deixam emergir  o distanciamento entre a educação escolar e o mundo do trabalho e a 
condição de classe social excluída e marginalizada, não permitindo assim uma leitura crítica da realidade.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O perfil delineado apresenta os estudantes como trabalhadores desde a infância ou início da adolescência.  
A condição de nordestinos e pobres os coloca a margem da sociedade, condenando-os ao atraso, num 
mundo em crescente processo de aceleração tecnológica, acompanhado pela tendência globalizante, que 
está decepando com o emprego em ritmo veloz e em escala mundial. O trabalho é a forma de sobreviver 
aos  obstáculos  impostos  pela  vida,  a  si  próprios  e  a  família.  Em relação  a  escola,  os  estudantes  a 
consideram importante  para ascenderem social  e  economicamente,  entretanto  deixam transparecer um 
certo desencanto quando se expressam sobre o cotidiano escolar. Atribuem a escola o papel de transmitir o  
conhecimento e ao defini-la, não conseguem ultrapassar os princípios que hoje a orientam. Em relação ao 
trabalho,  os  estudantes  enfatizam a  dicotomia  entre  o  trabalho  intelectual  e  o  trabalho  manual  e  não 
percebem a face da exploração e da alienação.

Inclui bibliografia.

53



FAGUNDES,  José  Alves.   Uma análise  do perfil  do migrante  numa perspectiva  histórica-cultural. 
Piracicaba, 1990.  192 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  Universidade Metodista de Piracicaba. 

ORIENTADOR(A): SANDOVAL, Salvador Antônio Meireles.

DESCRIÇÃO:
Busca interpretar o desenvolvimento pessoal do educando migrante, sua capacidade de assimilação dos 
novos valores urbanos, e da visão que eles possuem de sua cultura da vida rural até a vida operária.

METODOLOGIA:
Os dados foram coletados através  de questionários  e  entrevistas  com 12 alunos  selecionados sob os 
critérios: nascido em bairro rural, passado pela escola rural e migrado para a cidade industrial. Também 
foram entrevistadas duas professoras rurais com mais de 20 anos de experiência em educação.

CONTEÚDO:
Oferece subsídios a quem se propõe trabalhar com educação para adultos (migrante de origem rural). A 
amostra é um grupo de migrantes nascidos em Turvolândia (MG), que passaram pela escola rural e que 
migraram para um centro industrial. Os dados foram obtidos através de entrevistas e questionários com 12 
estudantes migrantes,  onde relatam a vida da comunidade rural,  na escola rural  e a migração. Para a 
análise dos depoimentos foi  necessário  usar  três temas gerenciais:  família,  escola  rural,  imaginação e 
expectativa. Conclui que o empobrecimento da família levou os migrantes, desde crianças, a planejarem a 
ida para a cidade grande. A escola foi usada como trampolim para adquirir os conhecimentos básicos e 
assim buscar melhor trabalho e estudo no centro urbano. Os movimentos sociais são apontados como 
importantes veículos para este migrante despertar para a cidadania e tornar-se mais comprometido com a 
sua origem social, pois constatou-se que o migrante engajado nesses tipos de movimento (que não é o caso 
dos  entrevistados),  não  rejeitam  a  cultural  rural  e  voltariam  para  o  campo  caso  houvesse  condições 
satisfatórias.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O empobrecimento dos herdeiros na árvore genealógica é um dos principais  fatores que influenciam a 
migração. Os entrevistados foram perdendo a identificação com a cultura e com a família que constituíam 
seu cotidiano. Desde criança foram percebendo tal condição e foram direcionando seus sonhos rumo a 
cidade. Para os migrantes, não é possível traçar uma lógica na maneira de viver, pois são inconstantes 
demais no que projetam e no que buscam. Existe uma distinção na visão de mundo de um migrante com 
formação em movimento popular e outro sem participação. O primeiro valoriza a cultura rural e voltaria para 
o campo caso houvesse uma política agrícola ou um capital suficiente, ao contrário do segundo que tem 
rejeição  pela  cultura  rural.  Uma das  maneiras  de  despertar  o  migrante  operário  para  a  cidadania  é  o 
movimento popular, porque nele as pessoas experimentam novas formas de agir coletivamente e começam 
a se comprometer com tudo aquilo que por alienação vêm reclamando individualmente.

Inclui bibliografia.

FARIAS, Maria de Lourdes de.  Reflexões críticas sobre educação de adultos em situação especial : 
um estudo descritivo-interpretativo e uma proposta de ressocialização.   Porto Alegre,  1989.  204 p.  
Dissertação (Mestrado em Educação) -  Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

ORIENTADOR(A): MOURIÑO MOSQUERA, Juan José.

DESCRIÇÃO:
Procura desvendar como recuperar e reeducar o homem preso, tendo em vista sua socialização. Busca 
diretrizes  que  oportunizem  a  aplicação  de  princípios  e  de  métodos  de  ensino  para  uma  nova  ação  
educadora que facilite o processo de reintegração social da pessoa que delinqüiu.

METODOLOGIA:
Foram  estudados  quinze  detentos.  O  critério  para  a  escolha  desta  amostra  foi  o  estudo  dos  que 
freqüentavam  as  aulas  ou  trabalhavam no  estabelecimento  penal,  o  que  possibilitou  encontros  quase 
diários. Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram: entrevistas, histórias de vida e reuniões. As 
perguntas norteadoras da pesquisa são: Como se processa a educação de adultos dentro de um presídio? 
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Quais  são  as  características  psicológicas  do  homem  preso,  encontradas  no  decorrer  do  processo 
educativo?  O  que  sugerir  através  de  um  proposta,  efetiva  e  permanente,  visando  a  socialização  do 
apenado? A testagem do conteúdo do instrumento foi  constatada através  da análise das questões  da 
entrevista, face aos objetivos da pesquisa, por parte de dois mestres na área de educação.

CONTEÚDO:
Estuda o comportamento do presidiário, tendo em vista o seu meio na infância que, muitas vezes, o conduz 
ao crime. Relata também atividade implantada no presídio de Santa Maria (RS) em diversos setores, como 
ensino,  recreação  e  trabalho,  para  desenvolver  a  reeducação  e  a  reintegração  do  homem  preso  à 
sociedade. Embora o resgate da consciência critica do homem preso perfazer um plano audacioso, constata 
a obtenção de êxito e a continuidade do trabalho.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Constata  que  inexistem  "boas"  condições  para  uma  ação  pedagógica.  As  causas  de  cunho  social 
influenciam diretamente  na  formação  da  personalidade  do  sujeito.  No  ambiente  carcerário,  o  péssimo 
tratamento  recebido  e  as  más  condições  tornam-se  um "prolongamento"  da  vida  anterior  do  preso.  A 
marginalização, para determinado grupo de pessoas, ocorre já no período da infância, período em que 
acontece a maior  evasão escolar.  Disso resulta  uma não-formação na estrutura da personalidade que, 
aliada aos contextos familiar e social, estabelece um "ajuste" com a criminalidade. O método educacional 
deve estar ajustado a realidade do apenado e deve propiciar sua socialização. Promover a reflexão crítica  
da  realidade  prisional  e  do  sistema  sócio-econômico  e  político  do  País,  junto  aos  presos,  não  é  tão 
plausível.  Não  basta  combater  as  conseqüências  dos  problemas,  mas  nunca  esquecer  as  causas, 
conscientizando a sociedade e o preso.

Inclui bibliografia.

FEIGEL,  Zilda.   Uma avaliação dos Centros  de Estudos Supletivos.   Rio  de Janeiro,  1991.   77 p. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

ORIENTADOR(A): FERNANDES, Lúcia Monteiro.

DESCRIÇÃO:
Verificar se o ensino ministrado nos Centros de Estudos Supletivos,  CES, atende as necessidades dos 
alunos  adolescentes  e  adultos.  Pretende,  ainda,  responder  as  seguintes  questões:  os  professores 
envolvidos nas atividades dos CES conhecem as características e o objetivo da metodologia usada nestes  
Centros?; Quais as razões que levaram os alunos a procurar os CES e estes estão atendendo as suas 
necessidades?; O atendimento nos CES está reduzindo a taxa de evasão no curso supletivo?; Estão os 
CES possibilitando a um maior número de alunos a conclusão de seus estudos?

METODOLOGIA:
O estudo foi realizado a partir de questionários diferenciados, destinados a professores e alunos do CES. 
Foram selecionadas dez escolas que atendessem adolescentes e adultos no sistema supletivo regular, para 
efeito comparativo quanto a evasão e a conclusão do curso. A coleta de dados foi complementada por  
informações conseguidas em documentos oficiais. A análise dos dados foi realizada através de um teste 
estatístico de comparação de médias para amostras independentes e através de critérios preestabelecidos.

CONTEÚDO:
Propôs verificar em que medida o ensino ministrado nos Centros de Estudos Supletivos (CES) atende as  
necessidades dos alunos adolescentes e adultos. Realizou pesquisa a partir  de diferentes questionários 
aplicados em 90 professores e 200 alunos de 5 CES, selecionados no Núcleo de Educação e Cultura I do 
Rio de Janeiro, entre os anos de 1990 e 1991. Coletou informações em documentos oficiais de dez escolas 
supletivas  regulares,  informações estas  que  permitiram uma análise comparativa  relativa  aos  aspectos 
evasão  e  conclusão  do  curso.  Analisou  os  dados  segundo  um  teste  estatístico  para  amostras 
independentes.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Concluiu que o ensino ministrado pelos CES atende as necessidades dos alunos;  não é satisfatório o 
conhecimento que os professores têm sobre a metodologia utilizada; as taxas de evasão dos CES são  
menores que as das outras escolas que atendem adolescentes e adultos; a proporção de alunos concluintes 
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é menor nos CES. Recomenda que devem ser feitos estudos sobre a formação dos recursos humanos que  
lidam nos CES, a fim de que as características e objetivos da metodologia usada possam se exploradas 
com mais eficiência; devem também ser feitos estudos de avaliação permanente para detectar os pontos 
que possam ser trabalhados para melhorar o desempenho dos alunos e do próprio processo de
ensino adotado.

Inclui bibliografia.

FERNANDES, Dorgival Gonçalves.  Alfabetização de jovens e adultos : as representações sociais de 
alfabetizandos e alfabetizadores.  João Pessoa, 1997.  170 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  
Centro de Educação, Universidade Federal da Paraíba. 

ORIENTADOR(A): IRELAND, Timothy Denis.

DESCRIÇÃO:
Estudo  das  representações  sociais  acerca  da  alfabetização  de  jovens  e  adultos,  construídas  por 
alfabetizadoras e alfabetizandos da rede estadual de ensino, na cidade de Cajazeiras (PB). Busca saber o 
que  significa  para  esses  sujeitos  a  aquisição  das  habilidades da  leitura,  escrita  e  aritmética  e,  assim, 
compreender o fenômeno do fracasso escolar. Procura responder às seguintes questões: o que pensam os 
alfabetizandos sobre o ato de aprender a ler e a escrever; que perspectiva de vida os têm levado a querer  
(ou não) a se alfabetizarem?; quais os seus sonhos, desejos e ilusões em torno da validade (ou não) de sua  
escolarização?; como convivem com a condição de não escolarizados e como a interpretam?; que opiniões 
têm sobre a escola, sobre o professor e sobre o analfabetismo?

METODOLOGIA:
Coleta de dados através da entrevista semi-estruturada. Análise do material a partir de instrumentais da 
“Análise de Conteúdo” desenvolvido na vertente de Laurence Bardin, sendo um dos métodos apropriados 
para o estudo de motivações, opiniões, crenças e atitudes. Para a elaboração do roteiro da entrevista foram 
efetuadas observações durante uma semana numa sala de aula de alfabetização escolhida aleatoriamente.

CONTEÚDO:
Tomando-se como objeto de estudo a alfabetização de jovens e adultos, analisada a partir do referencial 
teórico das representações sociais e da técnica de análise de conteúdo, esse estudo buscou apreender as 
representações sociais de alfabetizandos e alfabetizadores de adultos acerca da alfabetização. Para tanto, 
empreendeu uma pesquisa de caráter qualitativo, a partir de entrevistas estruturadas junto a alfabetizandos 
e alfabetizadores de adultos da rede estadual  de ensino da cidade de Cajazeiras (PB).  As conclusões 
apontam que os alfabetizandos e alfabetizadores estudados têm uma representação social bastante positiva 
sobre alfabetização e sobre o seu alfabetizador. Porém, alfabetizando e alfabetizadores têm um velado  
preconceito e uma representação negativa do analfabeto, identificando como “cego” e “asilado”.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
As representações sociais contruídas por esses sujeitos sobre o valor e o significado da alfabetização, é 
justificada a partir  dos postulados do liberalismo,  acreditando,  assim,  no poder da escolarização como 
mecanismo de promoção pessoal e ascensão profissional e social. Os alfabetizandos desenvolvem uma 
atitude de proteção da sua integridade moral e identidade social. Têm uma representação positiva da sua 
alfabetizadora, como sendo aquela que lhes dá atenção e um tratamento carinhoso e respeitoso. Estas 
representam a função de professora como um sacerdócio, “uma missão importante”. Existem contradições 
no  discurso  dos  sujeitos:  as  professoras  ao  mesmo tempo que  afirmam gostar  de  alfabetizar  adultos,  
mostram-se nostálgicas em relação a alfabetização de crianças; ao mesmo tempo que vêem seu trabalho 
como uma missão humanitária, não têm expectativa positiva quanto ao seu sucesso. É necessário estimular  
a formação de representações sociais positivas de alfabetizandos e alfabetizadores acerca da alfabetização, 
através da melhoria de recursos didáticos e pedagógicos da instituição escolar  que oferece programas 
noturnos de alfabetização para jovens e adultos.

Inclui bibliografia.
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FERRAZ, Marilene de Carvalho.  O curso noturno, o aluno-trabalhador e o conhecimento escolar, na 
visão dos professores.   Recife, 1989.  91 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade 
Federal de Pernambuco. 

ORIENTADOR(A): WEBER, Silke.

DESCRIÇÃO:
Busca verificar como se realiza uma das mediações pelas quais a construção da democracia pode ter lugar, 
ou seja, a transmissão do conhecimento. Focaliza o professor, agente privilegiado dessa transmissão, feita 
através  de  conteúdos,  a  alunos  determinados,  buscando  examinar  essa  transmissão  como  processo 
coletivo. 

METODOLOGIA:
Adotou  como amostra  um conjunto  de  escolas  incluídas  no  projeto  "Ensino  Noturno  -  Alternativas  de 
solução  com  processos  não  convencionais"  desenvolvido  pela  Secretaria  de  Educação  do  Estado  de 
Pernambuco a partir de 1985. Os sujeitos da pesquisa são 8 professores das disciplinas do Núcleo Comum, 
da quinta a oitava séries do primeiro grau, sendo a amostra constituída pelas escolas cujo os professores já 
chegaram a incorporar mudanças na transmissão dos conhecimentos, seja em termos de comportamento, 
de organização do conteúdo ou de metodologia de ensino. A intenção é captar as representações dos 
educandos com o objetivo de entender as conexões entre o seu modo de vida e o seu modo de ver o aluno-
trabalhador e o curso noturno. Dentre estas escolas selecionou duas, com o objetivo de realizar um exame  
mais  aprofundado  do  tema.  O  objeto  empírico  de  análise  constituiu-se  de  respostas  a  questionários, 
entrevistas, registros de observações de aula, de reuniões e exame de materiais pedagógicos.

CONTEÚDO:
Busca apreender como se realiza uma das mediações pelas quais a construção da democracia pode ter 
lugar, ou seja, a transmissão de conhecimento a alunos trabalhadores. Utiliza o curso noturno como "locus" 
da aprendizagem, focalizado sob o ângulo de quem dirige e não de quem recebe a ação educativa. Toma 
como  referencial  empírico  os  resultados  de  questionários  e  entrevistas  aplicados  a  professores  das 
disciplinas de núcleo comum de escolas noturnas de primeiro grau da Região Metropolitana do Recife. 
Detecta que o ensino se faz de forma desvinculada da realidade do aluno trabalhador, porquanto toma 
como referência o aluno do curso diurno. No confronto entre ensino e aluno idealizados e realidade concreta  
do ensino noturno, o professor, enquanto trabalhador que ensina outro trabalhador, coloca-se numa posição 
ambígua, ora identificando-se com o aluno, ora afastando-se dele. Dessa ambivalência surgem elementos 
que  se  contrapõem as  justificações  ideológicas  que  lhe  mostram o  esforço  individual  como  elemento 
suficiente para o sucesso escolar. Esses elementos são considerados pólos possíveis para a consciência da 
necessidade de transformação da escola no interesse do aluno trabalhador, sobretudo se tematizado o  
trabalho na transmissão dos conteúdos escolares.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A visão que os professores têm de seus alunos permite classificá-los em dois grupos - os alunos do curso  
diurno, disciplinados, interessados e que aprendem; e os alunos do curso noturno, desinteressados, sem 
base, perturbadores e que não aprendem. As representações do professor acerca do aluno e da escola  
estão condicionadas não só pelos componentes ideológicos, como reforçadas pela sua própria história de 
vida, sobretudo sua trajetória escolar, na qual a classe média aparece como referência básica. Ao avaliar 
sua formação como requisito para enfrentar o cotidiano de sua profissão, o professor não consegue ir além 
de uma relação idealizada, sem a ela incorporar os elementos do concreto que estão a sua frente. Para ele,  
o curso noturno não se constitui num campo de trabalho, mas extensão do diurno e por isso não se mobiliza  
para  tratar  a  sua  especificidade,  sequer  do  ponte  de  vista  pedagógico.  Sua  compreensão  da  relação 
educação e trabalho está limitada ao preparo para testes e concursos. Entretanto, no bojo desta contradição 
entre  a  educação  oferecida  ao  aluno-padrão  e  para  o  aluno  do  ensino  noturno,  emergem  outros 
componentes de natureza transformadora que se opõem aos elementos ideologicamente dominantes. O 
professor começa a redesenhar o aluno-trabalhador como um sujeito com potencial para aprender, com 
capacidade de reflexão, com direitos e perspectivas de futuro. A reflexão conduz o professor a um reexame 
da realidade e por isso é preciso contribuir para que este desenvolva um modo de agir e de pensar centrado 
nos interesses do aluno-trabalhador, além de se perceber também como classe trabalhadora. A Pedagogia 
Histórico-Crítica  ou Pedagogia  Crítico-Social  dos Conteúdos pode fundamentar para os professores um 
caminho no sentido de transformação, porque resgata a especificidade da educação escolar, ressaltando, 
ao mesmo tempo, conexões que a relacionam com a totalidade.
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Inclui bibliografia.

FIALHO, Cleunice Dornelles.   Considerações acerca do trabalho como princípio educativo.   Santa 
Maria, 1992.  127 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  Universidade Federal de Santa Maria. 

ORIENTADOR(A): FARIA, Nedison.

DESCRIÇÃO:
Questiona a concepção do trabalho como princípio educativo, a partir de seus pressupostos teóricos, da 
contextualização de sua elaboração e dos valores por ele consagrados.

METODOLOGIA:
Para  o  desenvolvimento  da  pesquisa  adota  o  método  dialético.  Destaca  quatro  categorias  do  método 
dialético  para  a  investigação:  Totalidade,  Contradição,  Mediação  e  Hegemonia.  Utiliza  a  definição  de 
Gramsci para a quarta categoria (Hegemonia). As variáveis deste trabalho são: o trabalho como princípio 
educativo; o princípio educativo como concepção que vincula o processo produtivo ao processo educativo; o 
trabalho como princípio educativo que instrui, forma e realiza o homem. Parte das seguintes hipóteses para  
a problematização das variáveis: será o trabalho o princípio cultural educativo? Será o papel da educação 
preparar o homem para participar do mundo da produção? Será o trabalho princípio educativo suficiente 
para  ser  fonte  de  instrução,  formação  e  realização  do  homem?  Através  da  análise  busca  colocar  a 
investigação acerca do trabalho como princípio educativo na totalidade do contexto histórico, aprofundando 
a natureza mediata e contraditória das relações existentes entre este princípio, o mundo da produção e das  
demais atividades do homem.

CONTEÚDO:
Procura  sistematizar  o  trabalho  como  princípio  educativo,  a  partir  de  seus  pressupostos  teóricos,  da 
contextualização  de  sua  elaboração  e  dos  valores  por  ele  consagrados.  Busca  resgatar  como,  
historicamente, o trabalho tem sido o princípio educativo na empresa. Estabelece a relação entre trabalho 
como princípio educativo com a idéia de progresso como valor absoluto da humanidade, na medida em que 
este se identifica com o progresso material  que só pode ser  atingido através da produção. Tem como 
referencial teórico a formulação do trabalho como princípio educativo feita por Antônio Gramsci. Hoje, o  
progresso tecnológico coloca a perspectiva da diminuição da demanda de trabalho, o que estabelece no 
mínimo uma crise na concepção do trabalho como princípio educativo. O trabalho é “um” e não “o” princípio  
educativo. O homem não aprende essencialmente pelo trabalho e o papel da educação não é preparar para  
o mundo da produção.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A idéia de que o homem aprende essencialmente pelo trabalho é típica de uma época em que predominava 
o operário de ofício. Atualmente o sistema de produção não se assenta mais no saber operário, pois a 
importância no papel da construção e sistematização do conhecimento é cada vez mais restrita. O trabalho 
não é princípio  educativo suficiente para instruir,  formar e realizar  o homem, pois o conhecimento não 
provem apenas do trabalho. Cada vez menos o homem identifica o trabalho como fonte de realização. São  
colocadas duas categorias de dificuldades para a compreensão de trabalho como categoria determinante da 
vida do homem: descontinuidade entre formação profissional e exercício profissional; o trabalho diminuiu 
como fonte de identidade pessoal e social, pois com o aumento do tempo livre, o trabalho torna-se uma 
entre  outras atividades realizadas pelo  homem. Aponta a  necessidade de se  estudar  a  concepção da  
relação trabalho e educação desenvolvida por educadores brasileiros nos últimos anos e de se aprofundar o 
questionamento do trabalho como princípio educativo a partir da atuação das entidades populares, dentre  
elas, o papel dos sindicatos.

Inclui bibliografia.

FIKER, Sérgio.  Escola noturna : a dupla condição do trabalhador-estudante.  São Paulo, 1989.  104 p. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): BARUFI, Luadir.

DESCRIÇÃO:
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A  partir  das  características,  anseios  e  necessidades  de  estudantes-trabalhadores  do  ensino  noturno, 
procurou compreender criticamente a escola noturna e a adequação desta a sua clientela.

METODOLOGIA:
Utilizou-se de questionários e entrevistas para registrar as representações dos 192 alunos que fizeram parte  
da  amostra.  Também  foram  realizadas  observações  da  escola,  visando  compreender  sua  estrutura, 
funcionamento e características e suas relações com sua clientela.

CONTEÚDO:
Pesquisa a problemática da adequação do ensino noturno de primeiro grau a sua clientela. Apresenta um 
estudo de caso em que o objeto é o aluno do ensino noturno, de 5ª a 8ª série, da EEPSG "Alfredo Bresser",  
localizada em São Paulo. Analisa, através de entrevistas e questionários, o perfil da clientela envolvida, seu 
cotidiano escolar e sua vida social,  no que se refere a sua condição de estudante-trabalhador. Analisa  
também o funcionamento e a estrutura da escola e sua relação com a clientela, enfatizando a busca de 
soluções para os problemas e deficiências do ensino proporcionado pela mesma. Questiona a relação entre 
escola pública noturna e o mercado de trabalho, partindo da Teoria do Capital Humano. Para isso se remete 
aos estudos de Claudio Salm e Gaudêncio Frigotto que abordam questões referentes a escola e o trabalho.  
Discute a qualidade do ensino e sua influência no fracasso escolar quanto a evasão e desinteresse dos 
alunos, bem como o problema da reforma de ensino e o ensino profissionalizante. Conclui que tanto os  
problemas externos (estrutura econômica e desigualdade social) como os internos (inadequação do trabalho 
pedagógico a população trabalhadora; descaso do Estado) fazem com que o ensino noturno não contribua 
efetivamente com a educação da classe trabalhadora.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Afirma que as razões das dificuldades e do fracasso de uma grande parte dos estudantes são encontradas 
fora  da escola (a  natureza da base econômica da sociedade capitalista e a desigualdade social),  mas 
aponta a escola também como mediadora de processos seletivos através de mecanismos internos (evasão 
e repetência). O descaso com o ensino noturno se reflete na precariedade das instalações e na situação 
dos  professores,  além  das  medidas  burocráticas  tomadas  de  cima  para  baixo.  A  escola  mostra-se 
inadequada quando não contribui efetivamente no sentido de levar seus alunos a elaborar algum vínculo  
entre o seu aprendizado e as circunstâncias concretas de suas vidas, o mesmo acontecendo em relação a 
sua qualificação para o mercado de trabalho. As mudanças que eventualmente ocorrerem devem implicar 
em opções políticas para que a escola esteja mais voltada aos interesses do trabalhador, recuperando, 
além do significado do trabalho, a dignidade dos professores e a superação dos entraves burocráticos.

Inclui bibliografia.

FISCHER, Maria Clara Bueno.  Do agente ao educador popular : reflexões sobre um trabalho popular. 
Porto  Alegre,  1987.   105  p.   Dissertação  (Mestrado  em  Educação)  -  Faculdade  de  Educação, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

ORIENTADOR(A): FISCHER, Nilton Bueno.

DESCRIÇÃO:
A partir da preocupação de se pensar criticamente os resultados obtidos num trabalho popular desenvolvido 
numa vila da Grande Porto Alegre, analisa a relação que se estabelece entre o saber e o dirigir na atuação 
de 4 agentes populares.

METODOLOGIA:
A pesquisa foi realizada com 4 agentes e como procedimentos para coleta de dados adotou-se o uso de um 
caderno onde os agentes relatam informações pessoais e profissionais e entrevistas de caráter não-diretiva,  
além de consulta a documentos

CONTEÚDO:
Estudo de uma experiência popular, realizada por um grupo de agentes, numa vila de periferia da Grande 
Porto Alegre, RS, no período compreendido entre o final de 1979 e o início de 1985. Aponta como principais  
objetivos contribuir  para a reflexão dos agentes a respeito do papel por eles desempenhado e sobre a 
dimensão educativa da suas ações. O suporte teórico buscou referência nas principais experiências de 
educação popular no Brasil, bem como na relação desta com o movimento popular. São objetos de reflexão,  
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questões de metodologia de educação popular e a contribuição de sujeitos ou setores de "fora" das classes  
populares comprometidos com o seu processo de libertação. Conclui enfatizando a necessidade do agente 
manter uma reflexão sistematizada de sua atuação devido sua complexidade.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Como principal contribuição coloca-se a necessidade de se tomar consciência da complexidade que é a 
atuação do agente popular, no sentido de se dar saltos qualitativos, tornando-a científica. A ação para ser 
eficiente, precisa, além da intenção e compromisso, ser refletida sistematicamente. Também aponta para a 
necessidade  de  uma  recuperação  histórica  do  processo  de  organização  e  luta  de  grupos  populares, 
procurando assim evitar erros do passado e contribuir para uma identidade histórica das classes populares.  
O processo de reflexão do papel dos agentes realizado apenas pelos próprios agentes e o enfoque restrito  
da análise constitui as questões que limitam o estudo. Recomenda que novos estudos abordem questões 
como: a composição social dos grupos com os quais ocorrem trabalhos populares de base; o conhecimento  
da visão das classes populares acerca do papel que cumprem os setores que vêm "de fora" para contribuir  
na construção das lutas e organização popular; conhecer e compreender o papel que vem cumprindo a 
Igreja  Popular  e  instituições  que  tem  atuado  enquanto  assessoria,  no  novo  conjunto  de  relações 
estabelecidas pela emergência do movimento popular autônomo.

Inclui bibliografia.

FOLTRAN, Nerilda Santos.  Voltando aos bancos escolares : um estudo da questão com os alunos do 
grupo  de alfabetização  de  adultos  de  Balneário  de Camboriu.   São Paulo,  1993.   84 p.  +  anexos.  
Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): ALONSO, Myrtes.

DESCRIÇÃO:
Busca analisar o fenômeno da evasão ou abandono escolar sob o ponto de vista do aluno evadido que 
regressa a escola para complementação dos seus estudos no município de Balneário de Camboriu (SC).

METODOLOGIA:
Realiza uma pesquisa qualitativa para apreender as representações dos alunos evadidos. Foram aplicados 
questionários com 18 perguntas fechadas e abertas. Fez observações diretas em sala de aula e aplicou 
entrevistas para entender a história de vida dos pesquisados.  Além disso,  utilizou relatos dos próprios  
alunos sobre suas experiências escolares articulando-as com suas histórias de vida. Explica o significado de 
História de Vida à luz de Mengo Lüdke.

CONTEÚDO:
Trata do fenômeno da evasão ou do abandono escolar, sob o ponto de vista do aluno evadido que regressa  
a escola para complementação dos seus estudos. Tomou para estudo um grupo de jovens e adultos que 
freqüentam os núcleos de alfabetização do município de Balneário de Camboriu, uma vez que a maioria  
deles já havia abandonado a escola no período regular e, agora, voltam a freqüentá-la. Pretende conhecer 
as razões que os teriam levado a deixar  a escola  anterior,  bem como as razões da sua volta  e suas  
expectativas e perspectivas atuais em relação a escola que agora freqüentam. Através de entrevistas e 
relatos pessoais dos estudantes, foi possível constatar o desejo dos alunos de estarem na escola, embora  
as dificuldades materiais tenham feito com que eles se afastassem dela. Por outro lado, o desinteresse da 
instituição por conhecer os problemas e necessidades dos alunos colaborou para tal afastamento. Retornar  
a escola,  no momento presente,  estaria  representando para esses alunos,  agora mais amadurecidos e 
experientes, o caminho necessário para alcançar seus objetivos de atuação no mercado de trabalho e,  
também, uma possibilidade concreta de responder aos desafios de autorealização.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Conclui que os alunos retornam a escola, pois querem vencer na vida com o seu saber, ao mesmo tempo 
em  que  desejam  crescer  como  pessoa.  No  entanto,  as  inúmeras  reformas  educacionais  continuam 
inadequadas para a clientela que freqüenta a escola, pois não têm conseguido atingir seus objetivos, já que 
não respeitam as experiências e diferenças que o aluno traz. Noventa por cento dos alunos entrevistados 
amavam a escola e gostariam de continuar nela antes de serem expulsos. No caso especifico do grupo de 
professores e coordenadores de alfabetização de jovens e adultos do Balneário de Camboriu observou-se 
que tem atendido esta necessidade dos alunos, construindo uma escola totalmente diferente da primeira 
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experiência escolar daquela clientela, pois procurou fazer com que os alunos fossem reais produtores de 
suas histórias e não meros espectadores. É necessário que haja maior empenho na organização escolar, 
estipulando uma carga horária suficiente que dê oportunidade de socializar os conhecimentos recebidos. 
Além disso, é importante que a escola se conscientize das necessidades dos alunos.

Inclui bibliografia.

FONSECA, Fábio do Nascimento.  Fatores determinantes da evasão numa experiência de educação de 
adultos trabalhadores : um estudo de caso.  João Pessoa, 1996.  Dissertação (Mestrado em Educação) 
- Universidade Federal da Paraíba. 

ORIENTADOR(A): IRELAND, Timothy Denis.

DESCRIÇÃO:
Analisa a evasão escolar num projeto de alfabetização e pós-alfabetização realizado com trabalhadores da 
construção civil  em João Pessoa,  a partir  da identificação de fatores que determinam esta evasão, da 
caracterização destes fatores no contexto das condições de vida e de trabalho do aluno, de sua visão de 
mundo e identidade de trabalhador, e da prática pedagógica do projeto. Procura compreender como estes 
fatores se manifestam no âmbito da experiência do projeto.

METODOLOGIA:
Adotou como referencial metodológico o enfoque histórico-dialético, pois é "capaz de assinalar as causas e 
as  conseqüências  dos  problemas,  suas  relações,  suas  qualidades”  (Trivinos).  O  método  de  estudo 
escolhido foi o estudo de caso. A pesquisa foi realizada com operários da construção civil do programa de 
alfabetização  e  pós-alfabetização  do  Projeto  Zé  Peão,  em  João  Pessoa  e  envolveu  os  professores 
responsáveis por cada sala de aula. A princípio foi realizada uma pesquisa bibliográfica. Para coleta de 
dados foram feitas entrevistas semi-estruturadas com os alunos e um questionário semi-aberto para os  
professores.  Dados como freqüência,  evasão e caracterização dos alunos foram colhidos em fichas de 
matrícula e listas de controle de freqüência. O número de freqüência e evasão foi acompanhado durante  
sete meses (do início das aulas em maio até o final de novembro). Foi utilizada para análise e interpretação 
dos dados a técnica de análise de conteúdos. Adotou a proposta de interpretação qualitativa formulada por  
Minayo e apresentada por Gomes.

CONTEÚDO:
Analisa os fatores determinantes da evasão numa experiência educativa realizada com jovens e adultos 
trabalhadores  da indústria  da  construção  civil  (Projeto  Zé Peão)  na  cidade de João  Pessoa.  Parte  da 
exposição do contexto em que situa a experiência,  com a caracterização do mundo representado pela 
indústria da construção civil e por sua força de trabalho. Busca explicitar os significados da escola para os 
operários-alunos. Discute a realidade concreta da escola e os limites estipulados a prática educativa no 
canteiro de obras. Busca configurar os fatores determinantes da evasão, objetivando a sua caracterização e 
a compreensão das formas com que se manifestam concretamente no âmbito da experiência. Analisa os 
estudos mais abrangentes sobre evasão escolar. Adota como referencial metodológico o enfoque histórico-
dialético e como método de estudo, o estudo de caso. Conclui que várias razões contribuem para a evasão 
dos alunos-adultos: a instabilidade e insegurança gerada pela alta rotatividade nos canteiros de obras; o 
desgaste físico e mental; as precárias condições de vida e moradia; o sentimento de inferioridade; uma 
experiência  anterior  mal  sucedida  com  a  escola;  o  processo  pedagógico  inadequado;  a  formação 
inadequada do professor; e os limites do espaço físico.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O mundo do trabalho nos canteiros de obras possui como característica a alta rotatividade, que causa 
instabilidade e insegurança ao trabalhador. O desgaste físico e mental e as precárias condições de vida e 
moradia colocam limites a permanência do aluno na escola. Outro fator que interfere nessa permanência é o 
sentimento  de  inferioridade,  incapacidade  e  culpa  dos  adultos  por  sua  condição.  O  adulto  possui 
dificuldades no relacionamento com a escola, seja por uma experiência anterior mal sucedida, seja pelo 
processo pedagógico inadequado. Outros fatores importantes a serem considerados são a formação do 
professor  na educação de  adultos  e  os  limites  do espaço  físico.  A  prática  pedagógica  deve  buscar  a 
desmistificação  dos  valores  negativos  anunciados  pelos  alunos-adultos;  deve  valorizar  o  trabalhador, 
levando em consideração sua bagagem cultural, fazendo com que se descubra sujeito da aprendizagem. A 
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importância  da  evasão escolar  exige  o  envolvimento  da  pesquisa  acadêmica.  As  universidades pouco 
produzem para o avanço na sistematização do conhecimento na área de educação de jovens e adultos.

Inclui bibliografia.

FREITAS, Jussara da Rocha.  Alunos e alunas da classe trabalhadora na escola noturna : obediência e 
resistência.  Porto Alegre, 1994.  87 p. + anexos.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia  
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

ORIENTADOR(A): BERNARDES, Nara Matia Guazzelli.

DESCRIÇÃO:
Busca investigar  como se apresentam os mecanismos de obediência e resistência em alunos e alunas 
trabalhadores, uma vez que são considerados(as), pela equipe da escola, "casos de indisciplina". O objetivo  
é  compreender  tais  condutas,  não  só  pelas  aparências  mas em sua  essência.  Os temas de  base  da  
investigação são: o currículo proposto e o real - contradições que provocam resistência; a realidade de vida 
dos alunos(as) - um mundo diferente e desconsiderado pela escola; a obediência e a resistência - faces do 
mesmo processo.

METODOLOGIA:
Dentro  de  uma  proposta  de  pesquisa  etnográfica,  a  autora  utilizou-se  de  diversos  métodos  como 
observações em salas de aula e em diversos locais da escola, com registros descritivos, entrevistas semi-
estruturada, entrevistas com a coordenadora da disciplina e com a vice-diretora do noturno, análise de 
registros escolares dos alunos, observações de reuniões do corpo docente, leitura de material produzidos  
pelos(as) alunos(as). Entre a população de 185 alunos do noturno, selecionaram-se 4 alunas e 2 alunos que  
foram acompanhados mais de perto.

CONTEÚDO:
Compreende  as  manifestações  de  mecanismos  de  obediência  e  resistência  em  alunas  e  alunos 
trabalhadores(as) do ensino noturno, em uma escola estadual situada em Porto Alegre, durante um ano 
escolar. Os sujeitos desta investigação de cunho etnográfico foram os alunos e alunas da 5ª a 8ª série do 1º 
grau  de  ensino,  que,  em 1992,  totalizavam 185  no  turno  da  noite.  Convivendo  com alunas  e  alunos 
trabalhadores(as),  observando  e  registrando  situações  do  cotidiano  escolar,  realizando  entrevistas, 
percebeu que os mecanismos de obediência-resistência apresentados pelos sujeitos são manifestados com 
características  próprias,  sob  as  mais  diversas  formas  de  expressão.  A  expressão  de  condutas  de 
obediência-resistência possui peculiaridades que variam com a classe social e o gênero dos sujeitos. Os 
dados analisados revelaram, com muita nitidez, a existência de uma conexão entre o currículo e as suas 
contradições, a realidade de vida dos(as) alunos(as) e a manifestação de mecanismos de obediência e 
resistência, como fases do mesmo processo.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Sobre o  currículo  conclui  que quanto maiores  forem a  distância  e  as  incongruências  entre  o  currículo  
proposto  e  o  real,  mais  a  escola  estará  provocando as  manifestações de  obediência  e  resistência.  O 
currículo  da  escola  observada  era  organizado  tendo  em  vista  um  perfil  de  aluno  padronizado, 
descontextualizado da dinâmica cultural e da divisão sócio-econômica da realidade. Isso desencadeia um 
tipo  de organização  curricular  explicitamente  excludente,  sendo um dos eixos  geradores  do fenômeno 
obediência-resistência.  Os  mecanismos  de  resistência  dos  rapazes  são  mais  explícitos  e  agressivos, 
enquanto os das moças são mais camuflados. Justificam tais atitudes como uma forma de passar o tempo 
quando a aula  é muito cansativa  e monótona.  Os alunos(as)  preferem aulas mais dinâmicas,  pois "ao  
mesmo  tempo  que  a  professora  diverte,  ela  ensina".  Isso  significa  que  os  atos  de  obediência  e/ou 
resistência  de  alunos(as)  e  professoras  estão  interligados e se  influenciam.  No caso  dos  alunos  mais 
velhos, a atitude de obediência é uma forma de resistir contra o sistema, contra a exclusão.

Inclui bibliografia.

FREITAS, Maria Virgínia de.  Jovens no ensino supletivo : diversidade de experiências.  São Paulo, 1995. 
265 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo. 
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ORIENTADOR(A): CAMPOS, Maria Machado Malta.

DESCRIÇÃO:
Busca conhecer de que forma alunos do ensino supletivo de primeiro grau vivenciam e elaboram suas 
experiências, particularmente as escolares. Suas representações na escola e conhecimento escolar, bem 
como as maneiras pelas quais  elaboram sua inserção social,  são as questões enfocadas.  O problema 
apresentado é o aumento da presença de alunos jovens no ensino supletivo da escola pesquisada, o que 
gerou dificuldades de relacionamento e uma postura de desvalorização do ensino oferecido.

METODOLOGIA:
Caracteriza-se  como  um  estudo  exploratório,  de  abordagem  qualitativa.  O  material  foi  colhido, 
fundamentalmente, por meio de entrevistas - individuais e coletivas. A análise do material reunido buscou 
constituir-se como análise de prosa.

CONTEÚDO:
Estudo  exploratório  sobre  alunos  jovens  do  ensino  supletivo  de  primeiro  grau:  suas  identidades  e 
representações. Foram entrevistados dois grupos da sétima série de uma escola particular da cidade de 
São  Paulo.  O  grupo  A  foi  formado  por  alunos  do  ensino  supletivo  desde  suas  séries  iniciais  -  
majoritariamente migrantes de origem rural.  E o grupo B, por alunos que entraram no supletivo após a 
quinta série -  todos nascidos em São Paulo,  particularmente na capital.  Os alunos do grupo A têm no 
trabalho um valor  fundamental  e buscam valorizar  sua força de trabalho fundamentalmente através da  
escola; o ensino básico aparece como meio de acesso a urbanidade/modernidade. Os do grupo B, que  
trabalham apenas de forma intermitente e têm na rua um espaço privilegiado de socialização, estabelecem 
uma relação ambígua com a ética do trabalho; eles identificam-se profundamente com a cultura juvenil e  
sua experiência aproxima-se daquela da "Galera" (analisada por François Dubet) situada na transição rumo 
a sociedade pós-industrial. O conhecimento escolar aparece-lhes como totalmente apartado do mundo, e a 
escola como uma adversária;  somente os professores parecem poder reverter este quadro,  através do 
estabelecimento  de  relações  diferenciadas.  Ambos  os  grupos  atribuem  grande  valor  a  sociabilidade 
(promovida ou apenas consentida) no espaço escolar.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O estudo confirma a hipótese lançada, concluindo que o aluno jovem de proveniência urbana se identifica 
com os problemas juvenis e não com questões do mundo do trabalho, o que não acontece com os jovens 
migrantes que estão inseridos no mercado de trabalho desde antes da adolescência. Quanto a escola, o 
eixo  parece  ser  o  professor,  sob  o  qual  é  depositado  a  responsabilidade  pela  qualidade  da  relação 
professor/aluno,  bem  como  pelas  possíveis  mudanças  no  relacionamento  com  a  escola  e  com  o 
conhecimento escolar.

Inclui bibliografia.

GALINDO, Neusa Prates.  O aluno trabalhador do curso noturno : um estudo exploratório.  Marília, 1996. 
Dissertação (Mestrado em Educação) -  Universidade Estadual Paulista - Campus Marília. 

ORIENTADOR(A): SOUZA, Yolanda de Castro e.

DESCRIÇÃO:
Através do depoimento de alunos trabalhadores de uma escola pública de Marília (SP), procura verificar se 
o acesso aos conhecimentos acumulados e sistematizados pela humanidade é concretizado. Procura traçar  
um perfil do aluno trabalhador, mostrar a realidade de seu cotidiano e pesquisar a visão que este tem do 
ensino  noturno.  Procura  caminhos  alternativos  para  uma educação que  dê  conta  das  necessidades  e 
realidades dos alunos trabalhadores.

METODOLOGIA:
Seleciona, através de sorteio, três escolas localizadas na periferia da cidade de Marilia (SP). Opta por uma 
combinação entre uma abordagem quantitativa  (questionário padronizado) e uma abordagem qualitativa 
(entrevista semi-estruturada). Participaram do estudo 101 sujeitos: alunos de ambos os sexos, que exercem 
ou  já  exerciam atividades  remuneradas,  e  que  estavam regularmente  matriculados  na  oitava  série  do 
primeiro grau do curso noturno. A coleta de dados se deu em duas etapas. Na primeira etapa aplica o 
questionário informativo, utilizado para caracterização dos sujeitos. Para caracterização sócio-econômica, 
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utiliza o "Critério ABA-ABIPEME de Classificação Sócio-Econômica: sistema de pontos." Na segunda etapa 
foram realizadas, no interior da escola, entrevistas individuais.

CONTEÚDO:
Procura investigar a visão que o aluno trabalhador do curso noturno de primeiro grau de uma escola pública 
da cidade de Marília (SP) tem do ensino nesse período. Busca mostrar a realidade do cotidiano escolar 
desses alunos. Os resultados demonstram que os sujeitos participantes são provenientes de famílias com 
baixo poder aquisitivo e sua contribuição para a renda familiar é fundamental.  Estes, porém, não estão  
conscientes  desse  fato  e  freqüentam  a  escola  impulsionados  pelo  desejo  de  ascensão  social.  As 
dificuldades em conciliar as funções de trabalho e estudo acabam prejudicando esse último. Os sujeitos 
consideram a escola em que estudam boa, mas reivindicam melhorias nas condições físicas, nas atividades 
extra-classe, no desempenho dos professores e na postura dos próprios alunos. Constata a falta de um 
posicionamento crítico dos sujeitos quanto a deficiência do ensino oferecido pela escola pública, sobretudo 
do período noturno.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O perfil dos 101 sujeitos que participaram do estudo (alunos trabalhadores do curso noturno de primeiro  
grau) é semelhante ao encontrado por outros pesquisadores em trabalhos similares. Quando se fala de 
alienação na atividade produtiva,  pode-se dizer  que o aluno do curso noturno,  por ser  um expropriado  
economicamente, acaba sendo também um expropriado cultural. Quando os alunos comparam a escola 
diurna com a escola noturna ressaltam a superioridade da primeira no que diz respeito a amplitude dos  
conceitos ensinados, a metodologia, a presença do diretor, funcionamento da biblioteca, aulas de educação 
física, maior exigência em tarefas e trabalhos. Quanto ao binômio trabalho e estudo, parece inequívoca a 
questão de que o trabalho põe um limite ao estudo. Os profissionais ligados a educação consideram o aluno 
trabalhador  um  "pobre  coitado"  e  os  responsabilizam  pelo  mau  desempenho  escolar.  Os  precoces 
trabalhadores acreditam que a ascensão social pode ser conseguida através da formação acadêmica ou do 
diploma.  Os  alunos  se  sentem  mais  trabalhadores  que  estudantes.  Os  alunos  reivindicam  algumas 
melhorias nas condições físicas da escola, nas atividades extra-classe e no desempenho dos professores.  
Aponta  para  a  necessidade  da  realização  de  pesquisas  que  possam contribuir  para  a  superação  dos 
prejuízos impostos aos alunos trabalhadores do curso noturno.

Inclui bibliografia.

GASPARINI, João Batista.  A lei dialética da negação da negação na busca de superação da dicotomia 
entre o conhecimento prévio do aluno e o saber escolar.  São Carlos, 1990.  251 p.  Dissertação 
(Mestrado em Educação) -  Universidade Federal de São Carlos. 

ORIENTADOR(A): OLIVEIRA, Betty Antunes de.

DESCRIÇÃO:
Busca  realizar  um  estudo  que  permitisse  compreender  e  superar  a  dicotomia  existente  entre  o 
conhecimento  já  dominado pelo  aluno e  aquele  saber  escolar  que  ele  ainda não domina  mas precisa  
dominar, viabilizando, assim, uma prática pedagógica efetiva e significativa para a sua clientela .

METODOLOGIA:
Desenvolve a proposta pedagógica tendo como referencial teórico-metodológico o materialismo dialético, 
por este possibilitar a estruturação de um raciocínio relacional em contraposição ao raciocínio dicotômico.

CONTEÚDO:
Apresenta a questão da dicotomia existente entre o saber escolar e o conhecimento prévio que o aluno traz 
para o espaço educacional como sendo um dos principais obstáculos ao processo de ensino-aprendizagem.  
Analisa essa questão tendo como ponto de partida sua manifestação na prática pedagógica do Projeto 
Noturno, em uma escola de São Carlos (SP), durante o ano de 1987. A partir dessa análise, desenvolveu 
uma proposta de ensino de porcentagem na qual se buscou superar a mencionada dicotomia, por meio da 
adoção da dialética enquanto referencial teórico-metodológico. Analisa um exemplo do processo de ensino-
aprendizagem desenvolvido segundo essa proposta, nessa mesma escola e com turmas do curso supletivo,  
no qual a lei da negação desempenhou importante papel como guia de superação por incorporação do 
conhecimento  prévio  do  aluno  ao  conhecimento  escolar.  Conclui  realizando  uma  reflexão  acerca  da 
importância desse tipo de procedimento em um processo educativo que se pretende eficaz.
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Apresenta a proposta pedagógica de modo a evidenciar como esta, aliada a uma atitude dialética, pode 
representar uma das alternativas a questão do rebaixamento do nível de ensino nas classes de educação 
de adultos. Ressalta a importância desse tipo de postura para o estabelecimento de uma educação eficaz.

Inclui bibliografia.

GIGLIO, Angela Márcia Zago.   O medo na escola :  percepção de alunos jovens e adultos de ensino 
supletivo.  São Paulo, 1998.  162 p. – Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo.

ORIENTADOR(A): ALMEIDA, Laurinda Ramalho de.

DESCRIÇÃO:
Estuda o medo na escola, focalizando as situações nas quais ocorre e como se manifesta em alunos jovens  
e  adultos,  no  ensino  supletivo  fundamental,  segundo  a  percepção  dos  próprios  alunos.  Da  ênfase  a 
instituição escolar e como ela vem enfrentando os problemas em função da sua complexidade, sobretudo o  
ensino supletivo. Fornece material a fim que se possa vislumbrar a escola do amanhã.

METODOLOGIA:
Pesquisa desenvolvida num colégio em São Paulo que oferece curso supletivo. Foi aplicada uma redação 
intitulada “O dia  em que senti  medo na escola”,  para os alunos da segunda fase do ensino supletivo  
fundamental. No decorrer do trabalho, analisa trechos de algumas redações e de um questionário aplicado. 
Faz uma comparação entre os relatos da pesquisa e dos livros “O Ateneu” e “Os Buddenbrook”.

CONTEÚDO:
Investiga, a partir da percepção de alunos jovens e adultos do ensino supletivo fundamental, as situações 
nas quais o medo ocorre na escola e como se manifesta. Tenta projetar como seria a escola do futuro, num  
contexto em que o medo seria evitado. Conclui que as faces do medo são dissimuladas e que ele está 
aumentando  na  escola  devido  a  violência.  Apesar  disto,  acredita  que  a  escola  ainda  é  um ambiente 
socializador. Os medos apontados com mais freqüência pelos alunos foram o medo do fracasso e o de não  
ser  reconhecido  como parte  do  grupo.  Por  fim,  recomenda que  este  tema deva  ser  mais  estudado e 
aprofundado, pois existem poucos estudos que o abordam.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Conclui que as faces do medo na escola são, na maioria das vezes, dissimuladas. A escola transformou-se 
num espaço  perigoso  em função do  tráfico  e  consumo de  drogas,  do  desrespeito  nas  relações entre  
professores e alunos ou mesmo entre colegas. A escola de amanhã deve eliminar os medos e as angústias. 
O professor  deve renunciar  o impulso de dominar e  conscientizar-se da prioridade da vida afetiva dos 
alunos e professores. Muitas questões ainda devem ser analisadas, por exemplo; como o colega é visto  
pelo aluno medroso, sobre as mentiras contadas na escola e seus motivos, como o professor lida com os 
seus medos. É fundamental aos educadores a conscientização de priorizar  a vida afetiva dos alunos e 
professores.

Inclui bibliografia.

GIROTTO, Cynthia Graziella Guizelim Simões.  Leitores e escritores em construção : análise de uma 
prática  junto  a  adultos  pós-alfabetizandos.   São  Carlos,  1995.   269  p.   Dissertação  (Mestrado  em 
Educação) - Universidade Federal de São Carlos. 

ORIENTADOR(A): FRANCHI, Egle Pontes.

DESCRIÇÃO:
Busca contribuir para um repensar da prática pedagógica do ensino atual da língua materna, bem como 
para a ampliação e aprofundamento das reflexões na busca de um redimensionamento das atividades de 
leitura/escrita em sala de aula, e de uma proposta didática do ensino de língua voltada para a efetivação da 
prática pedagógica crítica.
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METODOLOGIA:
A pesquisa realizou-se numa classe de alfabetização, formada por 25 alunos, com idade entre 25 e 56 anos, 
na qual a maioria havia completado a 1ª e 2ª séries do 1º grau, e estavam entre 10 a 25 anos longe dos 
estudos. A escolha desse tipo de turma se deve ao fato de se encaixarem no que Foucambert denomina de 
analfabetos funcionais e/ou iletrados. Para a coleta dos dados recorreu a observação e ao registro diário.

CONTEÚDO:
Relata e analisa uma prática de ensino-aprendizagem de leitura e escrita junto a adultos pós-alfabetizandos 
do projeto de educação de adultos mantido pela Nestlé Industrial e Comercial Ltda., na cidade de Marilia  
(SP). Os dados foram obtidos através de observações do processo pedagógico de uma turma de 25 alunos 
considerados analfabetos funcionais e iletrados. No referencial teórico são abordadas discussões sobre a 
problemática da educação para jovens e adultos,  sobre o analfabetismo e a crise no ensino de língua 
materna,  as  quais  impulsionou  a  procura  de  novas  diretrizes  para  um  trabalho  de  leiturização.  São 
apresentadas propostas para a prática de leitura e produção de textos, bem como relatados e analisados os 
momentos relevantes da experiência vivida. O resultado da experiência propõe que o professor deve ter em 
mente que o objetivo é desenvolver no aluno habilidade de expressão e compreensão de mensagens: o uso 
da língua, e não o ensino sobre a língua, além de capacitá-lo para uma atitude de autonomia (sujeito) de  
sua aprendizagem.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O  sistema  educacional  não  se  preocupa  com  a  formação  de  verdadeiros  leitores-escritores.  Há  a 
preocupação somente com a alfabetização restrita (formação de sujeitos portadores de comportamentos 
alfabéticos). O professor deve ter em mente que o objetivo é desenvolver no aluno habilidade de expressão  
e compreensão de mensagens - o uso da língua, e não o ensinar sobre a língua. Assim, ao educando foi 
permitido: não depender mais de escolhas dos outros, ou apenas, do professor; viver a experiência positiva  
do confronto com os outros e da solidariedade; decidir  comprometer-se após a escolha;  projetar-se no 
tempo através do planejamento de ações e de seus aprendizados; assumir responsabilidades; ser agente  
de seu aprendizado, produzindo algo que tenha unidade. Conjuntamente ocorre a educação da educadora,  
quando  a  reflexão  consiste  num  repensar  a  ação  pedagógica  num  momento  posterior  a  ela.  Neste 
momento, é possível, ao professor, tomar distância de seus atos e da realidade da sala de aula, de forma a 
distinguir-se do vivido para olhá-lo de uma forma particular.

Inclui bibliografia.

GIUBILEI, Sonia.  Trabalhando com adultos, formando professores.  Campinas, 1993.  200 p.  Tese 
(Doutorado em Educação) - Universidade Estadual de Campinas. 

ORIENTADOR(A): BALZAN, Newton Cesar.

DESCRIÇÃO:
Busca analisar a especificidade da formação do professor de adultos, bem como a importância do ensino 
formal  para  adultos  com  pouca  ou  sem  escolarização.  Procurou  identificar  no  adulto-educando  suas 
características  bio-psico-sociais,  considerando  serem  estas  subsídios  para  o  desenvolvimento  de  uma 
proposta de trabalho adequado a sua natureza.

METODOLOGIA:
O estudo se caracteriza enquanto pesquisa-ação. Realizou coleta de dados junto aos alunos e a equipe 
pedagógico-administrativa do Projeto Supletivo da PUC de Campinas, via registro escrito de entrevistas,  
depoimentos e questionários. Trabalhou com conceito de paradigma de Khun, segundo o qual paradigma 
seria  toda constelação de crenças,  valores e técnicas partilhadas pelos membros de uma determinada 
comunidade.  Dentro  desse  universo  optou  por  trabalhar  com  o  conceito  de  paradigma  contextual  ou 
ecológico, de Doyle, que tem seu fundamento na experiência de vida dos sujeitos envolvidos, na sua visão 
de mundo, em suas crenças, angústias e tristezas.

CONTEÚDO:
Investiga a formação do educador de adultos, bem como a especificidade do processo educativo para o 
educando-adulto na sua posição especial de estudante há muito afastado dos bancos escolares. A pesquisa 
se  desenvolve  no  período  compreendido  entre  os  anos  de  1982-1991  dentro  do  Projeto  Supletivo 
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Preparatório ao Exames da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP), e se caracterizou 
como pesquisa-ação. Trabalha com uma amostra de 807 professores e 5420 alunos. Duas foram as frentes 
investigativas: os curso de Licenciatura, responsáveis pela formação do profissional da educação; o aluno-
educando, procurando identificar suas características bio-psico-sociais, fator fundamental para a proposta  
de um trabalho profissional adequado a sua natureza. Destaca a importância de se ter claro a especificidade 
que  caracteriza  a  condição  do  estudante  adulto,  geralmente  trabalhador,  tanto  para  a  realização  de 
propostas pedagógicas junto a essa clientela, como para o preparo dos professores que virão a trabalhar 
nesse universo.  Conclui  discutindo a importância  de que os cursos de formação de professores sejam 
melhores estruturados de modo que teoria e prática estejam aliadas desde o início das atividades escolares. 
Discute,  também, a  viabilidade de se adotar  o  paradigma contextual  como fundamentação do trabalho 
pedagógico a ser desenvolvido com estudantes adultos.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Indica a necessidade de que teoria e prática caminhem concomitantemente ao longo do curso de formação 
de professores. Conclui que as propostas pedagógicas devem surgir do diálogo coletivo, portanto devem ser 
construídas  no  cotidiano  escolar  com  o  envolvimento  das  partes  interessadas.  Aponta  o  paradigma 
contextual ou ecológico como uma referência do trabalho pedagógico a ser desenvolvido com adultos.

Inclui bibliografia.

GONÇALVES,  Maria  das Graças.   O significado do domínio de linguagem culta  no itinerário das 
lideranças  populares.   Rio  de  Janeiro,  1991.   191  p.   Dissertação  (Mestrado  em  Educação)  -  
Universidade Federal Fluminense. 

ORIENTADOR(A): MOYSES, Lúcia Maria Moraes.

DESCRIÇÃO:
Reflete a respeito da aquisição da linguagem padrão de modo crítico e significativo, através da trajetória  
político-pedagógica  e  cultural  de  movimentos  populares  para  buscar  uma  abordagem  significativa  da 
questão da leitura para a classe popular.

METODOLOGIA:
Estudo  de  caso  apoiado  em abordagens  qualitativas  do  aprendizado  da  língua  padrão  em líderes  de 
movimentos populares a partir de uma perspectiva dialética. A pesquisa pode ser dividida em três fases: 
exploratória, coleta sistemática, análise e interpretação de dados.

CONTEÚDO:
Reflete sobre a aquisição da linguagem padrão através da trajetória político-pedagógica e cultural de líderes 
de movimentos populares,  na busca de um modo de  abordagem da questão da leitura  para a  classe  
popular.  O objetivo  principal  é  a  transformação da educação escolar  para a  classe  popular,  buscando 
autonomia e conscientização do homem do povo. Através de um estudo de caso, analisa a identidade, a 
história e as buscas de um grupo de líderes de movimentos populares nos itinerários de participação política  
e leitura. A análise focaliza também o papel da escola, da leitura e da participação política no processo de 
conscientização do homem do povo.  De um modo geral,  os resultados apontam a força potencial  das  
entidades populares enquanto princípio político que contém o germe da organização e da participação e, 
nelas, gestam o embrião do fenômeno educativo da transformação.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O caráter político-transformador da ação pedagógica no processo de aprendizagem da língua padrão foi 
verificada fora  da escola,  encontrando-o nas entidades populares na organização e na participação do 
processo educativo. Além disso, observa que o conhecimento vislumbrado pelo trabalhador está pautado no 
conteúdo e na política. Por fim, conclui que o trabalho educativo deve estar fundado na cooperação.

Inclui bibliografia.

GONÇALVES, Rose Mary Gimenez.  O curso de educação geral noturno no segundo grau regular : o 
controvertido acesso à educação : uma experiência paranaense .  Curitiba, 1992.  221 p.  Dissertação 
(Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Paraná. 

67



ORIENTADOR(A): KUENZER, Acácia Zeneida.

DESCRIÇÃO:
Pretende  analisar  a  proposta  de  Reestruturação  do  Ensino  de  Segundo  Grau  Noturno  do  Curso  de  
Educação Geral,  implantado pela Secretaria de Estado de Educação do Paraná, a partir  de 1989, nos 
estabelecimentos  da  rede  estadual.  Procura  identificar,  numa  amostra  de  dez  estabelecimentos,  os 
possíveis avanços e os enfrentamentos vividos nos dois primeiros anos de implantação da nova estrutura 
administrativa e pedagógica. Reflete a proposta em seus aspectos administrativos, na orientação filosófica e 
pedagógica geral, nas condições de implantação no Estado e nas relações contraditórias entre a ação do 
Estado e a comunidade escolar.

METODOLOGIA:
A autora participou das fases de elaboração e implantação da proposta de reestruturação, o que possibilitou 
o acesso a informação mais detalhada. Coletou dados em uma amostra de dez estabelecimentos de ensino 
que ofertavam, no período  noturno,  o  curso  de Educação Geral,  em dez  municípios sede  de Núcleos  
Regionais de Educação. Refletiu junto as equipes técnico-pedagógicas, professores e alunos a realidade do 
ensino noturno para sua caracterização. Aplicou questionários a 94 alunos de segunda série, 84 professores 
das disciplinas do núcleo comum e 10 equipes técnico-pedagógicas (diretores, supervisores, orientadores e 
secretários).

CONTEÚDO:
Analisa  as  mudanças ocorridas  e  questiona  até  que  ponto  as  intenções manifestadas na  proposta  se 
tornaram realidade.  Faz uma retrospectiva histórica para ter  alguns antecedentes quanto ao ensino de 
segundo grau e fazer uma análise de sua organização e funcionamento a partir da década de 70. Procura  
identificar, numa amostra de dez estabelecimentos, os possíveis avanços e os enfrentamentos vividos nos 
dois  primeiros  anos  de  implantação  da  nova  estrutura  administrativa  e  pedagógica.  Para  melhor  
caracterização da realidade do ensino noturno, reflete coletivamente com as equipes tecno-pedagógicas, 
professores e alunos sobre as condições concretas que determinam esta realidade. A proposta ficou restrita 
aos  limites  formais.  Não  atinge  um  de  seus  pressupostos:  educação  como  direito  de  todos.  Este 
pressuposto  só  é  possível  de  ser  atingido  através  da  vontade  política  dos  governantes,  traduzida  em 
condições concretas e objetivas consolidadas na prática educacional.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Ao implantar  as  novas  grades curriculares  em 1989,  o  governo  privilegiou  questões relativas  a  forma, 
desconsiderando a sua essência e conteúdo. Constata que o governo não pretende resolver o problema 
educacional, mas apenas manter uma "aparência" progressista. A proposta não recebeu os investimentos 
necessários, inviabilizando a realização dos cursos de atualização que resultariam na permeação das idéias 
comprometidas coma a transformação social. A proposta ficou restrita aos limites formais do "reformismo 
inócuo". O avanço da proposta encontra-se na superação das formas de tratamento dadas aos conteúdos.

Inclui bibliografia.

GRANGEIRO, Lúcia Helena Fonseca.  Educação popular : limites e possibilidades no aparelho do estado. 
Fortaleza, 1994.  91 p. + anexos.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  Universidade Federal do 
Ceará. 

ORIENTADOR(A): JIMENEZ, Maria Susana Vasconcelos.

DESCRIÇÃO:
Busca resgatar e investigar os resultados de uma experiência de educação popular - o projeto "Educação 
Participativa - Uma Alternativa para a Região Nordeste" - ocorrida nos Estados do Ceará, Pernambuco, 
Piauí  e  Sergipe,  promovida  pelo  Mobral  no  período  de  1984  a  1986.  Procura  mostrar  os  espaços 
democráticos  vividos  dentro  de  uma  instituição  governamental,  e  com  grupos  populares  de  algumas 
comunidades do nordeste.

METODOLOGIA:
Para  investigar  e  analisar  os  resultados  do  projeto  apoia-se  no  referencial  teórico-metodológico  do 
materialismo histórico.  Realiza um levantamento bibliográfico e documental  sobre educação de adultos,  
particularmente sobre o Mobral; analisa a documentação referente a experiência; realiza pesquisa de campo 
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através de visita e entrevista com membros da comunidade de São Miguel, no município de Quixeramobim 
(CE) -  uma das localidades onde se realizou a experiência;  realiza  entrevistas e aplica questionários a  
técnicos  assessores  realizadores  do  projeto;  analisa  e  interpreta  os  dados  tendo  como  referência  as 
relações entre Educação e Estado, sob o duplo enfoque da reprodução e transformação da realidade social.

CONTEÚDO:
Estabelece  uma  relação  entre  Educação  e  Sociedade,  demarcando  as  várias  tendências  teóricas 
educacionais no Brasil. Situa historicamente as experiências de educação de adultos no Brasil e a fundação 
do  Mobral.  Apresenta  visões  críticas  de  alguns  autores  sobre  a  instituição.  Conclui  que  quando  o 
técnico/educador tem compromisso com as camadas populares e se fundamenta na concepção dialética da 
história pode tornar a ação educativa escolar uma ação transformadora; a experiência aponta para uma 
alternativa teórico-metodológica que pode ser utilizada com grupos populares por qualquer instituição.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Constata  a  existência  de  contradições  na  Instituição  Mobral,  com espaços  democráticos  vividos  tanto 
internamente  quanto  com os  grupos  populares.  Quando  o  técnico/educador  tem compromisso  com as 
camadas  populares  e  se  fundamenta  na  concepção  dialética  da  história,  isto  pode  significar  uma 
possibilidade de tornar  a  ação educativa  escolar  um ação transformadora.  A experiência  possibilitou a 
discussão da problemática da população alvo, levando os grupos envolvidos a uma nova postura crítica 
diante dessa problemática. A experiência aponta para uma alternativa teórico-metodológica que pode ser 
utilizada com grupos populares por qualquer instituição.

Inclui bibliografia.

GUIDELLI,  Rosângela  Cristina.   A prática pedagógica do professor do ensino básico de jovens e 
adultos :  desacertos,  tentativas,  acertos...   São  Carlos,  1996.   137  p.   Dissertação  (Mestrado  em 
Educação) - Universidade Federal de São Carlos. 

ORIENTADOR(A): MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti.

DESCRIÇÃO:
Busca  analisar  a  prática  pedagógica   do  professor  que  atua  no  ensino  básico  de  jovens  e  adultos,  
considerando sua formação, suas condições de trabalho e a população que ele atende.

METODOLOGIA:
Pesquisa de abordagem qualitativa e de caráter descritivo,  a partir  do enfoque de Lüdke e André,  que 
definem tal  abordagem enquanto  possibilitadora  de  um maior  contato  do  pesquisador  com a  situação 
pesquisada, com ênfase no processo e nas representações e/ou ações dos participantes. Utilizou como 
recursos metodológicos a análise de discurso, análise da prática, entrevista informal, análise documental e 
observação prolongada.

CONTEÚDO:
A pesquisa foi realizada numa escola municipal de primeiro grau da cidade de Cuiabá, Estado de Mato 
Grosso, em 1994, tendo, como objeto de estudo o trabalho realizado por uma professora em uma classe de  
pós-alfabetização do curso de Educação Básica de Jovens e Adultos. Adota como referencial teórico a 
história da educação de jovens e adultos no Brasil. Os resultados sugerem que os problemas identificados  
na  prática  pedagógica  analisada  poderiam  ser  minimizados  a  partir  de  um  processo  de  formação 
continuada.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Os  resultados  da  pesquisa  sugerem  que  os  problemas  identificados  na  prática  pedagógica  analisada 
poderiam ser minimizados a partir de um processo de formação continuada. Recomenda que: os cursos de 
formação de professores contemplem em seus currículos a educação de jovens e adultos e o estágio 
supervisionado para os alunos que desejem atuar nessa área; as instituições responsáveis pela formação 
de  professores,  bem  como  os  órgãos  de  políticas  públicas,  desenvolvam  programas  de  formação 
continuada para os professores;  sejam desenvolvidas pesquisas enfocando a sala  de aula  e  a  prática 
docente do ensino básico de jovens e adultos.

Inclui bibliografia.
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GUIMARÃES, Elisabeth da Fonseca.  O aluno trabalhador : das possibilidades de um cotidiano político a 
uma  política  para  o  cotidiano.   Campinas,  1990.   184  p.   Dissertação  (Mestrado  em Educação)  - 
Universidade Estadual de Campinas. 

ORIENTADOR(A): COVRE, Maria de Lourdes Manzini.

DESCRIÇÃO:
Busca conhecer o aluno das escolas estaduais noturnas de Uberlândia de quinta a oitava série de primeiro  
grau e apreender o caráter político que lhe envolve o cotidiano.

METODOLOGIA:
Trata-se  de  uma  investigação  empírica  do  cotidiano  do  aluno  noturno  de  Uberlândia.  Apoia-se  na 
representação dos alunos, isto é, na imagem mental que o investigado constrói a partir da oralidade, dos  
depoimentos, das falas despretensiosas e das exclamações fortuitas. Este método investigativo que valoriza 
aspectos banais e irrelevantes está baseado nos pressupostos investigativos de Thompson, pois segundo 
este autor, os conceitos devem emergir da própria realidade. Realiza o estudo de modo informal, nos pátios 
escolares  e  de  modo  formal  dentro  das  salas  de  aula  a  partir  da  aplicação  de  405  questionários  a 
professores  e  alunos,  distribuídos  nas  classes,  sendo  estes  respondidos  anonimamente;  e  realiza 
entrevistas com os mesmos. Outro procedimento de investigação foi o debate em sala de aula que revelou o 
próprio posicionamento do aluno diante dos colegas, de professores etc., e o comportamento participativo 
de alunos que não haviam se manifestado ainda.

CONTEÚDO:
Busca elementos para a análise na própria experiência de vida do aluno noturno: a infância encurtada, o 
trabalho precoce, a luta diária pela sobrevivência. Elege o turno da noite como o espaço principal para o 
trabalho de campo. Faz do contato pessoal, das falas despretensiosas, dos depoimentos, o conteúdo para  
as  reflexões.  O  cuidado  com o  político,  enquanto  caráter  inalienável  da  atividade  humana  consciente 
acompanha toda a investigação. Apoia seu referencial teórico numa vertente marxista-gramsciniana.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Reconhece que este estudo não possibilitou a apreensão da totalidade da experiência cotidiana destes 
jovens, contribuindo sim, para uma maior compreensão da realidade social a partir do conhecimento de um 
grupo. Primeiramente, o aluno noturno foi caracterizado como sendo carente material, afetivo e participativo. 
A carência material pode ser verificada pela simplicidade dos trajes, da moradia, do material escolar etc. A 
carência  afetiva  está  ligada  a  pertencerem  a  famílias  desestruturadas  e  o  serviço  de  Orientação 
Educacional  criado  para  atender  crianças  com  estes  problemas,  somente  atende  alunos  do  diurno, 
discriminando os alunos do noturno. E por fim, a carência participativa pode ser teoricamente identificada 
pela incapacidade do homem de se impor e fazer transformações sociais. Praticamente ela se revela a partir 
da auto-reflexão dos alunos noturnos, isto é, como eles vêem a sua própria atuação frente a esta realidade.  
Adverte para a insuficiência de evidências significativas que não permite apresentar um quadro revelador da 
capacidade de participação desses jovens. No entanto, apresenta um item que não pretendia analisar a 
princípio - as lideranças estudantis do período noturno e a formação de comissões pró-grêmios. Revela que 
a  formação  de  grêmios  está  vinculada  aos  líderes.  Para  finalizar,  verifica  uma  perspectiva  de  vida 
promissora na fala dos alunos quando se referem a escola, pois acreditam que através da escola será  
possível adquirir uma melhor posição no mercado de trabalho.

Inclui bibliografia.

HADDAD,  Sérgio.   Estado  e  educação  de  adultos  (1964-1985).   São  Paulo,  1991.   360  p.   Tese 
(Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): BEISIEGEL, Celso de Rui.

DESCRIÇÃO:
Procura mostrar em que medida a educação de jovens e adultos, ofertada através do Mobral e do ensino 
supletivo  pelo  Estado  autoritário,  contribuiu  para  o  movimento  de  democratização  de  oportunidades 
educacionais no período de 1964 a 1985. Investiga a democratização dessa modalidade de ensino no plano 
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formal  (legislação),  no  plano  real  (aspectos  quantitativos  e  qualitativos),  e  através  da  implantação  da 
educação de jovens e adultos via cursos, rádio, TV e exames. Busca uma síntese do papel do Estado nesta 
oferta.

METODOLOGIA:
O trabalho iniciado pelo CEDI (Centro Ecumênico de Documentação e Informação), e solicitado pelo INEP 
(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Pedagógicas), consistiu de um "estado da arte" sobre o ensino 
supletivo no Brasil. Foram realizados dois levantamentos concluídos em agosto de 1986: toda a produção 
de  conhecimento  sobre  o  ensino  supletivo,  educação  de  adultos,  educação  popular  e  educação 
permanente;  um  cadastro  de  pesquisadores  e  instituições  de  pesquisa  e  intervenção  no  campo  da 
educação. Os trabalhos foram solicitados e, após a posse destes, iniciou-se a pesquisa, procurando analisar 
todos os aspectos do ensino supletivo, fazendo um balanço da produção de conhecimentos, tendo como 
objeto de interesse a democratização de oportunidades. Devido a dificuldade da coleta dos dados, foram 
consultadas as secretarias de educação dos Estados, para a obtenção de informações e estatísticas. Os  
dados  foram coletados  a  partir  de  critérios  distintos,  organizados  de  forma  muito  heterogênea,  séries 
históricas que não coincidem, enfim, dados de difícil compatibilização, freqüentemente incompletos e pouco 
consistentes. Apesar das informações serem precárias do ponto de vista metodológico, provêm de fontes 
oficiais e são as únicas disponíveis.

CONTEÚDO:
Discute  a  educação  de  jovens  e  adultos  analisando  o  ensino  supletivo  e  o  Movimento  Brasileiro  de 
Alfabetização (Mobral), ofertado pelo governo brasileiro durante o regime militar (1964-1985). Tenta avaliar 
como essa oferta contribuiu com o movimento de democratização de oportunidades educacionais. Aborda 
também a educação de adultos através  do  rádio  e  da televisão.  Realiza  uma abordagem histórica  da  
educação de jovens e adultos, enfatizando a questão da democratização do ensino no Brasil. Remete-se a  
autores como Beisiegel, Marshall e O'Donneel. No período estudado ocorreram avanços no plano formal e 
no plano real no que diz respeito a democratização do ensino. 

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
No período estudado o Estado autoritário procurou realizar suas funções de fiador da relação de dominação  
e procurou  garantir  a  coesão entre  as classes  sociais.  Essas funções foram realizadas historicamente 
através de mediações junto a sociedade, dentre elas, os direitos de cidadania. A educação de jovens e 
adultos faz parte do processo de democratização de oportunidades educacionais. Os governos militares se 
preocuparam com aspectos educacionais, pois os movimentos estudantis se colocavam em oposição ao 
regime militar. Foi realizada uma série de reformas, apresentando discursos com características liberais e  
tecnicistas, que evidenciavam a dualidade do Estado capitalista. A legislação concedida pelo Estado para 
democratização de oportunidades educacionais não se traduziu em conquistas reais, pois a educação não 
atingiu qualidade e quantidade suficientes para atender a população. O mesmo aconteceu com a educação 
de jovens e adultos oferecida através do Mobral e do ensino supletivo, apesar de receber destaque na  
legislação  e  no  discurso  político.  No  entanto,  esta  legislação  transformou-se,  anos  depois,  em  dever 
constitucional do Estado, possibilitando o direito de escolarização de jovens e adultos.

Inclui bibliografia.

HARACEMIV, Sonia Maria Chaves.  Química na educação de adultos : uma proposta de articulação do 
conteúdo  escolar  do  centro  supletivo  com  o  conteúdo  de  cotidiano.   Florianópolis,  1994.   158  p.  
Dissertação (Mestrado em Educação) - Centro de Ciências da Educação, Universidade Federal de Santa 
Catarina. 

ORIENTADOR(A): PEY, Maria Oly.

DESCRIÇÃO:
Pretende contribuir tanto para a compreensão teórica, quanto para a efetivação na prática pedagógica do  
ensino de química, na relação entre o conteúdo do conhecimento já dominado pelo aluno (conhecimento do 
dia-a-dia) e aquele conteúdo do conhecimento escolar, que ele ainda não domina. Assim o objetivo da 
pesquisa é a construção de uma proposta de instrumentalização no ensino de química que permita ao aluno 
pensar criticamente o seu cotidiano.

METODOLOGIA:
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Utilizaram-se como instrumentos de pesquisa, entrevistas não estruturadas e avaliações dos alunos, como 
também foram analisados os módulos do Centro de Ensino Supletivo (CES).

RESUMO:
Apresenta uma proposta pedagógica para o ensino de química envolvendo alunos da Universidade Federal  
do Paraná, licenciados em química e alunos do Centro de Estudos Supletivos (fase III relativo ao segundo 
grau,  função  supletiva),  cuja  clientela  é  constituída  por  alunos  trabalhadores.  O  embasamento  teórico 
respalda-se na idéia de alfabetização e na pedagogia crítica de Paulo Freire. O problema centra-se na 
dicotomia entre  o  conhecimento prévio  do aluno (senso comum e conhecimento escolarizado  recebido 
anteriormente)  e novos conhecimentos a serem trabalhados.  Os dados foram obtidos nos períodos de 
sociabilização,  através  de  entrevistas,  avaliações  dos  alunos  e  dos  módulos  do  CES.  Conclui  que  a 
proposta pedagógica se mostrou adequada a este tipo de curso e a análise para superar esta dificuldade 
resultou numa proposta de instrumentalização do ensino que permita ao aluno pensar criticamente o seu 
cotidiano.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A prática pedagógica se mostrou adequada ao tipo de curso de química (supletivo para alunos adultos-
trabalhadores). A metodologia adotada que envolveu o aluno na busca de informações sobre assuntos do 
cotidiano e, na sala de aula, articulou aluno e professor na discussão para a compreensão das relações 
econômicas e sociais de nossa sociedade. Esta postura contribuiu na possibilidade de criar condições para  
que  o  aluno  faça  uma  leitura  crítica  do  mundo,  elevando  o  grau  de  consciência  e  colaborando  na 
socialização do saber.

Inclui bibliografia.

HENRIQUES, Marilda de Jesus.  Programa de educação juvenil : uma nova proposta de alfabetização de 
adolescentes.  Rio de Janeiro, 1988.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. 

ORIENTADOR(A): TEIXEIRA, Elza Vieira de Souza.

DESCRIÇÃO:
Busca descrever e avaliar os aspectos referentes a pressupostos ideológicos, organização administrativa, 
currículo, metodologia, avaliação e recursos humanos do Programa de Educação Juvenil (PEJ) dos Centros 
Integrados de Educação Pública (CIEPs) do Município do Rio de Janeiro, voltado ao atendimento escolar e 
alfabetização de jovens das classes menos favorecidas.

METODOLOGIA:
Estudo  descritivo.  Pesquisa  em  fonte  primária  (documentos  da  Consultoria  Pedagógica),  de  modo  a 
caracterizar os aspectos elencados acima. Utilização de questionários, cuja finalidade foi caracterizar o perfil 
da população envolvida na experiência, bem como registrar suas opiniões.

COMTEÚDO:
Procura descrever e avaliar o Programa de Educação Juvenil (PEJ), implementado nos Centros Integrados 
de Educação Publica (Cieps) do Município do Rio de Janeiro. Aplicou questionários diferenciados a 315 
alunos, 155 professores regentes, 23 professores orientadores e 23 diretores, todos diretamente envolvidos  
nas  experiências  em andamento  até  o  ano  de  1986.  A  análise  inclui  um estudo  sobre  o  histórico  da  
educação de jovens e a política educacional do Estado do Rio de Janeiro de 1983 a 1987, avaliação dos  
questionários e avaliação da documentação relativa a experiência. A conclusão aponta para a possibilidade 
de se conciliar um programa desse tipo com o ensino regular, havendo, entretanto, algumas dificuldades no 
que diz respeito a inexperiência dos professores da rede pública em alfabetização de adultos. Registra 
também a necessidade de seriação do processo, de diplomação ao final do curso e de flexibilidade dos 
limites de idade previstos no programa.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Discorre  sobre  os  dados  estatísticos  coletados,  os  quais  revelam  aspectos  positivos  e  negativos  da 
experiência. Aponta para a possibilidade de se conciliar um programa de educação juvenil com o ensino 
regular, havendo, entretanto, algumas dificuldades no que diz respeito a inexperiência dos professores da 
rede  publica  em  alfabetização  de  adultos.  Também  detectou  a  existência  de  contradição  entre  as  
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expectativas dos alunos e dos professores e a filosofia do Programa, principalmente no que diz respeito ao 
recebimento  do  diploma e  a  continuação dos  estudos.  Recomenda a  ampliação  da  faixa  etária  a  ser 
atendida pelo Programa, atentando para um atendimento específico das diferentes faixas. Ressalta, ainda, a 
necessidade de treinamento em serviço e de iniciativas de adequação dos cursos de professores que atuam 
na área de educação de jovens e adultos.

Inclui bibliografia.

HICKMANN, Roseli Inês.  Estudar e/ou trabalhar : ser aluno-trabalhador e possível?.  Porto Alegre, 1992. 
155 p. + anexos.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

ORIENTADOR(A): FISCHER, Nilton Bueno.

DESCRIÇÃO:
Busca investigar o significado que a escola pública tem para os alunos-trabalhadores. Procura analisar e  
interpretar as representações dos alunos, contemplando aspectos ligados as dimensões do currículo escolar 
(explícito e oculto) e as concepções e modos de pensar construídos a partir de suas relações no mundo do  
trabalho. Pretende contribuir para o aprofundamento e estudo da problemática das escolas que possuem 
ensino  noturno regular  de primeiro  grau,  oferecendo elementos  que  possam auxiliar  na construção  da 
identidade dessas escolas e no desvendar da realidade e ilusão e dos limites e possibilidades das mesmas.

METODOLOGIA:
Através  de  uma  abordagem  qualitativa,  baseada  em  aspectos  descritivos,  busca  captar  a  realidade 
pesquisada, complexa, contextualizada e histórica, apoiando-se num plano aberto e flexível de envolvimento 
com a  mesma.  As  questões  norteadoras  da pesquisa  são:  o  que  os  alunos-trabalhadores  buscam na 
escola? Qual a concepção que possuem de escola? Que razões os levam a retornarem a escola? O que 
significa  uma escola  noturna adequada ao aluno-trabalhador? Adequada é o mesmo que conformada? 
Quais as relações estabelecidas entre alunos e saber escolar através do currículo vivido? Estaria o saber 
construído a partir de suas atividades práticas no mundo do trabalho sendo incorporado a escola? Qual o 
significado  do  trabalho  para  a  construção  da  trajetória  de  vida  destes  alunos-trabalhadores?  Qual  o 
comprometimento da escola noturna com a problemática do trabalho em nossa sociedade, possibilitando ao 
aluno-trabalhador a compreensão das relações que perpassam o mundo do trabalho? Considera como 
sujeitos  da  pesquisa  alunos  que  simultaneamente  freqüentam a  escola  e  trabalham.  São  ao  todo  21 
sujeitos. Aplica questionários e realiza entrevista semi-estruturadas. Faz um resgate da trajetória de vida 
dos alunos-trabalhadores através dos depoimentos.

CONTEÚDO:
Investiga o significado que a escola tem para os alunos-trabalhadores de uma escola pública de primeiro 
grau (quinta a oitava séries),  ensino regular  noturno em Sapucaia do Sul (RS).  Aborda,  no referencial  
teórico, a teoria crítico-reprodutivista e análises marxistas sobre a reprodução das relações sociais. Através 
de  depoimentos  e  entrevistas  com  alunos-trabalhadores,  capta  e  aproxima-se  um  pouco  mais  das 
representações que os mesmos têm do cotidiano escolar e do mundo do trabalho. No ir-e-vir do cotidiano 
escolar ao mundo do trabalho, é dado ênfase ao trabalho como elemento predominante no processo de 
exclusão destes alunos-trabalhadores da escola noturna, porém, salienta-se que a escola também contribui, 
na medida em que suas práticas diárias, dentro e fora do espaço da sala de aula, ignora e desconhece o  
trabalhador que cada aluno é. Escola e trabalho configuram-se, pois, como experiências excludentes na 
trajetória destes alunos-trabalhadores.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O processo de abandono da escola não é o mesmo para todos os alunos-trabalhadores: alguns sempre 
retornam a escola, insistem nela permanecer; outros, ao serem excluídos, aceitam tal situação e recusam-
se  a  retornar  a  escola.  As  relações  destes  alunos-trabalhadores  com  a  escola,  assim  como  suas 
experiências  e  vivências  no  cotidiano  escolar  concernentes  ao  currículo  vivido  e  a  questão  do  saber,  
apontam para as limitações da escola em ver neste aluno também um trabalhador. O movimento de ir-e-vir  
dos  alunos-trabalhadores  entre  a  escola  noturna  e  o  trabalho  pode  significar  ora  exclusão,  ora 
complementação  entre  duas  realidades  que  se  fazem  constantes  no  dia-a-dia  desse  alunos.  Um dos 
possíveis caminhos para que ocorram mudanças significativas no ensino noturno passa pelo repensar da 
visão que o aluno-trabalhador tem de si mesmo e da visão que a escola tem deste aluno, alterando o 
referencial  de  alunos-trabalhadores  para  trabalhadores-estudantes.  As  autoridades  políticas  e  o  poder 
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público ignoram o problema do fracasso escolar da escola noturna. A escola tem condições de possibilitar  
aos  alunos-trabalhadores  o  domínio  sobre  o  saber  escolar,  desvendando de  forma crítica  as  relações 
sociais dominantes no processo capitalista.

Inclui bibliografia.

JESUS, Sonia Meire Santos Azevedo de.  A busca de significados compartilhados para a construção 
de um currículo.  Aracaju, 1997.  104 p.+ anexo.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade 
Federal de Sergipe. 

ORIENTADOR(A): NOBRE, Maria Cristina Dal Pian.

DESCRIÇÃO:
Busca  analisar  o  significado  dos  aspectos  e  conteúdos que  emergem da  tentativa  do  Movimento  dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em estabelecer um nova agenda para a educação de adultos,  
particularmente no que diz respeito ao ensino de ciências. Busca elucidar as seguintes questões: de que 
maneira motivações e intencionalidades podem se fazer presentes no nível de escolhas e decisões quando 
do desenvolvimento curricular? e que tipo de sentido moral encontra-se subjacente a escolhas e crenças?. 
É  um  estudo  sobre  as  condições  em  que  emergem  e  se  estruturam  os  conteúdos  significativos  no 
planejamento curricular e tem como foco de análise a proposta de educação dos MST.

METODOLOGIA:
Partindo de considerações sobre a própria prática docente da autora (inclusive no âmbito do MST), busca,  
na literatura, suporte teórico para analisar os fundamentos e possibilidades subjacentes a proposta do MST 
para a educação de adultos, particularmente no que diz respeito ao ensino de ciências.

CONTEÚDO:
Por se caracterizar como um movimento emancipatório e transformador, o MST insiste sobre a necessidade 
de se considerar a educação como um processo que contribua para a tomada de consciência das relações 
entre  teoria  e  prática  e,  consequentemente,  que  propicie  condições  para  um novo  tipo  de  cidadania. 
Identifica no referencial do MST o caráter metafórico do principio "Educação como Liberdade" que, como tal, 
fornece  às  pessoas  envolvidas  um novo  tipo  de  idealização  em termos  da  qual  contextualizar  o  seu 
pensamento. Nessa perspectiva, surgem duas questões: de que maneira motivações e intencionalidades 
podem fazer presentes no nível de escolhas e decisões quando do desenvolvimento curricular?; que tipo de  
sentido moral encontra-se subjacente a escolhas e crenças? Procura elucidar essas questões tomando por 
referência alguns estudos nas áreas de pesquisa em ensino de ciências e ciências da cognição. Sustenta a 
relevância de se ter o entendimento sobre as relações entre cognição e representação, na perspectiva de 
alguns estudos da linguagem que enfatizam tanto a vivência experiencial das pessoas como o papel de  
experiências imaginativas (como metáforas) no pensamento.  Argumenta também sobre a relevância de 
explicitar o sentido moral do que é entendido como "público e compartilhado" na organização do currículo.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Assim como liberdade, no contexto do MST, não se efetiva sem luta, a educação analogamente não se 
efetiva sem resistência. Para tanto, a ação educativa tem que ser sempre submetida a reflexão e deve 
rejeitar o ativismo. A ação como categoria ontológica é um dos elementos destacados na proposta como  
fundamental e é a primeira forma de pensamento na representação da realidade, no que diz respeito ao  
estabelecimento  de  metas  e  motivações,  identificação  de  causas,  entre  outros.  Essa  categoria  é 
representada no MST nas práticas de formação de quadros, maior organização na luta dos trabalhadores, 
intervenção na organização dos acampamentos  e  assentamentos,  na organização  do  planejamento  de 
ensino, etc. Um outro aspecto importante desta categoria na proposta de educação do MST é o fato de ela  
se  constituir  como uma metáfora  de  nível  básico  e  servir  como  categoria  para  entender  outras  como 
identificação  de  aspectos  importantes,  estabelecimento  de  metas  e  motivações.  No  MST,  a  ação  é 
privilegiada para se pensar toda a relação teoria-prática a partir dos resultados das práticas desenvolvidas 
nos  assentamentos,  isto  é,  como  os  indivíduos  se  valem  do  conceito  de  liberdade  para  explicar  as 
intervenções na realidade física, cultural, social e econômica através da educação. Recomenda que novas  
estruturas dos currículos podem ser criadas considerando as significações dos envolvidos em relação a 
educação.

Inclui bibliografia.
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JUNQUEIRA,  Liliane  Rezende.   Uma  investigação  sobre  a  consciência  política  do  educando  de 
alfabetização de adultos.  São Paulo, 1986.  181 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): D'ANTOLA, Arlette Rosa Magdalena.

DESCRIÇÃO:
Busca verificar a influência político-pedagógica do monitor sobre os alunos de um curso de alfabetização de  
adultos.

METODOLOGIA:
Pesquisa participante concebida a partir  de um estudo piloto de caracterização do universo dos alunos, 
realizado com o auxílio de entrevistas e questionários. Para a seleção de duas salas de aula adotou dois 
critérios:  a  observação  da  postura  dos  educadores  em  diferentes  momentos  (reuniões  pedagógicas, 
supervisões em sala de aula e avaliação final do processo) e entrevistas. Acompanhamento do processo 
educativo, concebido em duas vias, segundo a hipótese da pesquisa: uma via na qual a educação estaria  
voltada  principalmente  para os  conteúdos;  e  outra  na qual  a  questão  do desenvolvimento  crítico  seria 
privilegiado, estando diretamente associado aos conteúdos escolares. Coleta e análise comparativa das 
informações registradas.

CONTEÚDO:
Trata-se de uma pesquisa participante desenvolvida junto a um grupo de estudantes adultos de um curso de 
alfabetização do Município de São Paulo durante o segundo semestre de 1985. Buscou verificar a influência 
político-pedagógica do monitor sobre os estudantes, partindo da hipótese que existe diferença no grau de 
conscientização dos educandos que têm como educador alguém que os leva a pensar e agir dentro de uma 
concepção problematizadora. Constata a existência de uma trajetória diferenciada entre o grupo que tem 
acesso  a  uma formação  problematizadora  em contraponto  ao  grupo  que  tem acesso  somente  a  uma 
educação tradicional.  Ressalta que essa característica é percebida principalmente em uma postura não 
conformista daquele grupo, diante da realidade. A partir disso destaca a importância do papel do educador,  
fazendo recomendações relativas a formação especifica e necessária a esse profissional.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Existe uma trajetória diferenciada, no sentido da construção de uma postura crítica diante da realidade, 
entre educandos que participam de um processo educativo de concepção problematizadora e aqueles que  
participam de um processo educativo tradicional, com ênfase nos conteúdos. Isso foi detectado não tanto  
nas expectativas reveladas pelos indivíduos dos dois grupos (que são praticamente as mesmas), mas na 
atitude não conformista diante das adversidades sociais que o primeiro grupo explicita diferentemente do 
segundo grupo. Ressalta a importância da formação do educador de adultos, na medida em que a sua 
prática,  quando  orientada  pelas  concepções  de  uma  educação  crítica,  progressista,  pode  conduzir  os 
educandos  ao  desenvolvimento  de  posturas  sociais  e  políticas  também  críticas.  Daí  algumas 
recomendações sobre: seleção de monitores (que estes sejam pessoas envolvidas com a comunidade na 
qual  atuam e  que  sua  proposta  vise  a  transformação do  sujeito  e  de  sua  realidade)  e  formação dos 
monitores  (que  seja  específica  para  atuação  com  adultos;  que  contemple  a  formação  contínua,  em 
processo; que privilegie os temas referentes a esse universo específico).

Inclui bibliografia.

KALAF, Maria Lúcia.  A revelação do avesso : o aluno supletivo por ele mesmo (um estudo etnográfico). 
Rio de Janeiro, 1990.  140 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro. 

ORIENTADOR(A): DAUSTER, Tania.

DESCRIÇÃO:
Busca traçar um perfil aproximativo do aluno do supletivo, traduzindo, através dos seus termos, o modo  
como representa o seu processo educacional no decurso das relações que se estabelecem na sua história 
de vida.
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METODOLOGIA:
Foram realizadas entrevistas preliminares a partir de novembro de 1988 com alunos e com a agente de  
pessoal, com o objetivo de selecionar as categorias que seriam utilizadas no roteiro das entrevistas semi-
estruturadas. Foram selecionados 18 alunos (11 homens e 7 mulheres) entre 16 e 23 anos matriculados nas  
fases V (7 alunos), VI, VII e egressos (que freqüentam o segundo grau). Os dados também foram obtidos 
através das observações de campo.

CONTEÚDO:
O trabalho representa um questionamento sobre o modo como os alunos do supletivo são vistos na escola e 
no âmbito mais abrangente do sistema educacional. O estudo propõe delinear um perfil aproximativo desse 
aluno, especialmente o que freqüenta a escola supletiva, através das representações sobre si mesmo e 
sobre o seu processo educacional. Recorre a abordagens teórico-metodológicas da Antropologia, o que 
possibilitou a revelação de aspectos relacionados aos usos do espaço social da escola e a seu significado 
para o aluno. Os dados foram coletados em uma escola estadual noturna da cidade do Rio de Janeiro. O 
referencial  teórico adota estudos sobre cultura, identidade e educação supletiva.  Conclui  que os alunos 
percebem que as limitações de suas possibilidades são decorrentes de suas origens sociais, porém, não 
identificam os fatores que concorrem para esta situação e não possuem instrumentos para superá-las. O 
ensino supletivo não oferece, em termos educativos, bases sólidas para um processo de conscientização 
dos estudantes, desempenhando sua função social de viabilizar uma credencial via diploma de primeiro 
grau. Para o aluno, freqüentar a escola significa desempenhar o papel social de cidadão, construindo uma 
identidade mais respeitada e gratificante.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Os  alunos  percebem  que  as  oportunidades,  tanto  educacionais  como  condições  e  possibilidades  de 
trabalho,  vinculam-se  às  suas  origens  sociais.  Entretanto,  as  representações  sociais  a  respeito  da 
ignorância e da escolarização daqueles que provêm das camadas populares, encontram-se introjetadas nas 
mentes dos alunos impedindo-os de perceber os fatores que concorrem para tal situação, bem como, as 
possibilidades de superação. A escola supletiva não oferece, em termos educativos, bases sólidas para esta 
conscientização  e  a  conseqüente  superação  da  posição  de  subordinados.  Ao  contrário  do  ideário 
educacional  que  prega  a  educação  de  primeiro  e  segundo  graus  como condição  fundamental  para  a 
inserção do cidadão na sociedade, para o aluno, freqüentar a escola significa desempenhar o papel de 
cidadão,  pois  permite  a  construção  de  uma  identidade  mais  respeitada  e  gratificante,  apesar  das 
contradições inerentes ao processo social e educacional.

Inclui bibliografia.

KATO, Dalva Maria Carvalho.  Oficina da Palavra : relato de uma experiência pedagógica com alunos da 
fase IV do ensino supletivo.  Rio de Janeiro, 1992.  120 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

ORIENTADOR(A): CARVALHO, Marlene Alves de Oliveira.

DESCRIÇÃO:
Busca investigar a utilização que os alunos da fase IV de uma escola de ensino supletivo fazem da escrita e  
da leitura na vida cotidiana, as dificuldades que encontram no uso da escrita e da leitura e de que forma  
reagiram diante das atividades didáticas propostas na Oficina da Palavra.  Objetivou, também, contribuir 
para a escolha de estratégias mais eficazes para o ensino da Língua Portuguesa nas escolas de ensino 
supletivo.

METODOLOGIA:
Análise da produção dos alunos. Coleta de dados através de questionários de avaliação, observação direta 
e conversas informais. Para o desenvolvimento da oficina, adotou-se o Método APLIC (Aprimoramento da 
Linguagem e da Criação), que consiste no desenvolvimento de atividades de leitura e escrita em três fases:  
desinibição, estímulo e criação; proposta de trabalho criada por Riche e Haddad. Para a classificação dos 
erros ortográficos, trabalhou-se com a proposta de Miriam Lemle. 

CONTEÚDO:
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Relata a experiência da Oficina da Palavra, ocorrida em uma escola de ensino supletivo do Município do Rio  
de Janeiro, no ano de 1991, tendo inicialmente como participantes, um total de 74 alunos de duas turmas da  
Fase IV. A coleta de dados obedeceu a um cronograma de atividades de leitura e redação, desenvolvidas 
em 18 encontros. A classificação dos erros ortográficos seguiu a proposta de Miriam Lemle e a avaliação 
das atividades seguiu os padrões propostos pelo Método APLIC. Conclui que o curso supletivo pode vir a 
ser a forma mais adequada de atendimento a jovens e adultos, na medida em que ocorra uma melhoria do 
trabalho  desenvolvido  junto  a  essa  clientela,  fator  que  exige  alem  do  aperfeiçoamento  da  prática 
pedagógica, também uma adequação de ordem metodológica.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Os resultados do estudo revelam que os alunos de curso de suplência utilizam de forma reduzida a leitura e  
a escrita, na sua vida cotidiana, encontrando muita dificuldade para construírem o significado dos textos de 
leitura.  A  escrita,  por  eles  realizada,  apresenta  problemas  de  estruturação  do  texto  e  muitas  falhas 
ortográficas. Concluiu-se que é possível o desenvolvimento da Oficina da Palavra em cursos de suplência,  
com algumas adaptações, considerando-se o Método APLIC adequado para adolescentes e adultos, uma 
vez que esta técnica propiciou aos alunos a descoberta do prazer de ler, a desinibição para expressar o 
pensamento de forma escrita e uma melhor interação entre eles. Recomenda a realização de estudos sobre 
a aplicação de técnicas de ensino renovadas nos cursos de suplência, o acompanhamento pedagógico das 
atividades desenvolvidas em sala de aula, visando o controle e a avaliação dessas atividades e a criação e 
uso de bibliotecas nas escolas de ensino supletivo.

Inclui bibliografia.

KNIJNIK, Gelsa.  Cultura, matemática, educação na luta pela escola.  Porto Alegre, 1995.  255 p.  Tese 
(Doutorado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

ORIENTADOR(A): SILVA, Tomaz Tadeu da.

DESCRIÇÃO:
Busca examinar as conexões entre cultura e pedagogia inseridas na educação matemática sob a ótica da 
Sociologia  da  Educação,  examinando  aprofundadamente  a  questão  das  relações  de  poder  que  são 
reproduzidas no processo de apropriação e uso dos saberes populares e acadêmicos.

METODOLOGIA:
Baseia-se  numa  abordagem  etnomatemática  das  concepções  matemáticas   vinculadas  às  atividades 
produtivas (cubação da terra e a cubagem da madeira) das mulheres e homens do campo do Rio Grande do 
Sul, em particular os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Utiliza-se de 
técnicas  etnográficas  tais  como  observação  direta  e  participante,  diário  de  campo,  entrevistas  semi-
estruturadas, histórias de vida e depoimentos pessoais.

CONTEÚDO:
Examina as conexões entre cultura e pedagogia, sob a ótica da Sociologia da Educação inserindo-se na 
perspectiva  da vertente  da educação matemática,  denominada etnomatemática.  Aborda  a questão das 
interrelações entre o saber acadêmico e o saber popular no âmbito da educação matemática, no contexto 
da luta pela terra. O trabalho empírico foi realizado com os integrantes do Movimento dos Trabalhadores  
Rurais Sem-Terra do Rio Grande do Sul. Conclui afirmando que esse estudo contribuiu para a construção 
de um trabalho pedagógico, articulando conhecimentos acadêmicos com conhecimentos populares.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Verifica que as práticas de cubagem da madeira e cubação da terra são fundamentais para a sobrevivência  
dos pesquisados. Sua valorização nesta dissertação não é justificada pela glorificação do saber popular e 
nem pela obtenção de fáceis lucros simbólicos no campo científico. Construiu-se, a partir da abordagem 
etnomatemática,  o trabalho pedagógico,  tendo em vista o resgate destas práticas,  das tradições e das 
concepções matemáticas do grupo estudado. Dessa maneira, pode-se articular conhecimentos acadêmicos 
com conhecimentos populares. 

Inclui bibliografia.
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LASSALVIA, Digelza Flavia Câmara.  O retorno à escola : o Centro Estadual de Estudos Supletivos Dona 
Clara Mantelli.  São Paulo, 1992.  120 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade  
Católica de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): MARTINS, Joel.

DESCRIÇÃO:
Estudo sobre o ensino supletivo - suplência II que visa desvelar através da linguagem do cotidiano qual o  
significado da escola para este sujeito que luta pelo retorno a ela.

METODOLOGIA:
Analisou qualitativamente dez discursos dos alunos do Centro Estadual de Estudos Supletivos Dona Clara  
Mantelli. Nesse sentido, apoia-se em Joel Martins. Os dados coletados receberam o seguinte tratamento: 
extraiu-se suas unidades de significado, momento em que a pesquisadora se colocou na posição do sujeito. 
Em  seguida,  reescreveu  os  discursos  em  linguagem  culta  para  então  fazer  uma  análise  psicológica 
individual.  Por  fim,  estabeleceu  as  relações  entre  os  diferentes  discursos  baseando-se  na  análise 
ideográfica. 

CONTEÚDO:
Na condição de estar-no-mundo-com-o outro, onde a educação se realiza,  o educando vai  desvelar-se, 
interagindo com o outro em uma dimensão de pessoalidade. Ao analisar qualitativamente os discursos, 
pode-se perceber como o ensino supletivo se revela para este educando no seu mundo-vida. Espera-se que  
este trabalho possa contribuir com os educadores, indo além da análise do imediato, mas que possa nortear  
uma nova visão do ensino supletivo.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O significado das falas dos sujeitos aponta para a necessidade de se repensar a educação escolar. Em 
seus  discursos  pode-se  observar  a  necessidade  por  eles  apresentada  de  retornar  aos  estudos  como 
possibilidade  de  resgatar  um  tempo  passado.  O  professor  é  caracterizado  como  orientador  da 
aprendizagem que deve preparar o aluno para assumir a responsabilidade de sua própria educação. O 
ensino supletivo deve propiciar condições mais adequadas as suas características, que permita a atuação 
mais ativa do aluno, redimensionando o seu atendimento.

Inclui bibliografia.

LEITE, Lígia Maria Costa.  A magia dos invencíveis.  Rio de Janeiro, 1987.  237 p.  Dissertação (Mestrado 
em Educação) - Instituto de Estudos Avançados em Educação, Fundação Getúlio Vargas. 

ORIENTADOR(A): GOMES, Carlos Minayo.

DESCRIÇÃO:
Busca introduzir questões que permeiam a realidade social do Brasil de hoje e se expressam na realidade 
educacional concretizada pela implantação de uma micro experiência de alfabetização de adolescentes e 
jovens adultos, dentro da rede oficial de ensino básico do Município do Rio de Janeiro. O principal foco é o 
aluno, suas origens e sua inserção na escola proposta e imaginária.

METODOLOGIA:
A Escola Municipal Tia Ciata constitui a fonte empírica dos dados. São relatados fatos, a partir de 1985,  
referentes a estrutura administrativa, pedagógica e das relações desenvolvidas no espaço da escola.

CONTEÚDO:
Reflete sobre alguns pontos da Escola Tia Ciata,  uma escola da rede pública do Município  do Rio  de 
Janeiro, que desenvolveu um experiência de alfabetização de adolescentes e jovens adultos, entre 12 e 20 
anos, rejeitados pela escola regular, dando-lhes condições de se profissionalizar. Procura entender esse 
público através  do  significado  e a  magia  que a "rua"  tem para  eles.  Adota  como referencial  teórico a 
categoria "negro" em sua dimensão histórica, sociológica e cultural. São relatados fatos, a partir de 1985,  
referentes  a  estrutura  administrativa,  pedagógica  e  das  relações  desenvolvidas  no  espaço  da  escola.  
Conclui que apesar das dificuldades de se propor uma experiência baseada na autogestão, os resultados 
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demonstram um fortalecimento da apropriação do espaço escolar pelo aluno e uma transformação das 
relações entre professor e aluno, encontrando mutuamente modos de reformular e rever os saberes.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A experiência da Escola Municipal Tia Ciata comprovou na prática que os alunos idealizam se identificar 
com  o  estereótipo  da  "perfeição  branca"  mas  acabem  sendo  atores  negros,  sem  o  assumir  
conscientemente.  A  prática  mostrou  também a  dificuldade  de  se  propor  uma  experiência  baseada  na 
autogestão,  numa sociedade  pautada  pelo  individualismo  e  enraizada  pela  hierarquia,  como  forma  de 
servidão  voluntária.  A escolha da autogestão mostrou-se como uma forma possível  de democratizar  a 
prática  escolar  (distribuição  de  responsabilidades,  maior  autonomia  do  professor,  maior  circulação  de 
informações,  maior  socialização  dos  saberes  em  jogo).  Os  resultados  foram  fortalecer  ao  máximo  a 
apropriação  do  espaço  escolar  pelo  aluno  e  a  transformação  da  relação  do  professor  com  o  aluno, 
encontrando mutuamente modos de reformular e rever os saberes. As dimensões que se abriram a partir 
desta experiência são: desde o início a intenção foi a de intervir na rede escolar, objetivando superar a visão  
reprodutivista;  surgiu a parte profissionalizante do projeto,  que procurou oferecer um curso que de fato 
inserisse o aluno no mercado de trabalho formal, não criando formas marginais de sobrevivência; o objetivo 
não foi o de retirar o menino da rua e de sua relação viva com a sociedade; houve uma reformulação interna  
das pessoas que integram a equipe docente da Escola, e até funcionários de apoio. O próprio imaginário 
sofreu, a cada instante, mudanças e a teoria acabou sendo criada pela prática vivida.

Inclui bibliografia.

LIMA, Raimundo Nonato Nogueira.  Educação popular em questão : reflexões a partir (e para além) de 
uma prática.  Fortaleza, 1997.  152 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do 
Ceará. 

ORIENTADOR(A): JIMENEZ, Maria Susana Vasconcelos.

DESCRIÇÃO:
Analisa  a experiência de educação de jovens e adultos de Icapuí, município do litoral leste do Estado do  
Ceará. Busca uma reflexão acerca do sentido e da importância de tal experiência, com uma visão menos 
comprometida  (no  sentido  do  envolvimento)  com o  mesmo.  Pretende,  portanto,  buscar  dados sobre  o 
Projeto Círculos de Cultura e assim reconstituir a história deste projeto.

METODOLOGIA:
Foram realizadas entrevistas com o coordenador do Projeto, professor e alunos. Além de serem buscados 
documentos do projeto que auxiliassem o esclarecimento da história do mesmo. 

CONTEÚDO:
Parte do pressuposto básico a concepção de que a educação popular é aquela que se identifica com os 
interesses  históricos  da  classe  trabalhadora,  fundamenta-se  na  visão  materialista  histórica  como 
pressuposto científico para análise da praxis político-pedagógico da educação e coloca o trabalho como 
categoria central. Com estas premissas, analisa-se experiências de jovens e adultos de Icapuí, município 
litoral leste do Estado do Ceará. Tal experiência evidenciou-se no período de 1993 a 1995 no contexto de  
uma  administração  municipal  identificada  com  as  demandas  populares,  apresentando  portanto,  como 
prioridade,  as ações implementadas nos campos da educação e da saúde.  Os círculos  de cultura,  da  
educação de jovens e adultos de Icapuí, constituíram numa prática político-pedagógica assessorada por  
uma equipe de professores e alunos da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará com os 
professores dos referidos círculos. Algumas questões foram evidenciadas, confundido-se com as próprias 
hipóteses elencadas antes e  durante a  realização deste  trabalho.  Uma destas questões diz  respeito  a 
importância da reflexão permanente com os professores de Icapuí, embora computando-se que, em alguns 
momentos  extremamente  relevantes  para  a  experiência,  faltam aprofundamento  e  consistência  teórico-
metodológico para a implantação de determinadas propostas. Uma outra questão que permaneceu todo o 
trabalho refere-se a evasão dos alunos. No geral, a evasão nos círculos de cultura de Icapuí fica em torno 
de 70 por cento. Os alunos, na maioria, não permaneceram freqüentando as aulas que eram planejadas a 
partir da realidade dos mesmos e de seus interesses mais imediatos

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
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Conclui-se que a experiência de Icapuí inscreve-se no quadro das propostas de educação de jovens e 
adultos  de  caráter  popular,  que  a  mesma foi  muito  importante  para  a  educação  do  Município  e  que  
pretendeu pautar-se na conscientização política de seus educandos com o aporte do educador Paulo Freire, 
mas que não encontrou a ressonância desejada devido ao alto índice de evasão e as suas causas.  A  
educação de jovens e adultos de Icapuí,  desenvolvida nos anos de 1993 a 1995, representa uma das  
possibilidades de educação popular, entendida como um espaço de manifestação da cultura popular, por 
um lado, e como um momento de socialização do saber historicamente construído, identificado com os 
interesses históricos da classe trabalhadora, por outro.

Inclui bibliografia.

MACHADO, Maria Margarida.  Política educacional para jovens e adultos : a experiência do Projeto AJA 
(93/96) na Secretaria Municipal da Educação de Goiânia.  Goiânia, 1997.  159 p. + anexos.  Dissertação 
(Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás. 

ORIENTADOR(A): GUIMARÃES, Maria Teresa Canesin.

DESCRIÇÃO:
Busca investigar a proposta de educação de adolescentes, jovens e adultos (Projeto AJA) implementada 
pela Secretaria Municipal da Educação de Goiânia no período de 1993 a 1996.

METODOLOGIA:
Para realizar  a pesquisa qualitativa  optou pela modalidade estudo de caso recorrendo a Marli  André e 
Menga  Lüdke.  Realizou  entrevistas  e  colheu  depoimentos  dos  alunos,  professores,  coordenadores  e 
diretores das escolas e da Secretaria Municipal de Educação. Os dados foram complementados por meio 
das análises documental e bibliográfica. O estudo também se valeu de técnicas de pesquisa qualitativa, ao 
se aplicar questionários junto aos alunos para melhor caracterizar a clientela atendida pelo projeto AJA.

CONTEÚDO:
Identifica quais os elementos que contribuíram para a manutenção ou não dos princípios de origem do 
projeto e os impasses por ele vivenciados, enquanto alternativa proposta e executada por um órgão oficial 
de ensino público. Tal proposta constitui-se numa tentativa de incorporação, no espaço da escola pública,  
de  determinados  princípios  característicos  da  chamada  educação  popular  desenvolvidos  na  sociedade 
brasileira  na  década  de  60.  Realiza  uma  revisão  de  literatura  relacionada  ao  tema,  da  análise  de 
documentos  oficiais  e  da  coleta  de dados realizada  pela  aplicação  de  questionários  e  entrevistas  aos 
alunos, professores e coordenadores do projeto. O processo de investigação, reflexão e exposição realizado 
acerca do Projeto AJA, aponta algumas possibilidades de intervenção nas políticas públicas para educação  
de jovens e adultos existentes no País, bem como, de garantia do direito ao ensino público, gratuito e de  
qualidade para todos.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Quanto  a  trajetória  da  educação de  jovens  e  adultos  no  Brasil  pode-se  observar  que  há  uma grande 
diversidade nas propostas que já foram implementadas. Nesse sentido, o projeto AJA também é mais uma 
experiência que aponta para a adversidade e convergência em relação aos projetos que o antecederam. 
Sua especificidade reside no fato de estar concebido como uma proposta de educação continuada e não 
apenas de alfabetização. Além disso, não constitui uma proposta de massa, não sendo tratado como uma 
questão  quantitativa,  mas  sim,  comprometido  com  a  qualidade  e  a  continuidade  do  processo  de 
aprendizagem.

Inclui bibliografia.

MACHADO, Terezinha Costa da Silva.   O perfil  do professor de ensino supletivo :  um estudo com 
enfoque nas suas representações contextuais reveladas pela categoria “linguagem”.  Rio de Janeiro,  
1990.  102 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Instituto de Estudos Avançados em Educação, 
Fundação Getúlio Vargas. 

ORIENTADOR(A): VLASMAN, Petrus Maria.
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DESCRIÇÃO:
Busca  traçar  o  perfil  do  professor  do  ensino  supletivo,  através  de  sua  fala,  objetivando  captar  suas 
representações sobre este ensino, clientela, o professor e sua formação acadêmica.

METODOLOGIA:
Para captar os dados empíricos utilizou-se entrevistas, que foram gravadas e posteriormente analisadas. A 
amostra inicial seria um professor regente e um membro da direção de cada um dos 10 NECs (Núcleo de 
Educação Comunitária).

CONTEÚDO:
Tem por objetivo definir o perfil do professor do ensino supletivo, a partir das representações emanadas das 
práticas do profissional de ensino supletivo de escolas públicas estaduais do Município do Rio de Janeiro, a 
respeito do supletivo, do aluno e do professor e sua formação. Elege para análise a categoria linguagem, 
pois  considera  que  através  dela  é  possível  desvendar  os  mistérios  que  envolvem  as  relações  desse 
profissional com o ensino supletivo, procurando mostrar toda a carga simbólica representativa no uso da 
linguagem a nível pedagógico. Aborda o ensino supletivo, dentro de um contexto sócio-político-econômico-
cultural relacionando-o com o conceito de marginalidade e como referencial adota os estudos de Mead e 
Jean Bandrilland sobre a questão do valor dos signos e símbolos na sociedade atual e de Karel Kosik sobre 
a pseudoconcreticidade. Os dados foram coletados através de entrevistas gravadas e analisadas dentro de  
uma metodologia dialética. Conclui que os professores apresentam um pensamento comum, desprovido de 
reflexões mais críticas em relação ao ensino supletivo (curso, professor e aluno) e que esta situação só  
apresentará mudanças quando houver melhoria na qualidade desse ensino.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O que se identificou nas falas dos entrevistados é que estão sob o "óculos sociais", que segundo Schaff é o 
complexo  de resultantes das relações entre  os indivíduos em sua praxis  cotidiana (para Kosik  seria  o  
pensamento comum), o que a remete a uma certa pseudo-realidade. Também identificou-se a questão da 
hierarquia e o poder dos integrantes dos escalões da educação, levando a uma abstração que marca a 
grande distância que separa a ação, o fazer (professor-regente) da idéia (autoridades educacionais), e a 
separação hierárquica do dia-a-dia.

Inclui bibliografia.

MACIEL, Francisca Izabel Pereira.  O analfabeto : vida e lida sem escrita.  Belo Horizonte, 1994.  177 p. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais. 

ORIENTADOR(A): SOARES, Magda Becker.

DESCRIÇÃO:
Busca analisar as concepções de pais analfabetos com relação a leitura e a escrita,  enquanto sujeitos  
destituídos desse saber e identificar suas expectativas de escolarização para os filhos, verificando se existe  
ou não relação entre o analfabetismo dos pais e o fracasso escolar dos filhos.

METODOLOGIA:
Pesquisa de campo, de abordagem etnográfica, realizada com 6 famílias de uma comunidade do município 
de  Sabará  (MG).  Estrutura  o  trabalho  por  meio  de  análise  de  discurso  (depoimentos  e  entrevistas)  e 
observação prolongada (registro do cotidiano).

CONTEÚDO:
Analisa as concepções de pais analfabetos com relação a leitura e a escrita, enquanto sujeitos destituídos 
desse  saber,  buscando  identificar  quais  seriam  suas  expectativas  de  escolarização  para  os  filhos.  
Investigou, durante o período de 1989 a 1994, por meio de entrevistas e observações do cotidiano, seis 
famílias do Município de Sabará, as quais os pais eram analfabetos e os filhos estavam em idade escolar.  
Os dados coletados levaram a concluir que o discurso dos pais sobre a legitimidade do saber escolar é  
marcado pela ambigüidade, uma vez que afirmam a necessidade de alfabetização ao mesmo tempo que 
não consideram imprescindível o saber ler e escrever. As expectativas de escolarização para os filhos são 
também marcadas por uma ambigüidade: os pais vêem a escolarização como um caminho para um futuro 
melhor mas a necessidade do trabalho das crianças leva os pais a afastá-las da escola. Confirma, assim, 
que  o  tempo  da  escola,  tanto  para  os  pais,  no  passado,  como  para  os  filhos,  no  presente,  sofre  a  
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interferência  do  trabalho.  Os  dados  alertam  ainda  para  o  problema  do  analfabetismo  geracional,  na 
perspectiva de que os filhos dos analfabetos são mais propensos ao fracasso escolar. Destaca dois grandes 
desafios a serem enfrentados: a desmistificação e a desmitificação da alfabetização como um bem em si  
mesmo;  o  fim de políticas  únicas  de alfabetização  de massa,  tendo  em vista  que  os  analfabetos  não 
constituem um bloco homogêneo.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A pesquisa constatou a existência de contradição entre a representação que os pais possuem sobre a 
importância da leitura e da escrita e a postura diante do saber escolar e a importância deste na construção 
do cotidiano. Também a expectativa sobre a escolaridade dos filhos se traduz de maneira ambígua, na 
medida em que, na prática, essa se encontra limitada às condições econômicas e ao ingresso prematuro  
das crianças no mundo do trabalho. Os dados evidenciam que os problemas do analfabetismo e do fracasso 
escolar ultrapassam os limites da ação educativa, e devem ser vistos e solucionados na quadro de suas 
determinações  sociais,  econômicas,  políticas  e  ideológicas.  Chama  a  atenção  para  o  problema  do 
analfabetismo geracional, não na perspectiva de que o analfabeto gera o analfabeto, e sim na perspectiva  
de que o analfabetismo passa de uma geração a outra porque suas raízes estão nas condições sociais. 
Aponta como desafios: a compreensão da alfabetização enquanto um bem em si mesmo, desmitificando e 
desmistificando o quadro de analfabetismo no Brasil, bem como os discursos e as iniciativas públicas nesse  
campo; o entendimento do analfabetismo enquanto uma situação que se configura de maneira bastante  
heterogênea  que  exige  soluções  específicas,  contextualizadas;  soluções  que  não  surgirão  a  partir  de 
política única de alfabetização de massa.

Inclui bibliografia.

MACIEL, Maria Helena Ribeiro.  A comunidade eclesial de base : um espaço para a educação popular. 
João Pessoa, 1986.  120 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  Universidade Federal da Paraíba. 

ORIENTADOR(A): JARRY, Elena Viveros.

DESCRIÇÃO:
Busca refletir a prática de educação popular, ocorrida no espaço da Comunidade Eclesial de Base - CEB do  
Açude das Pedras, localizado em Itabaiana (PB). Procura constatar se na CEB existe espaço para uma 
prática educativa autônoma, que contribua para a construção do saber-instrumento, se existe espaço para o 
povo desenvolver a sua capacidade de direção.

METODOLOGIA:
Opta por um estudo exploratório devido a falta de pesquisa sistemática sobre este assunto.  O método 
utilizado foi a observação participante, através da qual foram coletados os dados. Observa e participa das 
atividades desenvolvidas na Comunidade Eclesial de Base - CEB, assumindo o papel de pesquisadora e de  
membro da comunidade. Assessora o Projeto de Educação Supletiva. Coleta dados também através de 
conversas informais com membros da comunidade e com outros agentes envolvidos e através de material 
fotográfico. A análise dos dados foi desenvolvida da seguinte forma: o conceito de educação popular se 
desenrola em relação às categorias gramscianas; os dados coletados são interpretados em relação a essas 
categorias; confronta categorias gramscianas e categorias resultantes do processo educativo.

CONTEÚDO:
Foi pesquisada a questão da autonomia, do saber popular, do poder popular e da capacidade de direção da 
comunidade. Durante três anos consecutivos desenvolveu uma observação participante através de reuniões 
realizadas na comunidade e conversas informais. O processo educativo foi analisado a partir do referencial  
teórico  fundamentado  nas  categorias  gramscianas.  Como  conclusão,  a  prática  de  educação  popular 
apresentou-se contraditória, mas as pessoas da comunidade revelaram, ao longo do processo, um potencial 
para se libertarem e se sentirem sujeitos de sua história.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A Comunidade do Açude das Pedras tem uma prática de educação popular contraditória, mas as pessoas 
que dela fazem parte começam a conquistar um espaço para a prática autônoma e independente que 
transmite um saber - instrumento que estimula no povo a capacidade de direção.

Inclui bibliografia.
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MANZANO, José Carlos Mendes.  A produção do saber e o saber da produção : a experiência de ensino 
na escola de primeiro e segundo graus Volkswagen.  São Paulo :  USP, 1989.  269 p.  Dissertação 
(Mestrado em Educação) -  Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): MOLINA, Olga.

DESCRIÇÃO:
Investiga algumas determinações e implicações ligadas à escola de primeiro e segundo graus "Volkswagen" 
em São Bernardo do Campo (SP), a partir do perfil e das representações dos alunos acerca do curso.

METODOLOGIA:
A pesquisa abrangeu 69,7% (750 de 1077) do total  de alunos matriculados na Escola Volkswagen,  no 
segundo semestre de 1988. O objetivo do questionário é obter informações que levem a uma estruturação 
de um perfil demográfico e sócio-econômico dos alunos. Os itens que compõem o questionário são: idade, 
sexo, estado civil e procedência: ligados a escolaridade, ocupação, renda e área de atuação dos pais e dos 
alunos, expectativas e aspirações, sem desprezar a relação destas dados com a inserção dos alunos na 
empresa, e com a percepção que possuem da escola.

CONTEÚDO:
Objetiva estabelecer parâmetros indicativos de alternativas para escolas de ensino supletivo, modalidade 
suplência, para funcionários da empresa, tendo como referencial empírico o perfil e as representações dos 
alunos/  funcionários da Escola de Primeiro e Segundo Graus Volkswagen,  sediada na empresa com o 
mesmo nome, no município de São Bernardo do Campo. Os dados foram obtidos através de questionários 
respondidos por 750 alunos/funcionários matriculados no 1º e 2º graus. O referencial teórico remete-se a  
uma literatura que aborda a relação educação de adultos e Estado, educação e trabalho e sobre o salário-
educação. Conclui que a escola retira da especificidade de estar localizada no interior da empresa seus 
aspectos positivos e que sua autonomia pedagógica e administrativa são os pilares da experiência. Quanto 
a participação no curso,  para o aluno os efeitos escolares são mais importantes do que os resultados 
obtidos em programas de treinamento, pois o saber apropriado constitui-se em patrimônio. Para a empresa, 
ao eliminar possíveis barreiras que impedem o funcionário de freqüentarem os programas, torna o perfil de  
sua mão-de-obra mais qualificado.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A Escola da Volkswagen é destinada a adultos com defasagem de escolaridade, de ensino supletivo -  
modalidade suplência, que se constitui na última de várias tentativas que a Volkswagen realizou ao longo de  
mais de 25 anos. A sua importância está no fato de ser uma escola que retira da especificidade de estar  
localizada no interior  da empresa seus aspectos positivos.  Essa situação acaba por  inverter  o eixo da 
relação entre  treinamento e  educação.  A opção da empresa  por  educação geral  acaba significando a 
oportunidade  para  que  o  aluno/funcionário  seja  candidato  aos  programas  de  qualificação;  ao  eliminar  
possíveis barreiras que o impediriam de freqüentar esses programas, pode tornar o perfil de sua mão-de-
obra mais qualificado. Sua autonomia pedagógica e administrativa é o principal pilar da experiência de 
ensino. Os alunos demonstram que possuem consciência de que os efeitos escolares são mais importantes 
do que resultados obtidos nos programas de treinamento. Esses procuram a escola movidos por motivações 
várias, e ao passarem por ela, percebem que o saber apropriado constitui-se em importante patrimônio. 

Inclui bibliografia.

MARQUES, Maria Ornélia da Silveira.  Os jovens na escola noturna : uma nova presença.  São Paulo, 
1995.  215 p.  Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): PIMENTA, Selma Garrido.

DESCRIÇÃO:
Estuda  a  realidade  da  escola  noturna  de  primeiro  grau,  em  particular  a  escola  baiana;  discute  a  
democratização e a qualidade do ensino básico da escola noturna, considerando que a maior parte de seus 
alunos são trabalhadores; busca construir um conceito de juventude como categoria social na sociedade 
brasileira, composta por jovens, filhos da classe trabalhadora, que estudam em escolas noturnas; pretende 
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compreender os processos de construção de sua identidade e desvendar as necessidades reais desse 
aluno trabalhador e qual o projeto pedagógico adequado a essas necessidades.

METODOLOGIA:
Para a investigação empírica escolheu uma escola noturna de primeiro grau da periferia de Salvador, onde 
traçou um perfil do aluno, buscando compreender a relação do jovem estudante com a escola, o trabalho, a 
família, a cultura e o lazer, suas expectativas e aspirações e como esta sendo construída sua identidade. É 
uma investigação de cunho qualitativo, que, através do estudo de caso, retrata a realidade do aluno e trata 
de forma dialética o objeto de pesquisa. Foi realizada no ano de 1994, contatando professores, direção e 
alunos. Realizou a análise do documento Sistema de Avaliação do Ensino Publico de 1º grau do Estado da 
Bahia - SAEP/1990, que faz parte de um projeto do Ministério da Educação. Optou por um questionário 
simples, com respostas fechadas, e entrevistas com alguns alunos. A amostra representa 30% do total de  
alunos  matriculados  em cada  série  (quinta  a  oitava)  e  estes  foram escolhidos  de  forma  aleatória.  As 
entrevistas foram semi-estruturadas com 18 alunos, sendo 10 rapazes e 8 moças.

CONTEÚDO:
Estuda as novas formas de socialização dos jovens da nossa sociedade e identifica qual a função da escola  
noturna  na  construção  e/ou  afirmação  da  identidade  do  estudante  que  carrega  consigo  a  dupla 
determinação de jovem e trabalhador. No referencial teórico remete-se a vários autores, entre eles, Dubet,  
Sposito, Ianni, Mannhein e Foracchi. A pesquisa foi realizada em 1994, em uma escola pública de primeiro  
grau, localizada num bairro do subúrbio ferroviário de Salvador. Utiliza como método o estudo de caso.  
Estabelece o confronto entre o teórico e o empírico ao traçar a representação social do aluno. Conclui que 
os jovens buscam na escola noturna não apenas a qualificação para o trabalho, mas principalmente um 
espaço para socialização. A escola tem um papel importante na socialização secundária dos alunos, pois  
constróem suas  identidades pessoal  e  coletiva  e  estabelecem redes significativas  de  socialidades.  Na 
escola noturna não existe um projeto pedagógico que responda às necessidades dos jovens, pois não há o  
reconhecimento de sua condição de trabalhador. A análise permite perceber na relação escola e juventude 
a possibilidade de se repensar a escola noturna como espaço necessário para a elaboração de novas 
identidades coletivas, de novos atores capazes de gestar um novo modelo de sociedade.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Constatou-se que 94% dos jovens pesquisados tinham entre  14 e 17 anos,  e  que 33% começaram a 
trabalhar  entre  10  e  12  anos.  A  entrada  desses  alunos  na  escola  noturna  se  deu  mais  pelo  fato  de 
sucessivas repetências e evasão escolar que pelo trabalho precoce. Há vários anos a escola noturna vem 
perdendo sua característica de escola para adultos e vem atendendo cada vez mais jovens trabalhadores 
e/ou repetentes. O jovem vê na escola um meio de ser inserido no mercado de trabalho e sabe que os  
requisitos no processo de seleção para admissão do trabalhador aumentaram. A escola é vista por ele como 
uma oportunidade aberta, por isso existe a volta, mesmo após repetências e interrupções. Foi possível  
verificar que o trabalho não é o eixo estruturador da vida dos estudantes da escola noturna de primeiro grau. 
No entanto, é o trabalho que garante a freqüência do aluno a escola, pois ele é visto como a garantia da  
sobrevivência  e  como  meio  para  identificar-se  como  uma  categoria  social  -  a  juventude.  Os  jovens 
trabalhadores buscam na escola  noturna não apenas a qualificação para o  trabalho,  mas também um 
espaço para socialização, pois suas necessidades são mais amplas que a freqüência a escola. Por isso 
acabam invertendo as funções para as quais a escola se destina, e esta acaba tendo um papel importante 
na  socialização  secundária  desses  jovens,  que  constróem  suas  identidades  pessoal  e  coletiva  e 
estabelecem redes significativas de socialidades. Na escola noturna não existe um projeto pedagógico que 
responda  às  características  dos  jovens.  Deve-se  buscar  reconhecer  no  jovem  a  sua  condição  de 
trabalhador, para que se possa pensar numa proposta pedagógica voltada a escola noturna. Sugere alguns 
possíveis projetos de pesquisa: buscar uma relação entre as características dos jovens, filhos da classe 
trabalhadora, e o processo de ensino-aprendizagem; discussões sobre a escola única e politécnica, devido 
as  expectativas  apresentadas  pelos  jovens  em  fazer  um  curso  de  segundo  grau  profissionalizante; 
pesquisas que identificassem conhecimentos produzidos  sobre projetos e  experiências pedagógicas  na 
escola noturna.

Inclui bibliografia.
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ORIENTADOR(A): SEVERINO, Antônio Joaquim.

DESCRIÇÃO:
Busca analisar a proposta de criação dos Centros de Estudos Supletivos (CES) e Núcleos Avançados de 
Estudos Supletivos (NAES) no Estado do Paraná, buscando entender a função do Estado ao criar esta 
modalidade de ensino, voltada para o aluno adulto.

METODOLOGIA:
Adota como procedimentos metodológicos a análise dos documentos legais e de bibliografia.

CONTEÚDO:
Analisa e apreende, a partir  dos movimentos políticos, sociais, econômicos e educacionais do Brasil  e, 
especificamente, do Estado do Paraná, a educação de adultos, abordando-a via legislação. Pretende-se, 
portanto, compreender os objetivos do Ministério da Educação e do Desporto ao conceber os Centros de 
Estudos Supletivos (CES) e Núcleos Avançados de Estudos Supletivos (NAES) para todo o País, a partir de 
1973, e interpretar a criação destes no Estado do Paraná, de 1980 a 1992, analisando em seus aspectos 
conceituais  e  desenvolvendo indagações críticas  sobre  seu  eventual  alcance  enquanto  instrumento  de 
inovação educacional. Documentos legais, tanto a nível federal como estadual, são a base empírica para 
obtenção dos dados. Para a análise fez-se uso da Concepção Histórica. Conclui que a estrutura que orienta  
a metodologia tanto dos CES e NAES como dos cursos de formação de professores (módulos), nega o  
processo metodológico da teoria em questão e consequentemente, nega a ela própria, não podendo assim 
efetivar-se como uma inovação.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A  proposta  do  Departamento  de  Ensino  Supletivo  do  Estado  do  Paraná  não  se  efetivou  na  prática  
pedagógica, pois a postura metodológica adotada não se coaduna com o referencial teórico que diz adotar:  
a  Concepção  Histórica.  Considera  conflitante  a  tentativa  da  proposta,  num  quadro  em  que  tanto  a 
metodologia utilizada nos CES e NAES, como nos cursos de reciclagem dos professores estão estruturados 
em módulos, negando o próprio processo metodológico da teoria em questão. Assim nada mais fazem que  
dar continuidade a fragmentação do processo pedagógico, não podendo-se configurar como inovação.

Inclui bibliografia.

MAZZEU, Francisco José Carvalho.  O significado das técnicas de comunicação escrita e o ensino da 
Ortografia na pós-alfabetização.  São Carlos, 1992.  158 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  
Universidade Federal de São Carlos. 

ORIENTADOR(A): OLIVEIRA, Betty Antunes de.

DESCRIÇÃO:
Busca analisar as técnicas de comunicação escrita, elaborando subsídios que possam contribuir  para a 
superação da dicotomia entre o domínio dessas técnicas e a produção de textos com significado.

METODOLOGIA:
Análise de textos de diversos autores citados e análise das técnicas (metodologia) utilizadas no ensino da  
ortografia na pós-alfabetização de um curso de educação de adultos.

CONTEÚDO:
Analisa o ensino de ortografia na pós-alfabetização, procurando identificar técnicas de comunicação escrita 
e indicar (por meio de exemplos da experiência de ensino realizada como parte das pesquisas do Programa 
de Educação de Adultos da Universidade Federal de São Carlos) possíveis caminhos para um ensino na 
qual essas técnicas sejam assimiladas pelos alunos como instrumentos para uma comunicação efetiva. 
Buscou  sistematizar  um  referencial  teórico  que  possibilite  compreender  como  essas  técnicas  e  seus 
significados condensam os resultados da prática social da humanidade ao longo de sua história e como a  
sua  apropriação  e  uso  pelos  indivíduos  podem  se  tornar  atividades  alienadas.  Conclui  que  ao  se 
estabelecer significado as técnicas de comunicação escrita, está-se contribuindo no sentido de que esses 
alunos transfiram para as demais instâncias da prática social  essa atitude de busca do significado das 
ações que executam, atitude essa que é fundamental para a superação das relações sociais alienadas em 
todas as esferas da atividade humana.
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O significado das palavras é uma forma específica do significado que os produtos da atividade humana 
adquirem, por serem objetivação dessa atividade. Portanto,  a técnica possui um significado: ele é uma 
condensação das formas de agir  que a sociedade desenvolve ao longo da história.  O sentido de uma 
técnica é definido pelo motivo a que o indivíduo responde ao se apropriar e se utilizar dessa técnica. A 
técnica no processo de ensino-aprendizagem é um dos conteúdos. Trata-se de estudá-la sistematicamente,  
para que seu uso se torne automatizado e ela possa ser utilizada efetivamente na comunicação, procurando 
superar as ações espontâneas, incorporando o autor/leitor a experiência acumulada histórica e socialmente. 
Ao  levar  o  aluno  a  dominar  o  significado  das  técnicas  que  utiliza  na  comunicação,  o  educador  está 
contribuindo  para  que  ele  perceba  essas  técnicas  como  instrumentos  para  facilitar  a  expressão  de 
significados verbais, pois o aluno não está apenas assimilando um saber historicamente acumulado, mas 
também, desenvolvendo uma atitude: a de sujeito das ações que executa.

Inclui bibliografia.
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Campinas, 1991.  157 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Estadual de Campinas. 

ORIENTADOR(A): MOYSES, Sarita Maria Affonso.

DESCRIÇÃO:
Busca verificar a relação entre as práticas de alfabetização e as políticas de desenvolvimento social que as  
têm embasado para então resgatar a história de leitura e escrita de um grupo de trabalhadores da zona rural 
de Goiás e da construção civil da cidade de Goiânia (alfabetizados ou não).

METODOLOGIA:
Primeiramente, fez-se um levantamento de dados sobre alfabetização correspondentes na história oficial,  
depois, do ponto de vista dos trabalhadores em relação a sua tentativa de apropriação da leitura e da escrita 
e  do  próprio  conhecimento  a  partir  de  uma  análise  de  discursos.  A  pesquisa  realizou-se  com  38 
trabalhadores da zona rural do Estado de Goiás e 29 da construção civil da cidade de Goiânia. Através de 
gravações de conversas espontâneas, livres, abertas ao confronto, a autora assume a função de narradora, 
interlocutora, permitindo diferentes interpretações.

CONTEÚDO:
Resgata a história de alfabetização de um grupo de trabalhadores da zona rural de Goiás e da construção 
civil da cidade de Goiânia . Evidencia que a história oficial da alfabetização - tendo por base uma concepção  
funcionalista  e  desenvolvimentista  da escrita  -  desdobra  em varias  versões  cujos  objetivos  direcionam 
apropriação  da  fala  dos  trabalhadores.  Com  base  em  concepções  teóricas  e  práticas  interacionistas 
(entrevistas), analisa as relações entre as práticas de alfabetização e as políticas de desenvolvimento social 
que as têm embasado. A partir desta análise, reconstitui a história da alfabetização desses trabalhadores,  
não do ponto de vista do poder, mas daqueles cuja palavra tem sido silenciada. A reconstituição desta  
história se dá não só pelo caminho da submissão, mas também pelo caminho da resistência. (EF)

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Conclui que as expectativas dos trabalhadores em relação a educação têm sido apropriadas pelo discurso 
oficial.  Segundo os próprios trabalhadores isso ocorre,  pois sabem que existe a necessidade de se ter  
pessoas menos formadas que "peguem no pesado". Nesse sentido, a proposta de alfabetização, vista a  
partir da história oficial, tem um caráter funcionalista que não instrumentaliza o grupo de trabalhadores, mas  
visa apenas a inserção destes no mercado de trabalho e desconsidera o conhecimento. Propõe, então, uma 
nova  forma  de  alfabetização  que  proporcione  uma  nova  relação  do  grupo  de  trabalhadores  com  o 
conhecimento-língua  visto  como  produção  social,  determinado  pelo  contexto.  Por  fim,  afirma  que  os 
trabalhadores têm uma concepção de escrita, somente não a utilizam. Seu uso somente seria possível num 
outro contexto social, em que se percebesse que há várias alfabetizações, dependendo do grupo, da língua 
e  da  cultura,  da  sua  história.  Sugere  ouvir  como  os  trabalhadores  têm  garantido  um espaço  para  a 
constituição da leitura e escrita, extrapolando a alfabetização veiculada pelos órgãos estaduais. 

Inclui bibliografia.
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MENIN, Ana Maria da Costa Santos.  Formação de professores e o fracasso escolar nas quinta séries 
do período noturno.   Marília,  1994.  177 p.   Dissertação (Mestrado em Educação) -  Universidade 
Estadual Paulista - Campus Marília. 

ORIENTADOR(A): SERBINO, Raquel Volpato.

DESCRIÇÃO:
Busca identificar e caracterizar as inter-relações entre fracasso escolar, formação de professor, ensino de 
português de quinta série do período noturno. Pretende caracterizar o professor de português que atua na 
quinta série do ensino noturno e suas percepções sobre o trabalho que realiza. Propõe, via formação de 
professores, alternativas de enfrentamento dos problemas que permeiam essa realidade específica.

METODOLOGIA:
Caracteriza-se  como  sendo  um  estudo  educacional  de  abordagem  qualitativa.  Consta  de:  revisão 
bibliográfica de estudos produzidos na década de 80 que contemplam o tema em questão (fracasso escolar,  
formação de professores e ensino de português na quinta série do período noturno); levantamento e análise 
de  dados estatísticos  sobre  evasão e  retenção;  coleta  de  informações sobre  as  escolas  pesquisadas;  
registro (questionários e entrevistas) e análise das representações dos professores de português sobre a 
questão da formação de professores e a relação que esta pode ter com o fracasso escolar na quinta série  
do período noturno. 

CONTEÚDO:
Procura relacionar o fracasso escolar e o ensino de Português nas quintas séries noturnas, a partir da 
formação do professor.  Realizou:  ampla revisão bibliográfica sobre o tema abordado; análise de dados 
sobre  os  índices  de  evasão  e  retenção  das  escolas  do  município  de  Marilia  (SP);  levantamento  da 
percepção  que  professores  de  Português  das  quintas  séries  noturnas  têm  sobre  as  dificuldades  e 
problemas enfrentados no ensino dessa disciplina. O levantamento dos dados teve por base o ano de 1990. 
A pesquisa foi realizada junto a 4 escolas municipais que ofereciam o ensino noturno de quinta série e as 
entrevistas foram realizadas com sete professores.  Constatou que: a quinta  série é um dos pontos de 
afunilamento do sistema de ensino;  professores e alunos afirmam que os problemas determinantes da 
evasão escolar  são oriundos não somente da estrutura e funcionamento da escola,  como também, da 
realidade extra-escola. Identificou dois tipos de problemas ligados a prática pedagógica: a fragilidade teórica  
da formação do professor e a relação teoria-prática. Aponta para a necessidade de reformulação dos cursos 
de licenciatura no sentido de que possibilitem um maior intercâmbio entre universidade e rede pública de 
ensino de primeiro e segundo graus.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Constatou  a  quase  inexistência  de  trabalhos  que  abordam  a  temática  da  evasão  e  exclusão  escolar 
relacionando  os  aspectos  selecionados  pela  autora.  Confirmou  ser  a  quinta  série  um  ponto  de 
estrangulamento do sistema de ensino. Conclui que para professores e alunos as dificuldades enfrentadas  
não estão restritas apenas as questões endógenas, mas também exógenas a escola. Professores e alunos 
sentem-se esmagados por um sistema que, possibilitando a escolarização, impede ambos de dar e receber 
um  ensino  de  qualidade.  Identificou  a  existência  de  dois  problemas  ligados  a  prática  pedagógica:  a 
fragilidade  teórica  da  formação  do  professor  e  a  falta  de  relação  entre  teoria  e  prática.  Destaca  a  
necessidade de que os cursos de licenciatura se estruturem no sentido de possibilitar um maior contato  
entre professores e alunos universitários com a realidade da rede pública de ensino de primeiro e segundo 
graus, de modo que se estabeleça uma rede de trocas que transforme qualitativamente a formação e a  
futura atuação do profissional da educação.

Inclui bibliografia.

MIYAHARA, Sérgio  Fumio.   O retorno à escola :  Centro  Estadual  de Educação Supletiva  Professora 
Cecília  Dultra  Caram  em  Ribeirão  Preto.   São  Paulo,  1992.   128  p.   Dissertação  (Mestrado  em 
Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): MARTINS, Joel.

87



DESCRIÇÃO:
Busca desvendar o que representa para o educando o "Centro Estadual de Educação Supletiva Professora 
Cecília Dultra Caram" localizado em Ribeirão Preto (SP). Procura desvelar o significado da escola para o 
aluno, através da linguagem do cotidiano.

METODOLOGIA:
Opta, como recurso metodológico, pela pesquisa qualitativa, na modalidade fenomenológica. A partir  da 
interrogação "O que  é,  para você,  o  Centro  Estadual  de Educação Supletiva  Professora Cecília  Dutra  
Caram?" feita a 20 alunos da mesma entidade, situada na cidade de Ribeirão Preto seleciona 10 discursos 
para uma análise qualitativa. Foram solicitadas aos sujeitos descrições de suas experiências e como elas se 
realizam. A partir dos discursos dos sujeitos na "linguagem ingênua", com vícios e erros ortográficos, extrai 
as "Unidades de Significado" , procurando colocar-se no lugar do sujeito, para compreensão real de sua 
vida cotidiana, identificando nos discursos as expressões que lhe são significativas. Rescreve os discursos 
na linguagem culta, dando-lhe o nome de "Asserção". Realiza a análise psicológica individual -  análise 
ideográfica. Estabelece relação entre os discursos. Elabora uma síntese, cujo enfoque é a convergência e a  
divergência que se mostra nos casos individuais.

CONTEÚDO:
Faz uma abordagem histórica da educação de jovens e adultos no Brasil. O Centro Estadual de Educação  
Supletiva "Professora Cecília Dultra Caram" apresenta-se aos alunos como uma possibilidade: conclusão do 
primeiro  grau;  prosseguimento  de  estudos  após  o  termino  do  primeiro  grau;  retorno  aos  estudos.  As  
expectativas apresentadas pelos alunos são a ascensão profissional, econômica e social, a aquisição de 
conhecimento e a realização pessoal. Através da flexibilidade de horários e freqüências, o CEES possibilita 
a conclusão do primeiro grau a um grande número de pessoas que, num esquema seriado e de freqüência 
diária, não conseguiram ir até o final do curso.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O Centro Estadual de Educação Supletiva "Professora Cecília Dultra Caram" mostra-se como possibilidade 
de: conclusão do primeiro grau; prosseguimento de estudos após o termino do primeiro grau; retorno aos 
estudos. O CEES possibilita, com a flexibilidade e horários e freqüências, a conclusão do primeiro grau a 
um grande número de pessoas que, num esquema seriado e de freqüência diária, não conseguiram ir até o 
final do curso. Outra flexibilidade apresentada é o tempo de duração do curso: o tempo de conclusão do  
curso depende do desempenho e rendimento do aluno. Os educandos buscam conteúdos que atendam o 
mínimo exigido pela sociedade letrada e que tenham significado na sua experiência de vida cotidiana.

Inclui bibliografia.

MOLL, Jaqueline.  Redes sociais e processos educativos : um estudo dos nexos da educação de adultos 
com o movimento comunitário e as práticas escolares no Morro Alegre (Porto Alegre).  Porto Alegre, 
1998.  259 p.+ anexos., il.  Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. 

ORIENTADOR(A): FISCHER, Nilton Bueno.

DESCRIÇÃO:
Pretende abordar os possíveis cruzamentos entre a organização comunitária e os processos educativos 
nele envolvidos, no bairro de Monte Alegre - Porto Alegre. Mostra que as ações e associações comunitárias 
organizadas pelos próprios adultos constituem-se como espaços de aprendizagem. Outro ponto focalizado é 
a oferta descontínua, por parte do Estado, de escolaridade fundamental para os adultos, o que torna esses 
espaços quase exclusivos. A preocupação é averiguar e relacionar processos de escolarização e inserção 
na vida comunitária da população adulta e suas implicações na escolarização dos filhos.

METODOLOGIA:
Pesquisa de campo: acompanhamento sistemático da comunidade, aproximação da vida cotidiana e da 
história de Morro Alegre.

CONTEÚDO:
Aborda  a trajetória  de  organização  de uma comunidade na  zona  sul  da  cidade  de Porto  Alegre  e  os 
processos educativos nela envolvidos. A luta pela conquista, permanência e manutenção da escola para os 
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filhos, entretecida à luta por condições concretas de vida, ocupa lugar central e constelador de significados 
e  de  espaços  educativos  no  enfrentamento  dos  problemas sociais  cotidianos.  As  tensões  constituídas 
nestas lutas e as ações dela decorrentes, ensejam ao longo da tese, a análise do estranhamento entre 
sistema e mundo da vida (Habermas),  da cultura do silêncio (Freire),  dos epistemicídios (Santos),  dos 
etnocídios (Brandão) que atravessam, ao longo do engendramento da modernidade, a relação entre grupos 
da sociedade civil  e Estado. As mudanças no cenário político da cidade de Porto Alegre,  ao longo da  
década  de  90,  provocadas  e  provocadoras  de  relações  diferenciadas  entre  Estado  e  sociedade  civil,  
concorrem para a qualificação destas relações, avançando-se na perspectiva da produção de uma esfera 
pública não estatal (Genro). No âmbito da escola, revertem-se os níveis históricos de fracasso e produzem-
se interfaces pedagógicas com o movimento comunitário. A pesquisa, entendida como ação fundante da 
ciência  através  de  processos  de  aproximação,  inserção,  compreensão  e  (re)construção  da  realidade,  
constitui-se através da tessitura da rede de significados acerca do Morro Alegre, a partir da episteme dos 
moradores. Provocando novos olhares para velhas questões e (re)significando o campo da investigação, 
aproximou-se a educação de adultos à educação de jovens e crianças, no horizonte dos embates cotidianos 
da comunidade e dos inéditos sociais viáveis (Freire) e possíveis (Arroyo), produzidos nas interseções entre 
as instâncias comunitárias, as práticas escolares e a ação do Estado no âmbito de poder municipal.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A investigação dos nexos da educação de adultos com o movimento comunitário e as práticas escolares no  
Morro Alegre, aponta elementos que indicam que é o único local no território urbano com a possibilidade 
para  outros  espaços.  Vida  comunitária  e  escola  entrelaçam-se,  com  contradições  e  tensionamentos, 
constituindo interfaces pedagógicas e políticas nos encontros e confrontos entre este grupo da sociedade 
civil e o Estado.

Inclui bibliografia.

MONTEIRO,  Alexandrina.   O  ensino  da  Matemática  para  adultos  através  do  Método  Modelagem 
Matemática.  Rio Claro, 1992.  310 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Estadual  
Paulista - Campus Rio Claro. 

ORIENTADOR(A): BASSANEZI, Rodney Carlos.

DESCRIÇÃO:
Busca  analisar  um  curso  de  matemática  preparatória  ao  exame  de  suplência,  que  seguiu  o  método 
Modelagem Matemática.

METODOLOGIA:
Os dados foram obtidos  através  da  observação participante  e  anotações de  campo,  uma vez  que  os  
professores também eram os pesquisadores.

CONTEÚDO:
Analisa um curso de matemática, preparatório ao exame de suplência de 1º grau, com ênfase na questão 
metodológica. O curso desenvolveu-se junto ao Projeto Supletivo PUCCAMP, no ano de 1989, e atendeu a 
26 alunos. Seguiu o modelo Modelagem Matemática, que é parte de um processo ainda maior chamado 
Etnomatemática,  que procura conhecer social,  política  e economicamente a  realidade da escola  e  dos 
alunos, para em seguida construir um modelo matemático. Por ser tratar de uma pesquisa participante, os 
dados foram obtidos através de observações e anotações de campo. Apresenta uma reflexão sobre o  
ensino supletivo e os exames, e a partir da exposição do método traça uma concepção de educação, ensino  
e aprendizagem para a educação de adultos. Expõe as possibilidades e limites do método e do próprio 
curso preparatório. Apesar das limitações do curso, o método mostrou-se adequado na medida em que o 
educando é o agente do processo, pois o conteúdo segue seus questionamentos sobre o dia-a-dia e o 
educador assume um papel de facilitador.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Percebe-se a adequação do método de Modelagem Matemática, na medida que: o educando é agente do  
processo,  suas  experiências  e  conhecimentos,  adquiridos  ou  não  formalmente,  são  essenciais  para  o 
decorrer  do  processo;  o  conteúdo  que  surge  dos  questionamentos  dos  educandos,  normalmente 
relacionados com assuntos de seu dia-a-dia, é sistematizado e formalizado; o educador necessariamente 
tem que assumir um papel de facilitador, que parte da experiência do educando, e não da sua, para a  
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sistematização  dos  conteúdos  envolvidos.  No  que  se  refere  ao  curso  preparatório  questiona-se  sua 
validade, uma vez que se organiza em um espaço de tempo muito curto (uma aula por semana e 6 meses 
para todo o curso), impossibilitando uma aprendizagem de qualidade, que acaba por dificultar a implantação 
de um método que proponha o diálogo e a participação dos educandos.

Inclui bibliografia.

MONTEIRO, Alexandrina.  Etnomatemática : as possibilidades pedagógicas num curso de alfabetização 
para  trabalhadores  rurais  assentados.   Campinas,  1998.   168  p.  +  anexos.   Tese  (Doutorado  em 
Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas. 

ORIENTADOR(A): FERREIRA, Eduardo Sebastiani.

DESCRIÇÃO:
Investigar o que propõe a Etnomatemática numa perspectiva pedagógica e quais são as suas possibilidades 
de concretização em um curso de alfabetização de adultos, sob duas perspectivas: uma focalizando o uso 
de saberes matemáticos em algumas situações cotidianas do grupo estudado, discutindo as possibilidades 
pedagógicas emergentes;  e outra com foco no percurso dos professores envolvidos no curso,  no qual  
pretendeu-se por em prática a proposta pedagógica da Etnomatemática.

METODOLOGIA:
Um estudo de caso com uma abordagem etnográfica em educação, que se preocupa com o sistema de 
significados culturais do grupo, dentre os quais a matemática faz-se presente. Uso de técnicas: contato com 
o grupo por um longo período, observação, entrevistas semi-estruturadas e dados descritivos (situações, 
depoimentos e diálogos). A coleta de material, organização e interpretação dos dados são apoiados nas 
idéias de Erickson.

CONTEÚDO:
A partir da experiência vivida como pesquisadora e assessora de um curso de alfabetização de adultos junto 
ao  Assentamento  Rural  de  Sumaré  (SP),  procura-se  discutir  neste  trabalho  a  Etnomatemática  numa 
abordagem pedagógica,  como uma proposta que tenta  estabelecer  relações entre  o  saber matemático 
acadêmico  e  o  saber  matemático  das  práticas  cotidianas.  Essa  discussão  se  dá  em dois  momentos: 
inicialmente procura-se destacar através de contatos com bibliografia relacionada ao tema, a concepção de  
Etnomatemática aqui assumida; num segundo momento, a partir da pesquisa de campo, busca-se revelar 
elementos significativos dessa abordagem enfatizando-se o processo de escolha dos temas do cotidiano a 
serem desenvolvidos em sala de aula e também os trabalhos desenvolvidos durante o período da pesquisa.  
A partir da análise dessas situações, procura-se chegar a alguns elementos constituintes dessa abordagem 
e, como conclusão, são apresentadas algumas considerações sobre as possibilidades de concretização de 
uma proposta pedagógica numa abordagem etnomatemática.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A  Etnomatemática  configurou-se  como  uma  alternativa  educacional,  que  se  contrapõe  ao  projeto 
educacional, que dissocia o conhecedor do conhecimento e do conhecido. Aponta para uma compreensão  
do homem que contemple: o corpo, os sentimentos, o intelecto e o espirito. Visa formação de homens com 
competências múltiplas, com a capacidade e sensibilidade para aprender. A etnomatemática, compreendida 
numa abordagem pedagógica, se caracteriza por: procurar situar o saber histórico-cultural, criando espaços 
para os diferentes e excluídos na busca de uma formação mais solidária do homem; procurar discutir as 
diferenças sem deixar de refletir sobre s relações de poder ali envolvidas; compreender o homem em sua 
completude; compreender o saber holisticamente. Para sua realização, é necessária uma reflexão sobre e 
na ação. Experimentar um trabalho nessa perspectiva é fundamental para que o professor possa mudar sua 
postura perante a educação. A educação deve ser assumida como um projeto social, de relações sociais, 
onde se desenvolve a criatividade e as trocas culturais. Deve haver um grande investimento na formação de 
professores como esta sendo um processo reflexivo, envolvendo uma mudança de postura, estrutural.

Inclui bibliografia.

NEPTUNE, Jussara Bressan.  CEPEC: a escola cidadã.  Campinas, 1989.  152 p.  Dissertação (Mestrado 
em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas. 
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ORIENTADOR(A): CARVALHO, Maria Lúcia Rocha Duarte.

DESCRIÇÃO:
Descreve  e  analisa  a  estrutura,  o  funcionamento,  a  filosofia  e  a  política  educacional  dos  Centros  
Polivalentes de Educação e Cultura (CEPEC's), em relação a nova ordem social, buscando responder como 
tornaram-se um dos espaços de luta,  de controle  social  e participação popular  na construção de uma 
sociedade voltada para a cidadania, bem como analisar a descontinuidade da experiência.

CONTEÚDO:
Tenta colocar a educação popular pela via da subversão da ordem vigente, tendo como objeto de estudo a 
experiência dos Centros Polivalentes de Educação e Cultura (CEPECs), da Administração Municipal de 
Piracicaba (SP), no período de 77 a 82, mostrando que quando existe a vontade política é possível  se  
resgatar o sonho de uma sociedade justa, liberta e igualitária. Destaca a participação popular nos Centros e 
a sua filosofia educacional.

Inclui bibliografia.

NEVES,  Claudia  Elizabeth  Abbes  Baeta.   Um olhar  cartografando  a  escola  do  aluno  trabalhador. 
Niterói, 1992.  113 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal Fluminense.

ORIENTADOR(A): LINHARES, Célia Frazão Soares.

DESCRIÇÃO:
Reflete sobre os processos de subjetivação engendrados pela sociedade capitalista tendo por foco a escola 
pública supletiva noturna da alfabetização até a oitava série.

METODOLOGIA:
Para cartografar o cotidiano da escola, captar as formações e desenhos de desejo nas práticas, gestos e 
discursos dos personagens da escola, utilizou-se da observação, passeando pela escola e assistindo aulas, 
além de aplicar questionários.

CONTEÚDO:
Reflete sobre a produção dos processos de subjetivação engendrados pela sociedade capitalista, tendo 
como foco privilegiado de análise uma escola pública estadual noturna supletiva de primeiro grau do Rio de 
Janeiro, endereçada ao aluno trabalhador. Atenta para as cartografias que vão se desenhando no cotidiano 
desta escola habitada por corpos sociais em luta,  por atrevimentos e processos de singularização que 
operam ruptura com os moldes dominantes através de observação e entrevistas. A análise dos desenhos 
privilegiou algumas cenas do cotidiano da escola e as falas de alguns de seus alunos e profissionais.  
Captou o cotidiano dessa escola, habitados por indivíduos que “teimam” em sonhar, singularizar, lutar e se 
solidarizar com a vida; indivíduos que estilhaçam espelhos e se recusam a virar homens-mercadorias.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O mundo do trabalho e o mundo da escola não estão em campos opostos, pois ambos produzem máquinas 
capitalistas de infantilização, culpabilização, segregação, serialização e morte. No entanto, também pode 
ser encontrada grande resistência por parte dos alunos em relação a esta dinâmica capitalista.

Inclui bibliografia.

NUNES, Antonietta de Aguiar.  Lutando para estudar : o aluno e a escola média noturna em Salvador. 
Salvador, 1995.  101 p. + anexos.  Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal da Bahia. 

ORIENTADOR(A): PICANÇO, Iracy Silva.

DESCRIÇÃO:
A partir das representações dos próprios alunos, investiga quem é esse jovem que freqüenta o segundo 
grau a noite, quais suas características, expectativas em relação a escola, como ele avalia o que lá aprende  
e como procura relacionar as vivências escolares com as outras situações de sua vida ou trabalho.
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METODOLOGIA:
Foram utilizados diversos procedimentos para coleta de dados: questionários, observações do cotidiano do 
colégio,  conversas  informais  com  vários  técnicos  da  escola,  dados  estatísticos  gerais  enviados  pela 
Secretaria de Educação do Estado sobre a escola pesquisada. Selecionou-se uma amostra de 12 alunos 
para serem entrevistados em maior profundidade, selecionados segundo os critérios de matrícula em cada 
uma das séries, que fossem de ambos os sexos e que fossem ou não trabalhadores.

CONTEÚDO:
Busca conhecer o jovem que estuda numa escola pública de nível médio no período noturno: quais as suas 
características e que imagens tem do sistema escolar. Traça um breve histórico do ensino médio no Brasil  
questionando suas funções e papel. Toma como pano de fundo teórico as idéias de Antônio Gramsci e 
levanta algumas idéias de Anísio Teixeira, que foi o criador do colégio estudado. Elabora uma descrição do  
colégio e de seus resultados, das características dos jovens que aí estudam, como se percebem enquanto 
estudantes, e levanta as imagens que têm sobre o sistema escolar. Conclui que para driblar a frustração de 
não ser sempre aprovado, o jovem redefine o espaço escolar segundo seus interesses, tomando-o muitas 
vezes como espaço de lazer, de relacionamentos sociais ou mesmo usando-o como parte de sua estratégia  
de sobrevivência, indo lá obter o passe que lhe permite pagar menos o transporte urbano.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A afirmação de Anísio Teixeira que "a democracia da escola pública permite ao pobre uma educação pela 
ele  pudesse  participar  da  elite",  não  condiz  com  as  observações  feitas  e  resultados  conseguidos  na  
pesquisa. Estes confirmam mais com as idéias de Gramsci de que "a escola do Estado acaba atendendo 
aos interesses da classe dominante e busca inculcar a ideologia da ordem e da disciplina que tornam o 
trabalhador submisso e adaptado ao trabalho parcelado e rotineiro da maquinofatura". Os dados obtidos  
confirmam os resultados de outros estudos sobre o ensino noturno. Fisicamente a escola é marginalizada, a 
freqüência  das  aulas  é  prejudicada  pela  falta  de  professores,  os  serviços  de  apoio  pedagógico  são 
inexistentes, o relacionamento com o corpo administrativo não é cordial. O baixo aproveitamento acadêmico 
e outros problemas extra-escolares, levam a evasão (a estratégia é desistir nos primeiros bimestres para 
não ser considerado repetente ou se matricular para obter a carteira de passe escolar). Não sabendo como 
fazer para transformar construtivamente em seu benefício a realidade em volta, apela para a agressão física  
à escola e aos professores. Outra reação é a de redefinir o espaço escolar, usando-o como espaço de lazer 
ou de relacionamentos sociais os mais variados.

Inclui bibliografia.

NEVES, Maria da Luz dos Santos.  O trabalho : representações do estudante-trabalhador : estudo de caso 
numa escola estadual.  João Pessoa, 1985.  98 p.  Dissertação (Mestrado em Educação)  Universidade 
Federal da Paraíba. 

ORIENTADOR(A): MADEIRA, Margot Campos.

DESCRIÇÃO:
Estuda as representações que estudantes-trabalhadores do segundo grau noturno de uma escola estadual 
de Campina Grande (PB) têm acerca do trabalho.

METODOLOGIA:
Estudo de caso exploratório no qual as representações a respeito do trabalho de trinta e dois alunos da  
primeira  série  do  segundo grau  noturno  de  uma escola  estadual  da  cidade  de  Campina  Grande,  são 
captadas pela linguagem através de redações livres. Primeiramente, faz uma caracterização dos sujeitos,  
situando-os num espaço e num tempo concreto. Em seguida, analisa o material produzido pelos próprios 
alunos,  procurando as estruturas invariantes ao nível  dos sujeitos e do grupo. Num terceiro momento,  
confronta os dois níveis de análise citados anteriormente para verificar se há coerência das interpretações. 
Tal estudo está baseado nos trabalhos de M. C. D'Urung. Para justificar o uso de redações cita Albert 
Kientz.

CONTEÚDO:
Estudo de caso sobre as representações que  estudantes  de segundo grau,  já  engajados na atividade 
produtiva, fazem acerca do trabalho. Trata-se de estudo exploratório no qual a linguagem como processo é 
captada através de redações livremente elaboradas pelos sujeitos a partir de pré-formação mínima. Estas 
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redações foram estudadas na perspectiva de análise e enunciação. A análise do conteúdo apontou pistas 
reveladoras da ambigüidade e da contradição em meio as quais se constrói o significado sobre o trabalho. 
Estas contradições, que são internalizadas pelos sujeitos no confronto entre a experiência concreta de suas 
vidas e o que é veiculado, justificando, camuflando ou mistificando uma situação de exploração, estão 
presentes na ambigüidade em meio a qual  as representações do trabalho se estruturam e podem ser  
captadas. Mistificação e crítica se confrontam, portanto, numa dupla linguagem - afirmação e negação - na 
tentativa de manter uma explicação coerente do mundo.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Nas  representações  dos  estudantes-trabalhadores  observa-se  a  interdependência  entre  trabalho  e 
desenvolvimento,  entendendo este  último como sendo subir  na vida,  melhorar  o  Brasil,  etc.  Não ligam 
desenvolvimento  aos  condicionamentos  do  sistema  capitalista  e  não  percebem  que  suas  vidas  estão 
determinadas pelo estigma da dominação. Essa situação é ofuscada pela inculcação de valores em relação 
aos seus deveres com os pais e a pátria. Identifica uma ambigüidade quando aparece a relação entre 
trabalho e sobrevivência nas redações, pois o estudante camufla nas representações o que realmente sente  
e vive.  Por exemplo, ao invés de dizer que não quer mais trabalhar, diz que trabalha porque é o jeito.  
Conclui, então, que existem estudantes-trabalhadores que percebem a mistificação construída em volta da 
sua condição e outros não. É interessante observar que a crítica à mistificação sempre aparece quando se 
questiona a relação trabalho-salário. A escola poderia contribuir para a formação da consciência crítica dos 
alunos-trabalhadores e para o desvendamento de situações mistificadoras.

Inclui bibliografia.

OLIVEIRA,  Ametista  Nunes  de.   A  escola  noturna :  obstáculo  ou  uma  esperança  para  o  aluno 
trabalhador?.  Salvador, 1991.  124 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal da 
Bahia. 

ORIENTADOR(A): SERPA, Luiz Felippe Perret.

DESCRIÇÃO:
Busca compreender como se dá a relação escolaridade e sobrevivência do aluno trabalhador na sociedade 
brasileira, especialmente, a articulação entre educação e trabalho.

METODOLOGIA:
O estudo se compõe de dados qualitativos e quantitativos coletados por meio de entrevistas e questionários  
realizados  com  alunos  (157),  professores  (5)  e  técnicos  (2).  Pesquisou  e  analisou  documentos  e 
informações oficiais.

CONTEÚDO:
Buscou compreender como ocorre a relação escolaridade-sobrevivência  do aluno trabalhador brasileiro, 
investigando o perfil do alunado das primeiras séries do ensino básico de uma escola noturna do município  
de Camaçari (BA) no ano de 1989. Partiu da premissa de que existe um descompasso entre escola noturna  
e  a  clientela  a  que  se  dirige.  Adotou  como  referencial  analítico  a  Teoria  do  Capital  Humano  e  as  
interpretações de Friedrich Engels e Gaudêncio Frigotto. Levantou dados quantitativos e qualitativos por  
meio  de  documentos  e  informações oficiais,  entrevistas  e  questionários  com os  alunos,  professores  e 
técnicos. Evidenciou a realidade do processo migratório e constatou que a escola noturna de primeira a  
quarta série concentra um alunado composto de jovens e adolescentes que foram banidos da escola regular  
diurna devido a necessidade de entrar, precocemente, no mercado de trabalho. Conclui que permanece a 
discriminação social e, apesar das dificuldades existentes, a escola ainda representa uma esperança para o 
aluno trabalhador.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O estudante trabalhador vive imerso em uma contradição socialmente imposta, dado que o impedimento da 
permanência na escola, na infância, é atribuído, por um lado, a falta de escolas próximas a moradia, e por  
outro,  a  necessidade do aluno  de trabalhar.  Portanto,  o  trabalho constitui-se  em um obstáculo  para a  
escolarização desse aluno quando criança e, quando jovem, a mesma escola é uma esperança para a sua  
inserção no mercado formal de trabalho. Os altos índices de evasão e repetência observados na pesquisa 
reafirmam a escola como obstáculo para o aluno trabalhador, ao mesmo tempo, este aluno vê a escola  
como uma oportunidade de conquistar o direito a cidadania e se inserir no mercado de trabalho formal.
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Inclui bibliografia.

OLIVEIRA, Cibele.  O alfabetizador e a leitura : análise de uma experiência de formação em serviço. 
Campinas, 1994.  161 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Instituto de Estudos da Linguagem, 
Universidade Estadual de Campinas. 

ORIENTADOR(A): KLEIMAN, Angela B.

DESCRIÇÃO:
Busca analisar, através de um estudo de caso, elementos do processo de construção do conhecimento 
sobre leitura do alfabetizador de adultos. Para o desenvolvimento do estudo, analisa um professor em uma 
experiência  de  formação  em  serviço.  Com  este  estudo  espera  fornecer  subsídios  para  a  necessária  
reformulação do trabalho de formação de professores no Brasil.

METODOLOGIA:
Realiza um estudo de caso tendo como sujeito uma professora do curso supletivo noturno de alfabetização 
de adultos de uma pequena cidade interiorana paulista, formada pelo curso preparatório para o magistério, 
atuante na rede municipal  de ensino.  Na coleta de dados,  de cunho etnográfico,  observa a professora 
quanto a sua formação e quanto aos eventos de letramento criados por ela na interação com os alunos na 
aula de leitura. O perfil da alfabetizadora foi traçado a partir de duas comparações: 1) entre depoimentos  
sobre  a  escrita,  recolhidos  através  de  entrevistas,  e  seus  procedimentos  pedagógicos;  2)  entre  as 
interações da professora em sala de aula em um estágio inicial e em outro posterior, na experiência em 
serviço junto ao grupo de universitários. Foram analisados três dados: as entrevistas com professores do 
projeto, incluindo o sujeito da investigação; observação da interação entre alfabetizador e universitários nas 
discussões sobre ensino e aprendizagem de língua escrita, mediante notas e gravação em áudio e vídeo; 
observação da interação alfabetizador-alunos nos momentos de trabalho com a escrita (leitura), mediante 
notas e gravação em áudio e vídeo.

CONTEÚDO:
Analisa, mediante um estudo de caso, os elementos que caracterizam a formação do professor no que 
tange ao trabalho pedagógico com a escrita,  especialmente em aulas de leitura.  São consideradas as 
teorias que  tematizam o letramento social  e  a  escrita,  as  características  que definem o letramento na 
concepção da  classe  dominante  comparadas com os  traços  das  práticas  de  letramento  da  professora 
pesquisada. Faz uma análise comparativa de dois momentos no desenvolvimento da professora - antes e 
durante um processo de formação de alfabetizadores em serviço. Conclui que o trabalho de aprimoramento 
da leitura do professor deve anteceder o seu preparo enquanto formador de leitores e qualquer intervenção 
sobre a formação do professor deve pautar-se nas práticas já instituídas.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Constatou,  através  da  observação  e  depoimentos  das  professoras,  que  a  valorização  da  escrita  e  do 
conhecimento  típico  dos  grupos  majoritários  está  presente  na  cultura  da  alfabetizadora,  mas  não  é 
suficiente para integrar, com naturalidade, a escrita nas práticas discursivas orais e escritas e nas sociais da 
professora; a concepção de que deve ser valorizado somente o tipo de letramento que serve a aplicações 
práticas instrumentais. Através da análise das práticas pedagógicas foi possível perceber que o curso de 
magistério  não  familiarizou  a  alfabetizadora  com  suficientes  gêneros  discursivos.  Os  problemas  de 
letramento se manifestam no trabalho de leitura de textos, onde a professora tem dificuldades em escolher  
textos para a aula de leitura, limita-se a informações e conceitos do livro didático, tem a concepção de 
leitura como identificação de frases e palavras e do texto como uma mera união delas, usa o texto como 
pretexto  para  conferir  o  conhecimento  dos  alunos  sobre  conceitos  tipicamente  escolares,  nem sempre 
relacionados ao texto lido. Numa fase posterior dos encontros de formação, os dados revelam mudanças na 
atuação da professora em relação: a atenção voltada para aspectos lingüísticos cruciais ao entendimento do 
texto; ao início de contextualização do texto a respeito de suas condições de produção; aos meios de como 
fazer o aluno discernir os aspectos textuais e estruturais e sua importância no texto como um todo; a maior 
interação dos alunos, maior participação social e maior flexibilidade, percebida pela aceitação de respostas 
não previstas e pela formulação de perguntas não planejadas. Sugere que o trabalho de aprimoramento da 
leitura do professor deve anteceder o seu preparo enquanto formador de leitores e qualquer intervenção 
sobre a formação do professor deve pautar-se nas práticas já instituídas.
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Inclui bibliografia.

OLIVEIRA, Edna Castro de.  A escrita de adultos e adolescentes : processo de aquisição e leitura do 
mundo.  Vitoria, 1988.  155 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Espírito 
Santo. 

ORIENTADOR(A): MORAES, Euzi Rodrigues.

DESCRIÇÃO:
Revisão da proposta de alfabetização de Paulo Freire naquilo que se refere a ação do alfabetizando na 
aquisição  da  língua  escrita  e  da leitura  crítica  de  mundo,  segundo uma abordagem lingüística.  Busca 
demonstrar através de análise da produção escrita dos adultos e adolescentes em situação de alfabetização 
como ocorrem os processos de aquisição da escrita e da leitura da realidade.

METODOLOGIA:
Pesquisa  participante  visando  a  intervenção  no  processo.  Observações  descritivas  e  observações 
focalizadas e seletivas, para orientação de coleta e registro de dados (depoimentos e produção escrita).  
Análise do material coletado.

CONTEÚDO:
Investiga a possibilidade de revisão da proposta de alfabetização de adultos de Paulo Freire segundo uma 
abordagem lingüística. Elabora o estudo a partir de duas concepções de alfabetização: a crítica, proposta 
por Freire, e a alfabetização proposta por Emilia Ferreiro, que concebe a escrita como sendo um processo  
de representação da linguagem. Realiza um trabalho de pesquisa participante, no período entre novembro 
de 1986 e dezembro de 1987, com um grupo de 32 alunos freqüentadores do Projeto de Alfabetização de 
Adultos e Adolescentes segundo a Proposta de Paulo Freire (PALFA), desenvolvido pela Secretaria de 
Estado de Educação e Cultura do Espírito Santo em convênio com a Universidade Federal  do Espirito 
Santo. Apresenta a análise de 737 trabalhos produzidos pelos estudantes, questionando alguns dados da 
teoria e prática de alfabetização de Freire e focalizando aspectos lingüísticos e filosóficos dos textos. Os 
resultados mostram que tanto o adulto como o adolescente transcrevem nos seus primeiros escritos as 
formas do seu dialeto e as formas reminescentes da fala infantil,  enquanto reconstróem o processo de 
invenção da escrita. Sugere que a concepção de escrita em Freire seja revista, em coerência com a sua 
idéia  de alfabetização como ato  de conhecimento.  Faz recomendações no sentido da incorporação da 
lingüística enquanto área relevante para a concepção de uma prática pedagógica voltada ao educando 
adulto, assim como da importância de se reavaliar as condições concretas nas quais se encontra inserido 
esse estudante.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A teoria do conhecimento elaborada por Paulo Freire, ainda que dentro de uma perspectiva dialética, não 
explica o processo de aquisição da escrita. Assim sendo, foi possível localizar nos estudos dele um espaço  
para  incorporar  os  achados  de  Emilia  Ferreiro  que,  à  luz  da  epistemologia  genética  de  Piaget,  vê  a 
aquisição  da  escrita  como  um processo  que  reinventa  a  história  da  escrita  humana.  Em função  das 
descobertas ocorridas a partir de análises dos textos produzidos, aliadas aos fundamentos da lingüística, 
concluiu que é possível uma revisão da proposta de alfabetização de adultos de Paulo Freire, naquilo que 
se refere a ação do alfabetizando como agente do processo de aquisição da língua escrita e da leitura 
crítica do mundo. Recomenda: a incorporação dos achados da lingüística à proposta de alfabetização de 
adultos de Paulo Freire; a legitimação do dialeto social e regional falado pelos grupos populares, de modo  
que  esse  seja  o  ponto  de  partida  para  a  alfabetização;  que  a  língua  escrita  (dialeto  padrão),  seja 
considerada  apenas  como  parte  de  uma  realidade  objetiva  do  estudante  adulto.  Também  faz 
recomendações a respeito das condições nas quais se dá o processo de alfabetização de adultos: formação 
dos professores, respeito ao educando, tempo destinado ao processo, etc.

Inclui bibliografia.

OLIVEIRA, José Luiz.  As origens do MOBRAL.  Rio de Janeiro, 1989.  252 p.  Dissertação (Mestrado em 
Educação) - Instituto de Estudos Avançados em Educação, Fundação Getúlio Vargas. 

ORIENTADOR(A): CALAZANS, Maria Julieta Costa.
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DESCRIÇÃO:
Busca identificar os elementos determinantes do nascimento do Mobral, assim como de sua formatação  
inicial, resgatando a história desta instituição e situando-a no contexto sócio-econômico e político brasileiro 
dos anos pós-64.

METODOLOGIA:
Os  dados  foram  obtidos  através  de  documentos  escritos  e  entrevistas  com  dirigentes  do  Mobral.  A 
orientação metodológica e analítica tem como referência a concepção da dialética da totalidade concreta,  
desenvolvida por Kosik, e o método de economia política, proposto por Marx e Engels. Também buscou 
referências sobre a questão da objetividade das verdades históricas e os procedimentos metodológicos na  
utilização de documento oral.

CONTEÚDO:
Pretende resgatar a história do Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral) em seu início e situá-lo no 
contexto sócio-econômico e político brasileiro dos anos pós-64. Os dados foram obtidos através de análise 
de documentos e entrevistas com aqueles que participaram de sua elaboração e execução. As orientações 
metodológicas e analíticas têm como referência a concepção dialética da totalidade concreta, desenvolvida 
por Kosik, e o método de economia política, proposto por Marx e Engels. Também busca referência em 
estudos que relacionam Estado, educação e desenvolvimento social. Conclui que, inicialmente, o Mobral 
apresentava-se como um programa a ser executado sob a direção e com recursos do próprio Departamento 
Nacional de Educação (DNE) e que foi elaborado por "pedagogos" portadores de uma ideologia liberal-
humanista. Não atendendo às necessidades do novo governo, o Mobral foi reestruturado, passando a ser 
um órgão executor de seus próprios projetos e que seguiu a linha dos "tecnocratas", representantes da 
ideologia da modernização.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O  Mobral  surgiu  como  uma  resposta  do  governo  aos  anseios  da  população  e  às  exigências  do  
desenvolvimento  econômico.  Seu  lançamento  se  deu  em  circunstâncias  muito  semelhantes  as  das 
campanhas que o precederam. O primeiro Mobral, ainda atrelado ao DNE e com recursos insuficientes, 
atuava  indiretamente.  Não atendendo às  pretensões do  novo  governo,  foi  criado  um segundo Mobral, 
ideologicamente diferente, que organizava e executava seus próprios programas, diretamente, nas mais 
distantes localidades do País. A história do nascimento e da reestruturação do Mobral revela o confronto  
entre duas formas de conceber e, sobretudo, de organizar a educação: uma liberal, outra tecnicista. Elas 
representam duas fases de um mesmo modo fundamental de produção da existência:  o capitalismo. A 
forma  liberal  corresponde  a  fase  do  capitalismo  concorrencial  e  a  forma  tecnicista  ou  tecnocrática 
corresponde a fase do capitalismo monopolista. Sugere que se desenvolvam pesquisas de campo visando 
fornecer  dados  sobre  o  real  desempenho  dos  programas,  e  promover  estudos  que  apontem  as 
semelhanças e diferenças  entre  as  políticas  de  ação  adotadas pelo  primeiro  Mobral  e  pela  Fundação 
Educar, já que ambas seguem orientações liberais.

Inclui bibliografia.

OLIVEIRA, Maria José Cassiano de.  Trajetórias escolares de alunos trabalhadores do ensino médio 
noturno : o significado da volta à escola.  Belo Horizonte, 1994.  238 p.  Dissertação (Mestrado em 
Educação) -  Universidade Federal de Minas Gerais. 

ORIENTADOR(A): PAIXÃO, Léa Pinheiro.

DESCRIÇÃO:
Busca analisar as trajetórias escolares de um grupo de alunos trabalhadores do ensino médio noturno 
desde a sua entrada na escola, verificando as interrupções dessa trajetória, o seu retorno às atividades 
escolares e ainda as suas condições de enfrentamento de estudo e de trabalho naquele momento.

METODOLOGIA:
Entrevistas com os alunos e registro de relato oral (história de vida e da família), estimulado por um roteiro  
padrão de questões. Análise do desempenho escolar dos alunos através de exame de seus prontuários e 
de  contato  com  o  corpo  administrativo  e  docente  da  escola.  Mapeamento  do  universo  estudado  em 
subgrupos, segundo características semelhantes de idade, origem, ocupação, trajetória escolar, etc.
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CONTEÚDO:
Investiga as trajetórias escolares de um grupo de estudantes trabalhadores do ensino médio noturno que 
retornaram aos seus estudos após um período fora da escola. Compôs o universo de pesquisa um grupo de 
dezesseis estudantes, que trabalhavam durante o dia e estudavam na Escola Estadual Prof. Leopoldo de  
Miranda,  em Belo  Horizonte,  durante  os  anos  de  1992  e  1993.  Os alunos  foram entrevistados  e  seu 
desempenho  escolar  examinado  por  meio  de  relatos,  prontuários  e  contatos  com o  corpo  docente  e 
administrativo da escola. Foram investigados, também, alguns aspectos da vida dos avós e dos pais desses 
estudantes, a fim de compreender sua origem social e herança cultural. Para a análise, adotou-se como 
referencial  teórico as idéias de Pierre  Bordieu sobre capital  cultural,  que relaciona a existência  de um 
desempenho escolar diferencial entre as classes sociais à situação das famílias sobre o ponto de vista  
cultural. Verificou-se que a escola se inscreve de um modo diferente na vida desses estudantes e que,  
apesar  das  suas  trajetórias  escolares  acidentadas,  os  entrevistados  têm  motivos  para  continuarem 
estudando,  entre  eles:  possibilidades de  contatos  sociais,  divertimento,  valorização  social,  melhoria  no 
trabalho, aprovação em concursos e continuação dos estudos.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A hipótese de que a herança cultural poderia estar impulsionando a continuidade dos estudos daquele  
grupo de alunos não pôde ser comprovada devido a falta de informações mais detalhadas acerca da origem 
dos estudantes, aliada ao fato de que, em alguns casos, também não foi possível recompor suas trajetórias  
escolares; portanto, não foi possível avaliar o grau de investimento dos pais na escolarização de seus filhos.  
Ressalta que o estudo permitiu compreender que a trajetória escolar dos alunos trabalhadores é marcada 
por  diferenças as quais,  de  uma maneira  geral,  passam despercebidas  quando analisadas a partir  de 
categorias genéricas, e que a compreensão dessas diferenças auxiliaria na compreensão e análise dos 
desempenhos escolares dos estudantes.

Inclui bibliografia.

OLIVEIRA, Marília Cazali.  Metamorfose na construção do alfabetizando-pessoa.  Porto Alegre, 1996. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

ORIENTADOR(A): COMIOTTO, Mirian Sirley.

DESCRIÇÃO:
Busca compreender o significado do retorno à escola na constituição da identidade e na construção dos 
projetos de vida de alfabetizandos adolescentes e adultos, através das vivências de nove alunos com idade 
entre 15 e 65 anos, seis mulheres e três homens, que experienciam seus processos de alfabetização 

METODOLOGIA:
Entrevista dialógica semi-estruturada

CONTEÚDO:
A investigação de cunho fenomenológico, revelou três essências: a construção de si mesmo, a construção 
do ser histórico-social  e a construção do ser político que espelham as metamorfoses vivenciadas pelos 
alunos durante o processo de aquisição da língua escrita, na construção do alfabetizando-pessoa. Destes 
achados emergiram princípios psicopedagógicos que procuram resgatar a visão de totalidade inerente ao 
processo bem como a possibilidade de embasar uma proposta de alfabetização voltada para jovens e 
adultos trabalhadores.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O desenvolvimento desta pesquisa junto a um grupo de alfabetizandos adolescentes e adultos desvelou 
aspectos importantes sobre o significado que o retorno à escola e a retomada da aprendizagem de língua 
escrita tiveram na constituição de suas identidades, pela nova percepção que passaram a ter de si mesmos 
no  mundo  e  da  projeção  de  cada  um nele.  Os  achados  do  fenômeno  possibilitaram  compreender  a 
complexidade  que  envolve  o  processo  de  aquisição  da  língua  escrita,  bem  como  as  transformações 
vivenciadas  pelos  alfabetizandos  adolescentes  e  adultos  ao  resgatarem  sua  própria  aprendizagem, 
tornando-se sujeitos de seu processo de alfabetização.

Inclui bibliografia.
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OLIVEIRA, Marília Villela de.  O papel do professor no construtivismo : uma análise através do Programa 
Municipal  de Erradicação do Analfabetismo de Uberlândia.   São Paulo,  1995.   156 p.   Dissertação 
(Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): SILVA, Jefferson Ildefonso da.

DESCRIÇÃO:
Busca discutir as implicações do construtivismo piagetiano e da psicogênese da língua escrita na prática 
pedagógica de alfabetização de adultos do Programa Municipal de Erradicação do Analfabetismo (PMEA) 
de Uberlândia nos anos de 1991 e 1992.

METODOLOGIA:
Utilizou a metodologia qualitativa de pesquisa baseada na análise dos documentos referentes a organização 
administrativa  e  pedagógica  do  PMEA,  levantando  o  seu  histórico.  Além  disso,  analisou  a  fala  dos 
professores, supervisores e coordenadores do referido programa a respeito das questões teóricas e práticas 
que foram registradas por meio de entrevistas semi-estruturadas. Fez uma pesquisa de campo que permitiu 
uma  análise  contextualizada  do  papel  do  professor.  Todo  seu  estudo  empírico  é  fundamentado  na 
concepção de conhecimento de Siomara Borba Leite.

CONTEÚDO:
Constata  que  a  teoria  psicológica  em  questão,  ao  mesmo  tempo  em  que  provocou  transformações 
qualitativas no processo de alfabetização, apresentou dificuldades em sua utilização pedagógica, quer pelo 
despreparo  dos  educadores,  quer  pelas  lacunas  intrínsecas  ao  próprio  construtivismo.  O  estudo  da 
psicologia  sócio-histórica  de  Vygotsky  e  o  resgate  do  papel  do  professor  no  processo  de  ensino-
aprendizagem apontaram elementos para a superação das lacunas do construtivismo em suas aplicações 
pedagógicas. Concluiu que da pedagoga se exige a tarefa de reelaborar pedagogicamente as propostas das 
teorias psicológicas para a educação.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Verificou que o construtivismo e a psicogênese da língua escrita contribuíram para a melhora do ensino, 
principalmente na alfabetização e na sua utilização como método pelos professores do PMEA. Aponta para 
o  perigo  da  adoção  incondicional  do  construtivismo,  pois  muitos  professores,  por  desconhecerem 
aprofundadamente esta teoria, caíram ou na apatia do apriorismo ou no ativismo na sala de aula. Conclui 
que o construtivismo não encaminha respostas que a prática educativa vem buscando. Ao resgatar o aluno 
como sujeito da aprendizagem, aponta para novos caminhos da pesquisa educacional.  Adverte que os 
estudos de psicologia genética e de psicologia sócio-histórica de aprendizagem devem ser reelaboradas por  
uma pedagogia consistente, fundamentada em análises críticas e científicas, mantendo coesa a totalidade 
da relação ensino-aprendizagem.

Inclui bibliografia.

OLIVEIRA, Raimundo Nonato de.  Ensino supletivo : espaço de incorporação do “popular” e gestação de 
um saber crítico-transformador?.  João Pessoa, 1996.  256 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  
Universidade Federal da Paraíba.

ORIENTADOR(A): IRELAND, Vera Esther Jandir da Costa.

DESCRIÇÃO:
Busca desvelar uma escola de ensino supletivo, a partir da análise do seu fazer cotidiano, investigando o  
desenrolar do processo didático-pedagógico através da atuação do educador: as condições objetivas em 
que desenvolve o seu trabalho, como ocorre esse desenvolvimento, suas formas e seus mecanismos.

METODOLOGIA:
Os dados foram coletados entre abril e dezembro de 1995, através de observação participante, entrevistas 
com professores, alunos, equipe técnico-administrativa e de apoio e questionários, que foram respondidos 
por alunos de todas as turmas e de todos os períodos, perfazendo um total de 360.
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CONTEÚDO:
A investigação realizou-se numa Escola de Ensino Supletivo (EES), na cidade de Macapá, tomando como 
objeto o segundo segmento do primeiro grau. Os dados foram obtidos através de observações participantes, 
entrevistas com a equipe docente e técnico-administrativa e questionários, respondidos por 360 alunos. A  
bibliografia abrange temas como filosofia da educação, educação de adultos, currículo, avaliação, formação 
de  professores  e  política  educacional.  Os  resultados  apontam  para  uma  escola  cuja  prática  didático-
pedagógica carece de uma identidade própria, de ousadia, inovação, criatividade e de qualidade. O aluno 
encontra  pela  frente  uma escola  pobre,  não apenas de recursos materiais,  mas de recursos humanos 
qualificados.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O supletivo  reproduz em seu interior  aqueles  mesmos elementos denunciados em outros  sistemas de 
ensino: seletividade, exclusão, autoritarismo, um ensino precário, mnemônico, centrado na subordinação do 
educando como objeto passivo. A ausência é o que faz o supletivo: ausência de materiais didáticos, de  
recursos  humanos  qualificados,  de  acompanhamento,  de  assistência,  de  compromisso  efetivo,  de 
responsabilidade. A escola não se apresenta como lugar de alegria, de aprendizagem criativa; privilegia a 
seriedade, a formalidade. Sua marca fundamental é a exigência freqüente e intransigente do silêncio, do 
comportamento passivo, da obediência. Assentada em métodos didáticos anacrônicos, transforma-se num 
espaço desmotivador e desinteressante.

Inclui bibliografia.

OZELAME, Beloni.  Alfabetização de adultos : idéias centralizadoras e organizadoras.  Porto Alegre, 1998. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

ORIENTADOR(A): GRILLO, Marlene Correro.

DESCRIÇÃO:
Reflete sobre as questões políticas e pedagógicas que passam pela organização curricular no dia-a-dia  de 
sala de aula do curso em estudo. Investiga sobre as idéias centralizadoras dos conteúdos programáticos de 
um curso de alfabetização de jovens e adultos. Analisa concepções e práticas de alunos e professores a 
respeito  da  seleção  e  operacionalização  de  conteúdos  e  a  participação  docente  e  discente  no  fazer  
pedagógico, demonstrando a legitimidade dos temas trabalhados e os limites e possibilidades estabelecidos 
dentro do contexto de ensino/aprendizagem do curso.

METODOLOGIA:  Os  dados  foram obtidos  através  de  entrevistas  semi-estruturadas,  o  que  possibilitou 
respostas livres, transmitindo o entendimento dos entrevistados sobre o tema. Foram entrevistados 8 alunos 
e 6 professores. Os dados foram analisados a luz da metodologia de analise de conteúdo. Configuram-se 4 
categorias: operativa, participação, validade e limites e possibilidades.

CONTEÚDO:
Estudo qualitativo-descritivo baseado nos depoimentos de alunos e professores de um curso de educação 
de  jovens  e  adultos  sobre  as  idéias  centralizadoras  da  seleção  dos  conteúdos  programáticos  do  seu 
currículo.  O  objetivo  foi  refletir  sobre  questões  político-pedagógicos  que  perpassam  pela  organização 
curricular  no  dia-a-dia  de  sala  de  aula  do  curso  em  estudo.  Evidenciou-se  que  os  conteúdos  são 
selecionados coletivamente e centram-se nas necessidades e interesses dos alunos.  Estes procuram o 
curso para atender demandas da vida pessoal e do contexto de trabalho. Os professores procuram através 
do  seu  fazer  romper  com  os  limites  que  cercam a  alfabetização  de  jovens  e  adultos  acreditando  na 
possibilidade de uma educação democrática e libertadora.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Ao longo  do estudo,  os  depoimentos  de alunos  e  professores  apontaram importantes  indicadores  que 
podem vir  a ajudar na superação dos problemas enfrentados nas práticas de alfabetização de jovens e 
adultos: a seleção de conteúdos a partir de temas geradores; o trabalho de grupo; o planejamento coletivo  
dos conteúdos; co-responsabilidade entre professores e alunos no fazer pedagógico; a consideração das 
necessidades pessoais e profissionais dos alunos para as quais deve estar voltado o "olhar pedagógico" do 
professor;  a visão crítica do trabalho, no sentido de ter clareza sobre os limites e as possibilidades da 
alfabetização.
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Inclui bibliografia.

PAGOTTI, Antônio Wilson.  Em busca da compreensão e superação do insucesso escolar no ensino 
noturno de primeiro grau.   São Paulo, 1992.  190 p.  Tese (Doutorado em Educação) -  Pontifícia  
Universidade Católica de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): GATTI, Bernardete Angelina.

DESCRIÇÃO:
Busca algumas diretrizes básicas que permitam entender melhor o ensino noturno de primeiro grau e as 
razões do fracasso escolar, especificamente na quinta série, verificando a situação de repetência e evasão.  
Procura desenvolver  um estudo "explicativo-compreensivo"  da quinta  série  noturna,  tentando identificar 
como se processa o conhecimento nos atores: aluno, professor e a própria escola. Busca compreender o 
fracasso escolar por uma dimensão psicológica.

METODOLOGIA:
Inicia a investigação em 1986 com a observação de uma escola estadual da cidade de Uberlândia. Faz 
levantamento bibliográfico,  coleta  de dados na Delegacia  Regional  de Ensino.  Continua o trabalho em 
outras duas escolas da periferia de Uberlândia, onde são feitas entrevistas, contatos com alunos, reuniões  
com professores,  aplicação de questionário,  silogismos,  sociograma e exercício  de dinâmica de grupo.  
Estuda  três  quintas  séries.  Usa  sociograma  para  mapear  as  relações  interpessoais.  Faz  um  estudo, 
procurando verificar as interações cooperativas para entender o sistema de trocas sociais entre os alunos.  
Conclui o estudo no final de 1988.

CONTEÚDO:
Questiona o insucesso escolar  no ensino noturno,  buscando compreender o fracasso escolar  por  uma 
dimensão psicológica. O estudo é aprofundado através de questionários a professores e alunos, discussão 
sobre seus resultados, análise de cadernos, provas das diversas disciplinas, exercícios sobre o raciocínio  
operatório, aplicação de silogismos, sociograma e exercício de dinâmica de grupo. Faz uma análise do 
desenvolvimento cognitivo através dos estudos de Luria e Jean Piaget. Verifica que os alunos apresentam 
dificuldades na construção e utilização do pensamento verbal-lógico. 

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Verifica que os alunos apresentam dificuldades na construção e utilização do pensamento verbal-lógico. A 
freqüente participação do corpo docente permite  o  desenvolvimento de atividades com os alunos,  que 
contrapunham a estruturação lógica (vista  nos silogismos) com as questões da Matemática,  Português, 
Geografia,  etc.  Os  alunos  apresentam  dificuldades  nas  interações  escolares  produtivas.  Constata  a 
necessidade de  transformação dos procedimentos  educacionais,  encaminhando-os principalmente para: 
maior interação interpessoal; desenvolvimento do raciocínio verbal-lógico e uma aproximação afetiva maior 
entre professor e aluno.

Inclui bibliografia.

PALMEIRAS,  Maria  Rosa  das.   Educação  de  adultos  como  possibilidade  de  formação  cidadã. 
Piracicaba, 1998.  81 p.+ anexos.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Metodista de 
Piracicaba. 

ORIENTADOR(A): REBOREDO, Lucilia Augusta.

DESCRIÇÃO:
Busca analisar o Programa Educação de Adultos desenvolvido pela Universidade Metodista de Piracicaba 
(UNIMEP).  Verifica  se  o  processo  educativo  realizado  junto  a  jovens  e  adultos  analfabetos  e  semi-
analfabetos  possibilitou  a  construção  de  um caminho  pedagógico  que  resultasse  numa contribuição  a 
formação da consciência cidadã desses indivíduos.

METODOLOGIA:
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Entrevista com educadores e educandos. Seleção, classificação e sistematização dos materiais produzidos 
pelos  alunos  e  educadores  como  diários  de  campo,  textos,  relatórios  de  reuniões  e  publicações  do 
Programa.

CONTEÚDO:
Analisa uma experiência de 11 anos em alfabetização de jovens e adultos implementada no município de 
Piracicaba pela  Universidade Metodista  de Piracicaba,  de 1983 a 1995.  Sua perspectiva  é verificar  as 
possibilidades de construção de um processo educativo que contribua na formação da consciência cidadã 
dos  educandos.  Na  primeira  parte  apresentam-se  os  fundamentos  teóricos  baseados  na  filosofia  da 
educação de Paulo Freire e o contexto institucional e social no qual se realizou a prática educativa. Na 
segunda parte trata-se do processo político-pedagógico e dos procedimentos metodológicos relacionados 
ao programa de educação de adultos desenvolvido, evidenciando posturas dos educadores e conteúdos 
políticos-pedagógicos necessários à formação cidadã.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A educação de adultos pode ser uma prática que contribua na formação da consciência cidadã. O Programa 
estudado foi capaz de construir esta consciência, pois além do ensino do código escrito, procura realizar  
uma leitura do mundo. Portanto, a educação é fundamental para a formação cidadã.

Inclui bibliografia.

PEDROSO, Antulho Rosa.  A educação física no ensino noturno e o aluno trabalhador : como lidar?. 
Uberlândia, 1996.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Uberlândia. 

ORIENTADOR(A): GONÇALVES NETO, Wenceslau.

DESCRIÇÃO:
Busca compreender como é a prática pedagógica - bem como conhecer as opiniões dos envolvidos no 
processo - da educação física no noturno, considerando o aluno-trabalhador. Analisar como o profissional  
em educação física lida com o aluno que trabalha, como trata o binômio trabalho-corpo e de como lida com 
estas categorias no desenvolvimento de sua prática pedagógica.

METODOLOGIA:
Pesquisa de campo que envolveu uma sondagem de opinião, através de contato com o ensino noturno. O 
contato foi estabelecido através de observação, conversas informais e finalmente a estruturação de um 
questionário para professor e aluno. A análise teve na categoria “trabalho” seu alvo principal, pois entende-
se  que  a  compreensão  do  fenômeno  “trabalho”  pode  trazer  um  melhor  entendimento,  uma  maior 
compreensão da realidade. Para a análise do conteúdo usa como base Laurence Bardin.

CONTEÚDO:
O sistema educacional brasileiro apresenta problemas similares tanto no ensino diurno quanto no noturno.  
Todavia, no ensino noturno, ao que tudo indica, as dificuldades são bem maiores. Apenas para exemplificar,  
no ensino noturno a escola recebe na sua maioria alunos que necessitam trabalhar para ajudar em casa. 
Este fato inerente na sua grande parte ao ensino noturno já merece estudos. Assim sendo, buscou-se 
compreender como é a prática pedagógica - bem como conhecer as opiniões dos envolvidos no processo -  
da educação física no noturno considerando o aluno-trabalhador. Estabeleceu-se, assim, visitas às escolas 
com o objetivo de conhecer melhor a realidade via professores e alunos. Os dados foram colhidos através 
de questionários, de conversas informais e da observação do dia a dia do profissional. Foram escolhidas 
três escolas públicas da rede estadual na cidade de Uberlândia (MG) para a realização da pesquisa, sendo  
uma escola central, uma escola intermediária e uma da periferia. As séries escolhidas para a coleta de  
dados foram as quinta séries, onde normalmente são iniciadas as práticas da educação física. A análise dos 
dados sugere um desconhecimento por parte do profissional de educação física ao lidar  com o aluno-
trabalhador. O trabalho enquanto fenômeno humano não interfere na prática pedagógica deste profissional,  
tanto no planejamento geral quanto no conteúdo ministrado, isto é, a ligação da escola com o mundo do  
trabalho do aluno não acontece.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A escola pública, de modo geral, não considera o trabalho e o aluno trabalhador ao estruturar e transmitir  
seus conteúdos. A escola também ainda não encontrou mecanismos que estabeleçam um elo de ligação 
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com o que é transmitido e sua relação com o mundo do trabalho deste aluno.  Assim como a escola,  
particularmente a educação física desconsidera o trabalho e o aluno trabalhador na sua prática pedagógica. 
O conteúdo tem um caráter eminentemente prático, pobre também de reflexões acerca do mesmo. Para que 
haja  ligação  entre  o  conhecimento  transmitido  na  educação física  e  o  mundo do trabalho  do aluno,  é 
necessário que o profissional desta área tenha consciência crítica do fenômeno e conhecimento tal que o 
possibilite intervir nesta questão. Tendo o movimento humano como centro das discussões e, ao mesmo 
tempo, como um meio e não como um fim em si mesmo, seria possível colaborar na formação de um aluno 
que retrate um perfil  crítico,  questionador e transformador, isto é, que seja sujeito e não objeto de sua  
história. Recomenda, então, a reestruturação dos cursos de licenciatura em educação física.

Inclui bibliografia.

PEIXOTO FILHO, José Pereira.  A travessia do popular na contradança da educação.  Rio de Janeiro, 
1986.  270 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Instituto de Estudos Avançados em Educação, 
Fundação Getúlio Vargas. 

ORIENTADOR(A): FÁVERO, Osmar.

DESCRIÇÃO:
Busca analisar historicamente os trabalhos desenvolvidos pelo Movimento de Educação de Base (MEB) 
junto  às  camadas populares  rurais  e  urbanas do  Estado  de  Goiás  no período  de  1961 a 1966,  suas 
elaborações e suas práticas político-pedagógicas.

METODOLOGIA:
Utiliza  como metodologia  a análise histórica.  Fundamenta teoricamente o problema para construção de 
hipóteses e categorias de análise. Faz um levantamento bibliográfico e estudo da questão da educação 
popular,  a  conjuntura do período desenvolvimentista,  do populismo,  da relação Igreja/Estado,  da  Ação 
Popular e da Ação Católica. Levanta e recupera o material produzido ao nível das coordenações nacional e 
estadual.  Recupera  a  dinâmica  do  MEB através  da  história  oral.  Realiza,  assim,  entrevistas  com  ex-
componentes das equipes nacional e estadual do MEB, dentre eles Carlos Rodrigues Brandão.

CONTEÚDO:
Focaliza o MEB no período que vai desde sua fundação, em 1961, até o que antecede ao treinamento da 
Equipe Central, após o Encontro Nacional de Coordenadores do MEB, realizado em Recife no final de 1962.  
Prossegue com uma análise detalhada da prática pedagógica durante o período de 1963-66, quando se dá 
o encerramento de suas atividades.  Refere-se ao I  Congresso de Monitores realizado  em Goiânia  em 
dezembro de 1963. Trata, ainda, das relações e alianças do MEB/Goiás com a Ação Católica e a Ação 
Popular,  bem como das alianças,  confrontos e disputas pela hegemonia na condução dos movimentos 
sociais e o processo de transformação. Dedica-se, finalmente, a crise vivida pelo movimento após o golpe  
militar de abril de 1964, sua reestruturação, sobrevivência e elaboração do novo processo de alfabetização.  
Apesar  do  curto  período  e  existência,  o  MEB/GO  cumpriu  seu  papel  dentro  da  educação  brasileira, 
trazendo, através de seu estudo, contribuições para questões atuais da educação.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Os  instrumentos  pedagógicos  utilizados  no  MEB/GO  foram  elaborados  pelos  monitores.  Na  relação 
Igreja/Estado deve-se levar em consideração que o MEB é fruto das alianças estabelecidas por estes dois 
poderes, mas é fundamentalmente uma proposta da Igreja para a realização de seus objetivos junto às  
camadas populares, enquanto educadora universal e responsável pela condução dos homens através da 
História.  No  entanto,  dentro  da  Igreja  existiam  divergências  entre  grupos  dos  setores  progressistas  e 
conservadores.  A  aliança  entre  os  setores  revolucionários  do  laicato,  representados  pela  Juventude 
Universitária Católica, com os setores progressistas da hierarquia tornou possível ao MEB desenvolver o  
seu trabalho dentro de uma perspectiva que apontasse caminhos para uma pedagogia de transformação 
social.  Assumindo  os  desafios  impostos  pela  diversidade  de  realidades  do  País  e  dos  trabalhos 
implementados por seus profissionais, pôde desenvolver um processo de experimentação pedagógica até 
então  inédito  em  nossa  história.  Nesse  sentido  traz  contribuições  e  soluções  originais  que  podem 
representar saídas e encaminhamentos para os problemas relativos a educação popular e especificamente 
no que diz respeito a alfabetização.

Inclui bibliografia.
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PEIXOTO FILHO, José Pereira.  A educação básica de jovens e adultos : a trajetória da marginalidade. 
Rio de Janeiro, 1994.  162 p.  Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade  
Federal do Rio de Janeiro. 

ORIENTADOR(A): MAZZOTTI, Tarso Bonilha.

DESCRIÇÃO:
Busca  confrontar  os  diversos  discursos  políticos-pedagógicos  e  as  situações  concretas,  representadas 
pelas práticas pedagógicas, em que se dão os exercícios de transmissão e construção do conhecimento 
(programas, projetos, escolas e salas de aula), buscando compreender as possíveis razões dos sucessos e  
fracassos da educação e de adultos.

METODOLOGIA:
A análise de documentos e da literatura sobre o tema é predominante no trabalho. Apresenta casos de 
educação formal e informal.

CONTEÚDO:
Os objetivos são discutir as relações no campo da Filosofia da Educação e da Pedagogia, no que se refere  
a educação básica de jovens e adultos;  traçar um inventário desta área de atuação educacional,  suas 
práticas, bem como as políticas para elas formuladas. Por meio de um breve histórico da educação de 
jovens e adultos no Brasil, busca compreender a trajetória de marginalidade desta área na formação social  
brasileira, bem como a leitura das abordagens teóricas e as racionalidades a estas subjacentes. Dentro de 
um quadro teórico referenciado por Adam Schaff analisa a proposta apresentada pela Secretaria de Estado 
de Educação do Rio de Janeiro e o Projeto de Educação de Adultos localizado no bairro carioca de Cidade 
de Deus, confrontando os dissensos e as práticas realizadas nos dois sistemas de ensino, o formal e o 
informal  -  supletivo  e  comunitário  -  bem como um estudo das relações entre  educação e movimentos 
sociais, rediscutindo os conceitos de ensino supletivo e educação comunitária.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Embora exista diferenciação entre os pressupostos e conceitos sobre educação nos sistemas formal e não-
formal de ensino, não está ocorrendo diferenciação nas propostas didático-pedagógicas. Adverte para o 
equívoco  na  concepção do  conceito  de  comunidade,  que  em geral  é  reduzida  a  proximidade  física  e  
geográfica e a solução de seus problemas, mas que deveria estar direcionada para uma visão de totalidade 
do homem e do mundo. Ainda sobre o tema, afirma que uma educação comunitária progressista não pode 
repassar a comunidade todos os seus problemas, mas estimular o povo a se organizar para arrancar do 
Estado a justiça social e a eqüidade a que tem direito. Aponta para a necessidade de efetivamente se 
compreender o trabalho como princípio educativo e que este tema se torne presente nas relações didático-
pedagógicas. Propõe uma retomada a experiência do Movimento de Educação de Base (MEB), que apesar 
de possuir uma elaboração teórica significativa não penetrou intensivamente no sistema formal e informal de 
ensino e recomenda uma maior atenção a formação dos professores de educação de jovens e adultos.

Inclui bibliografia.

PEPATO, Sonia Aparecida Alvares de Oliveira.  Revisitando o fracasso escolar através das histórias de 
vida.   Uberlândia,  1997.   195 p.   Dissertação  (Mestrado  em Educação)  -  Universidade  Federal  de 
Uberlândia. 

ORIENTADOR(A): FELTRAN, Regina Célia de Santis.

DESCRIÇÃO:
Busca investigar as histórias de vida de ex-alunos que vivenciaram a experiência de fracasso escolar nas 
séries  iniciais  do ensino fundamental.  Estuda as significações históricas e  sociais  do fracasso escolar.  
Identifica  as  versões  apresentadas  por  eles  (alunos)  para  explicar  seu  baixo  aproveitamento  escolar.  
Identifica as repercussões desse fracasso em suas vidas.  Identifica possíveis  alternativas mencionadas 
pelos sujeitos que poderiam melhorar o desempenho escolar  atual  das crianças.  Confronta  as versões 
sobre o fracasso escolar dos sujeitos envolvidos na pesquisa com outras que estão presentes na literatura  
educacional brasileira.
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METODOLOGIA:
A princípio, busca situar o fenômeno do fracasso escolar no contexto histórico, social e político. Depois, é  
feito  um  balanço  crítico  das  diversas  facetas  explicativas  do  fracasso  escolar.  Faz  um  levantamento 
biográfico dos alunos entrevistados, cujos relatos foram obtidos através de depoimentos. 

CONTEÚDO:
Investiga o fenômeno do fracasso escolar nas séries iniciais do ensino fundamental sob o ponto de vista de  
ex-alunos adultos que passaram por essa experiência. Pretende-se apreender: a dimensão dos desafios e 
possibilidades que se impõe sobre a realidade concreta dos sujeitos e a escolarização (desescolarização);  
as versões apontadas por eles para explicar o insucesso na escola; as significações sociais, históricas e as 
repercussões desse fracasso em suas vidas;  assim como as possíveis  alternativas para a melhoria do 
ensino público atual. Os resultados indicam que a realidade social, econômica e escolar desses sujeitos foi  
repleta  de desafios  e  dificuldades pela  luta  diária  por  melhores  condições de  vida,  que muitas  vezes,  
inviabilizaram efetivamente e freqüência, a permanência e o aproveitamento escolar. Embora a escola e a 
professora  sejam  representadas  "idealmente",  as  práticas  realizadas  no  interior  da  escola  apontaram 
contradições entre o desejado e o efetivado. Na maior parte dos relatos identificou-se práticas escolares 
obsoletas e discriminatórias, que incidiram diretamente sobre o aproveitamento escolar dos sujeitos, assim 
como sobre a percepção que eles têm de si mesmos e de suas famílias. A exemplo disso, ao explicarem o  
próprio  fracasso  escolar,  apontaram  a  responsabilidade  individual  e  familiar.  Apenas  dois  sujeitos 
levantaram algumas questões referentes a escola e as práticas de ensino. Tais resultados apontaram para o 
descompasso entre as expectativas dos sujeitos que freqüentaram a escola e a realidade concreta da rede  
pública de ensino. O estudo sugere que a escola deve procurar conhecer, valorizar e respeitar o contexto de  
vida dos alunos e de suas famílias e incentivar uma postura positiva em relação a eles. Sugere ainda que o 
conhecimento  dessa  realidade  pode  orientar  projetos  pedagógicos  a  favor  da  aprendizagem  e  da 
autoestima dos alunos, de modo a gestar uma nova consciência social que venha a valorizar os direitos 
básicos da população brasileira.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Há  uma  identidade  grupal  entre  as  pessoas  que  passaram  por  experiências  de  fracasso  escolar, 
principalmente no que se refere ao processo de escolarização. A instituição escolar, na maioria das vezes, 
se  encontra  despreparada  para  receber  alunos  tão  marginalizados  e  castigados  pelas  desigualdades 
sociais, culturais e econômicas do País. Muitas vezes, a cultura escolar rotula e reprova alunos que, em  
outras contextos, mostram-se extremamente criativos, habilidosos, capazes de brincar, aprender. Deve-se 
investigar o fenômeno do fracasso escolar tomando como referencial a própria voz do aluno. Este fenômeno 
não faz parte da ordem natural das coisas. É cruel e perverso e, por isso, deve ser visto e revisto sob a  
percepção dos alunos.

Inclui bibliografia.

PEREIRA, Francisco Donizete.  Filosofia e problematização da concepção pragmática da realidade no 
ensino noturno : uma abordagem a partir das buscas, valores e concepções de mundo dos alunos. 
São Paulo, 1995.  157 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo. 

ORIENTADOR(A): CHIZZOTTI, Antônio.

DESCRIÇÃO:
Procura descrever as buscas, anseios, valores e concepções de mundo dos alunos, suas representações 
sobre o significado e importância do ensino médio, do aprendizado de Filosofia no ciclo médio noturno.  
Procura discutir em torno da possibilidade de um ensino de Filosofia que, partindo das buscas, valores e 
concepções de mundo dos alunos, consiga empreender um processo de problematização da concepção 
pragmática da realidade.

METODOLOGIA:
Realiza uma investigação empírica, nos moldes da pesquisa qualitativa, assumindo um caráter didático-
pedagógico, no sentido de instrumentalizar o professor de Filosofia numa forma de apropriação da realidade 
dos alunos. Faz uma caracterização sócio-econômica-cultural de uma representação de alunos do ensino 
médio noturno de três escolas públicas estaduais e do significado que atribuem ao ensino médio e ao 
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aprendizado  da  Filosofia.  Busca  dados  empíricos  e  estabelece  relações  mensuráveis  para  melhor 
aproximação da realidade do aluno. Os dados recolhidos são de alunos de primeira a terceira séries do 
ensino médio noturno de três escolas públicas estaduais localizadas no bairro do Jaraguá, zona Oeste da 
cidade  de  São  Paulo.  Foram  entrevistados  um  total  de  244  alunos.  Realiza  uma  coleta  de  dados 
provenientes da aplicação de questionários e de trabalhos escritos produzidos pelos alunos em sala de 
aula. 

CONTEÚDO:
Busca,  a  partir  de  uma análise  histórica  das  principais  orientações filosóficas  propostas  ao  ensino  da 
Filosofia no ciclo médio, realizar  uma investigação empírica de matriz qualitativa  das buscas,  valores e 
concepções de mundo de uma amostra de alunos do ensino médio noturno. Busca também traçar diretrizes  
gerais de abordagem da filosofia no ensino médio da escola pública estadual.  Faz uma abordagem da 
Filosofia  como concepção crítica  da  realidade  e conhecimento  prático-transformador.  Remete-se,  entre 
outros autores, a Antônio Gramsci. Orientados por perspectivas de vida pouco relacionadas a aquisição de 
conhecimentos sistematizados pela  escola,  inclusive  o  conhecimento filosófico,  os alunos entrevistados 
almejam alcançar estabilidade econômica e, como conseqüência, ascensão sócio-econômica. A inserção 
destes alunos na atividade produtiva favorece a sedimentação de uma concepção pragmatista da realidade.  
Esta concepção de mundo possui um momento em que os sujeitos se pautam por uma forte orientação 
individualista de vida incutida pelo contexto maior das relações sociais de produção e outro momento que se 
refere ao forte desejo de estabilidade econômica, mediante a aquisição de bom emprego. Privilegiando uma 
teoria do conhecimento de matriz histórico-dialética, traça diretrizes gerais para a prática com Filosofia no 
currículo  escolar  como  instrumento  de  passagem  da  concepção  pragmatista  da  realidade  para  uma 
concepção de mundo mais crítica e organizada.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A maior parte dos alunos está inserida no contexto produtivo que, além de tirar-lhes o tempo necessário ao 
estudo,  impõe  uma situação  de  exploração  e  de  opressão  que  acaba culminando  com a  insatisfação  
profissional. Os alunos concebem o ensino noturno como caminho necessário ao ingresso na faculdade e a 
aquisição  de  um  emprego  melhor.  Não  identificam  o  momento  escolar  como  busca  consciente  de 
conhecimentos  teóricos  porque  estes  se  apresentam  dissociados  do  seu  contexto  pessoal,  social  e 
produtivo.  Demonstram  interesse  por  uma  forma  de  ensino  mais  direcionada  para  a  prática  de  uma 
profissão. Por um lado os alunos não reconhecem um perfil definido a Filosofia enquanto disciplina, por 
outro  não  descartam sua  importância  cognitiva,  prática  e  crítica.  Constata  que  para  ser  significativo  e 
inovador, o ensino da Filosofia no ciclo médio noturno deve partir do cotidiano dos alunos. As principais  
dificuldades em aprender Filosofia situam-se na linguagem dos textos filosóficos, na linguagem do professor  
e na falta de hábito em refletir. Os alunos reconhecem a existência de valores importantes para suas vidas e  
consideram a aquisição de conhecimentos,  instrumento importante na formação de valores.  Os valores 
colocados pelos alunos estão impregnados por forte individualismo que reforça uma concepção pragmática 
da realidade.

Inclui bibliografia.

PEREIRA,  Rita  Aparecida  Bernardi.   A  função  da  legibilidade  no  desenvolvimento  da  relação 
pensamento-linguagem escrita  pelo  alfabetizando adulto  iniciante.   São  Carlos,  1987.   168  p. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de São Carlos. 

ORIENTADOR(A): OLIVEIRA, Betty Antunes de.

DESCRIÇÃO:
Reflete sobre a importância que a legibilidade tem para os períodos iniciais do aprendizado da linguagem 
escrita pelo alfabetizando adulto,  principalmente no que diz respeito a relação entre o pensamento e a 
linguagem escrita.

METODOLOGIA:
Os  dados  empíricos  foram  retirados  das  experiência  da  autora  no  Programa  de  Alfabetização  de 
Funcionários (PAF) desenvolvido pela Universidade Federal de São Carlos.

CONTEÚDO:
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Discute a função que a legibilidade da escrita desempenha nos períodos iniciais do aprendizado escolar do 
alfabetizando adulto.  A legibilidade é um dos elementos necessários para o processo de aquisição da 
linguagem  escrita,  que  o  alfabetizando  adulto  precisa  desenvolver  e  automatizar  no  início  de  seu 
aprendizado, para que domine esta linguagem enquanto meio de comunicação. Os exemplos apresentados 
foram vivenciados  pela  autora  enquanto  integrante  do Projeto  de  Alfabetização  de  Funcionários  (PAF) 
desenvolvido pela Universidade Federal de São Carlos. A análise dos dados empíricos tem como referência 
os estudos de Vygotsky, Luria, Leontiev e Petrovisk sobre a função da linguagem (oral e escrita) e sobre os  
processos  de  pensamento,  percepção,  atenção,  memória  e  movimento,  envolvidos  na  aprendizagem. 
Conclui  que  a  aprendizagem  da  linguagem  escrita  necessita  de  condições  artificiais  e  programadas, 
diferente  da  linguagem  oral  que  é  aprendida  espontaneamente.  É  preciso  que  o  educador  programe 
adequadamente  as  condições  de  ensino,  necessárias  para  que  o  alfabetizando  assimile  gradativa  e 
eficazmente os seus mecanismos.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A aquisição da linguagem escrita não é adquirida naturalmente, como ocorre na aquisição da fala. Ela 
necessita  de outras condições (artificiais)  e programadas para o seu aprendizado. A linguagem escrita 
necessita de qualidades mais complexas, o que a torna a modalidade mais desenvolvida da linguagem 
humana. Os símbolos e sinais gráficos são, entre outros, elementos que formam a imagem da linguagem 
escrita.  A  precisão  de  sua  representação,  portanto,  vai  influenciar  na  transmissão,  assimilação  e 
reformulação do conteúdo do pensamento que esses símbolos e sinais veiculam. Por isso, é preciso que o  
educador  programe  adequadamente  as  condições  de  ensino  necessárias  para  que  o  alfabetizando  vá 
assimilando, gradativa e eficazmente,  os mecanismos da linguagem escrita. A maioria dos educadores, 
principalmente na educação de adultos, tem uma postura que desvaloriza as atividades denominadas de 
questões técnicas.

Inclui bibliografia.

PICONEZ, Stela Conceição Bertholo.  Educação escolar de adultos : possibilidades de reconstrução de 
conhecimentos  no  desenvolvimento  do  trabalho  pedagógico  e  suas  implicações  na  formação  de 
professores.  São Paulo, 1995.  261 p.  Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, 
Universidade de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): SIPAVICIUS, Nympha Aparecida Alvarenga.

DESCRIÇÃO:
Busca  socializar  algumas  respostas  indicadoras  de  novas  questões,  as  quais  possibilitam  rever 
concretamente teorias estudadas nos cursos de formação de professores e contribuir para o avanço de 
estudos  sobre  a  educação  escolar  com  adultos.  Apresenta  algumas  possibilidades,  reveladas  na 
organização de um trabalho pedagógico com educação escolar de adultos, quando se combina docência 
com pesquisa. Focaliza a dinâmica existente entre a articulação da prática com a teoria e seu retorno a 
prática, acreditando que este trabalho contribua com questões relevantes para a continuidade do debate e 
de estudos sobre a melhoria da qualidade do trabalho pedagógico e sua relação com a diminuição do 
analfabetismo no Brasil.

METODOLOGIA:
A  proposta  se  caracteriza  enquanto  uma  pesquisa  etnográfica  de  abordagem  qualitativa.  O  material 
coletado compreende: atas de reunião, história de vida dos professores, planos de ensino e produção dos  
alunos.

CONTEÚDO:
Analisa o desempenho cognitivo dos alunos adultos expresso pela oralidade ou pelo registro escrito, em 
processo de resolução de problemas. A pesquisa foi realizada no Programa de Educação de Adultos da 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, PEA-FEUSP, recuperando toda trajetória do projeto 
desde a sua criação no ano de 1987. Descreve o movimento dos alunos, professores e estagiários do curso 
de Pedagogia, na aproximação de uma realidade escolar - espaço permanente de construção coletiva de 
conhecimentos, sob a perspectiva etnográfica, com o incentivo a habilidade de reflexão continuada sobre a  
prática pedagógica desenvolvida.  Constata que o processo de escolarização é relevante para a posse, 
compreensão e domínio dos registros formais de matemática, prestigiado pela sociedade e desejado pelos 
alunos. Constata, também, que os registros dos alunos, após o processo de escolarização, aproximam-se 
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da formalidade da educação escolar, mas não representam garantia de uso no cotidiano de suas vidas.  
Aponta  para  a  necessidade  de  se  aprofundar  as  discussões  sobre  a  formação  de  professores  mais 
aproximada da realidade escolar, com fundamentação teórica articulada à prática pedagógica. Sugere a 
vivência do trabalho pedagógico combinando ensino e pesquisa.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Traz dois blocos de conclusões: um sobre a prática pedagógica dentro do PEA e as questões que envolvem 
o estágio supervisionado, destacando a necessidade de aprofundamento das discussões sobre a formação 
de professores,  mais aproximada da realidade escolar,  com fundamentação teórica articulada à prática 
pedagógica; outro sobre o aluno adulto, destacando a importância de uma ação pedagógica que articule 
metodologia e conteúdo de maneira a atender às necessidades dessa clientela.

Inclui bibliografia.

PINHEIRO, Rosanália de Sá Leitão.  CES: a escola supletiva em Natal - RN nos anos 70.  Natal, 1988. 
133 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

ORIENTADOR(A): NÓBREGA, Marliria Ferreira de Melo.

DESCRIÇÃO:
Busca analisar a implantação e os primeiros anos de funcionamento do Centro de Estudos Supletivos - CES 
"Prof. Felipe Guerra", em Natal (RN) nos anos 70.

METODOLOGIA:
Procura, a princípio, responder a quatro questões: o que determinou que o Rio Grande do Norte fosse a 
primeiro Estado do Nordeste que tivesse implantado o CES; a relação do CES com o contexto sócio-político 
e econômico do País; o objetivo real do CES; a relação entre a proposta do CES "Prof. Felipe Guerra" e a  
realidade a qual se destinava. Para responder as questões foi realizado um levantamento bibliográfico; 
leitura  e  interpretação  de  textos  relativos  a  legislação  supletiva,  planos  governamentais,  documentos 
elaborados no CES e entrevistas com profissionais da escola.

CONTEÚDO:
Estuda uma experiência realizada na área do ensino supletivo com a instalação do Centro de Estudos 
Supletivos - CES "Prof. Felipe Guerra", em Natal, nos anos 70. Trata-se de uma experiência surgida num 
contexto político caracterizado pela repressão desenvolvida no governo militar que se instaurou no País  
com o golpe de 64. Num esforço de reflexão crítica, procura identificar os objetivos da referida escola, o  
porque de ser em Natal a experiência primeira do Nordeste, a proposta pedagógica, sua organização física,  
bem como suas intenções político-pedagógicas.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Foram dois os motivos pelos quais Natal foi a primeira capital do Nordeste escolhida para a implantação do  
CES: a amizade entre o secretário Dalton Melo e o responsável pelo supletivo do Ministério, Joaquim Viana; 
e a intenção política de "apagar" resquícios de experiências de educação popular, na área de educação de 
adultos no Nordeste, onde o Estado do Rio Grande do Norte teve maiores avanços. O CES foi inaugurado 
em novembro de 1974, num momento de alterações no quadro econômico e político do País, com o fim do 
milagre brasileiro e os resultados das eleições. Surgiram discussões sobre a anistia aos presos e exilados 
políticos e sobre a liberdade de imprensa. O CES foi estruturado para atender a população desprovida da  
escolarização do primeiro grau (as quatro primeiras séries).  Tinha o objetivo de usar a metodologia do 
ensino  personalizado,  onde fossem atendidas  as  diferenças  individuais  da  clientela.  Os procedimentos 
técnicos do curso acabavam por reduzir o professor a um instrutor e os alunos a meras máquinas de dar 
respostas, não deixando oportunidades para o desenvolvimento de capacidades reflexivas e indagadoras. O 
CES foi estruturado com excessiva predominância e valorização da tecnoburocracia, o que não favorecia o  
debate e a discussão entre os seus diferentes segmentos.

Inclui bibliografia.

107



PIOLA, Maria Apparecida Gomes.  Os dramas e as tramas :  o conhecimento da realidade vivida por 
adolescentes  e  adultos  do  curso  supletivo  e  o  processo  de  alfabetização.   Marília,  1994.   109  p. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Estadual Paulista - Campus Marília. 

ORIENTADOR(A): VALE, José Misael Ferreira do.

DESCRIÇÃO:
Busca descobrir caminhos para a alfabetização de adultos e adolescentes, sem ir previamente com idéias-
modelos, mas respeitando seus dramas. Assim propõe, como objetivo especifico, aumentar a capacidade 
de conhecer a realidade vivida como produto de uma construção histórico-social e compreender a escrita  
como um sistema de representação da língua.

METODOLOGIA:
Utilizou-se o  estudo de caso para  a  investigação  do cotidiano  escolar  e  da vida  dos estudantes,  pois  
possibilita a flexibilidade necessária para refletir, refazer o conhecimento, optar por determinados conteúdos 
e estratégias e retomar o caminho relativo  a alfabetização. Porém, em parte do trabalho,  predomina a  
pesquisa  participante,  uma  vez  que  a  autora  participa  e  intervém  diretamente  no  processo  ensino-
aprendizagem.

CONTEÚDO:
Elabora um caminho para alfabetizar adultos e adolescentes matriculados no curso supletivo (suplência I)  
de uma escola pública estadual do distrito de Jafa, município de Garça (SP), a partir de um referencial  
socioconstrutivista, derivado das idéias de Paulo Freire e de Emilia Ferreiro. Este caminho foi feito tendo 
como objetivos: conhecer a realidade vivida como produto de uma construção histórico-social; compreender  
a escrita como um sistema de representação da língua, através de uma pesquisa participante. Para a coleta 
de dados foi criado um ambiente propiciador ao diálogo, no qual o conteúdo, retirado da realidade cotidiana 
ou da crítica desta realidade, era discutido ora coletivamente, ora em pequenos grupos, respeitando-se as 
hipóteses elaboradas pelos sujeitos sobre a escrita. Dentro das possibilidades reais verificou-se um avanço  
quanto ao que a escrita representa, a compreensão de seus usos, e um relevante desenvolvimento da 
prática do diálogo. Entretanto os alunos não conseguiram reconhecer que a condição social em que se 
encontram, e as conseqüentes limitações geradas por ela, se originaram de processos sócio-históricos.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Os ganhos acrescentados ao conhecimento da escrita por parte dos treze alunos foi significativo. Dentro 
das possibilidades reais de freqüência as aulas, foi possível verificar o avanço quanto ao conhecimento do  
que a escrita representa e a compreensão de seus usos. Uma conquista relevante foi o desenvolvimento do 
diálogo em grupo, o que proporcionou confiança e autoestima. Entretanto não conseguiram reconhecer, 
completamente, que todos seus dramas e tramas se originaram de processos sócio-históricos. Reafirma a 
necessidade de se conhecer a realidade dos alunos das classes populares, pois não é possível denunciar  
nem estabelecer um projeto educacional sem conhecê-la. Em relação à escola, permanece indiferente às 
mobilizações e às aprendizagens relacionadas a luta por melhores condições de vida. Não muda e continua  
reproduzindo atitudes coniventes com o "status quo".

Inclui bibliografia.

PONTUAL,  Pedro.   Desafios  pedagógicos  na  construção  de  uma  relação  de  parceria  entre 
movimentos populares e o Governo Municipal da Cidade de São Paulo na gestão Luiza Erundina  : 
a experiência do MOVA-SP.  São Paulo, 1995.  248 p. + anexos.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): HADDAD, Sérgio.

DESCRIÇÃO:
Investiga a questão dos desafios pedagógicos oriundos da relação de parceria entre movimentos populares 
e governos municipais democráticos e populares, e o papel de uma pedagogia democrática na construção 
dessa relação, através dos seguintes procedimentos: sistematizar o processo de construção da relação de 
parceria  entre  movimentos  populares  e  o  governo  municipal;  verificar  os  aprendizados que  tiveram as 
entidades e movimentos populares provocados pela relação de parceria estabelecida no projeto MOVA-SP; 
verificar se o impacto provocado pela relação de parceria imprimiu mudanças na qualidade das relações 
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entre movimento de educação de jovens e adultos e destes com o poder público; apontar alguns elementos  
constitutivos de uma pedagogia  democrática na construção de relação de parceria  entre  poder público 
municipal e movimentos populares.

METODOLOGIA:
Estudo descritivo do processo. Seleção e classificação das entidades a serem abordadas. Pesquisa em 
fonte primária (documentos  e materiais relativos a experiência) e registro de entrevistas e depoimentos 
através de questionários. Análise dos dados e dos discursos.

CONTEÚDO:
Pesquisa realizada com o objetivo de verificar os aprendizados que tiveram as entidades e movimentos 
populares no processo de construção da parceria com o governo municipal, no Programa Movimento de 
Alfabetização de Jovens e Adultos da cidade de São Paulo (MOVA-SP), durante os anos de 1989-1992.  
Trata-se  de  estudo  do  processo  e  caracterização  de  como  eram  estas  entidades  antes,  como  se 
comportaram durante o programa e como ficaram depois do encerramento formal da parceria. A pesquisa 
abrangeu as entidades e sujeitos participantes do Fórum Regional Leste II, que foram abordados e descritos 
através de documentos e entrevistas. Conclui que os aprendizados se mostraram bastante significativos  
ainda que repletos de contradições, herança de um relacionamento anterior com o poder público bastante 
diverso  do  estabelecido  na  parceria  em  questão.  Aponta  para  a  necessidade  de  elaboração  de  uma 
"pedagogia  democrática",  enquanto  prática  norteadora/mediadora  das  relações  nas  quais  os  sujeitos 
buscam construir novas práticas de exercício do poder.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Os aprendizados dos movimentos e entidades demonstraram-se bastante significativos e, ao mesmo tempo, 
carregados  de  contradições  resultantes  de  uma  herança  de  relacionamento  com  o  poder  público 
absolutamente  distinto  daquele  que  esteve  presente  no  processo  de construção  da  parceria.  Também 
tiveram importantes aprendizados aqueles que, a frente da Secretaria Municipal de Educação, procuraram 
quebrar  os entraves  de uma máquina  administrativa  até  então  pouco  permeável  a  relações de efetiva 
parceria com movimentos populares. A criação de uma prática radicalmente democrática e uma cidadania 
ativa  requer  a  criação  de  espaços e  canais  de  participação  da  sociedade,  na  execução  das  políticas 
públicas e no controle sobre as ações do Estado. Aliado a isto,  se faz necessário a criação de novos 
valores, atitudes, comportamentos e instrumentos de conhecimento e ação, para dar um sentido coerente 
às ações dos movimentos e daqueles que, dentro do aparelho do Estado, lutam para reformá-lo na direção 
da sua democratização. É em referência a esse quadro que o estudo aponta a necessidade de elaboração e  
prática de uma pedagogia democrática, para possibilitar a mediação das ações de parceria entre governos e 
movimentos populares.

Inclui bibliografia.

PORTALUPPI, Juacy Pereira.  A qualidade da expressão escrita e as idéias apresentadas sobre a 
importância de estudar por alunos do ensino supletivo.  Porto Alegre, 1996.  Dissertação (Mestrado 
em Educação) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

ORIENTADOR(A): CASTRO, Marta Luz Sisson de.

DESCRIÇÃO:
Analisa redações produzidas  por  alunos,  no primeiro  dia  de aula  de Língua Portuguesa,  de um curso  
supletivo de educação geral em nível do ensino de segundo grau noturno em Porto Alegre. Foram feitos 
dois tipo de análise: gramatical e da redações pelo processo de categorização de idéia sobre a "importância 
de estudar" na perspectiva de vida dos alunos.

METODOLOGIA:
Analise dos trabalhos apresentados pelos alunos participantes da pesquisa.

CONTEÚDO:
Analisou quarenta redações produzidas por alunos, no primeiro dia de aula de língua portuguesa, de um 
curso supletivo de educação geral em nível do ensino do segundo grau noturno, em Porto Alegre. Cada 
aluno elaborou uma redação sobre a “importância de estudar”. Foram feito dois tipos de análise: gramatical,  
que enfocou a característica da expressão escrita, e análise das redações pelo processo de categorização  
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de idéias sobre a importância de estudar na perspectiva de vida dos alunos.  O resultado destas duas  
análises demonstrou que os alunos querem e se interessam em melhorar a expressão escrita por meio do 
ensino supletivo, como também eles buscam desenvolver-se como pessoa, ampliando seus conhecimentos 
culturais para terem uma boa formação profissional.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O resultado denotou que todas as redações continham a mensagem sobre o tema solicitado. Elas mostram 
que  os  alunos  apresentam  dificuldades  em  construir  textos  longos,  estruturar  as  idéias  em  blocos 
seqüenciais,  usar  adequadamente  a  pontuação,  como  também  escrever  as  palavras  corretamente,  
elaborando  a  frase  com  clareza  e  vocabulário  rico.  Entretanto,  eles  tinham  certeza  quanto  ao  que 
desejavam e benefícios em relação as perspectivas de futuro, a partir do estudo realizado. Recomenda-se a 
partir  desse  estudo,  que  os  professores  dos  cursos  supletivos  realizem testes,  adequando-os  com os 
conteúdos  que  serão  trabalhados  posteriormente  sob  a  forma  de  redação.  Com  certeza  se  essa 
investigação for realizada antes deles iniciarem o curso, isso facilitará o professor quando for trabalhar os  
conteúdos mínimos gramaticais de Língua Portuguesa.

Inclui bibliografia.

PORTELA, Edy Luiza Felix.  Valores mediados pelo currículo na percepção do aluno trabalhador da 
escola noturna de segundo grau.  Curitiba, 1989.  312 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  
Faculdade de Educação, Universidade Federal do Paraná

ORIENTADOR(A): PAVÃO, Zélia Milleo.

DESCRIÇÃO:
Investiga como o estudante trabalhador da primeira série dos cursos regulares de segundo grau noturno 
(educação geral e ensino profissionalizante) das escolas públicas de Curitiba percebe o desenvolvimento 
das propostas curriculares do curso que freqüenta, considerando suas expectativas, a relação do estudo 
com o trabalho e a concretização dos objetivos da educação proposta na lei 7.044/82.

METODOLOGIA:
A amostra foi constituída por 8 escolas da rede estadual de ensino, que foram escolhidas pelo critério de 
terem curso de educação geral e pelo menos um curso profissionalizante. O instrumento para a coleta de 
dados foi o questionário respondido por 68 alunos do curso regular e 120 do curso profissionalizante. Foram 
coletados  dados  de  identificação,  situação  sócio-econômica,  situação  específica  como  estudante-
trabalhador,  como  aluno  de  segundo  grau  (expectativas  sobre  a  escola  e  questionamentos  sobre  os 
objetivos e conteúdos que esta oferece) e como cidadão. Para a obtenção dos dados acerca da prática 
curricular desenvolvida pelos colégios utilizou-se da entrevista semi-estruturada, realizada com um ou dois 
elementos da equipe pedagógica (professor e/ou supervisor).

CONTEÚDO:
Visa refletir sobre a problemática do estudante trabalhador da escola pública noturna de segundo grau. 
Apresenta como suporte teórico um estudo sobre os valores que estão subjacentes aos fins e objetivos 
educacionais, bem como, aos mecanismos legais de sua adoção e concretização nas escolas. Apresenta 
breve histórico sobre a evolução dos objetivos da educação brasileira, desde os Jesuítas até a Lei 4.024/61. 
Realiza  uma pesquisa  de  campo sobre  o  currículo  escolar  e  características  do  estudante  trabalhador,  
tomando como amostra a primeira série do segundo grau do ensino noturno de colégios estaduais em 
Curitiba  que  ofereciam  pelo  menos  um  curso  profissionalizante.  A  pesquisa  explorou  dados  sobre 
autorealização, preparação para o exercício da cidadania e para o trabalho. Aponta o currículo escolar como 
elo de ligação entre a legislação, a escola e o aluno. Com base nos dados coletados, traz reflexões sobre a 
realidade do ensino noturno de segundo grau no Brasil e em Curitiba.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A faixa etária dos alunos está entre os 16 e 18 anos. A média de renda mensal das famílias é de 8 salários 
mínimos e a média dos salários dos alunos não chega a dois salários. Em relação a escolarização dos pais, 
cerca de 60% freqüentou ou concluiu as 4 primeiras séries do primeiro grau. Quanto às pretensões futuras a  
partir  do curso que escolheu, para 56% dos alunos do curso de educação geral  o interesse maior é o  
vestibular. Quanto aos alunos do curso profissionalizante, 14% tem interesse no vestibular, 18% aspiram 
realização profissional de acordo com o curso atual e 23% pretendem buscar realização em outras áreas. O 

110



aproveitamento da aprendizagem escolar no trabalho ocorre de modo mais intenso, especialmente no curso 
de formação geral,  quando 52% utilizam sempre ou muitas vezes.  Nos cursos profissionalizantes este 
aproveitamento atinge 41%. Os alunos investigados apresentam uma capacidade de crítica em relação não 
só  as  suas  vivências  curriculares,  como  também  em relação  as  suas  aspirações  de  continuidade  de 
estudos,  a  sua  busca  de  realização  pessoal  e  profissional,  a  impossibilidade  do  sistema  escolar 
instrumentalizar o indivíduo para o exercício pleno de sua cidadania, bem como dos limites a esse exercício 
de cidadania numa sociedade contraditória e injusta. Recomenda repensar o papel que o plano curricular  
desempenha na escola, propondo uma linha filosófica que vise uma nova concepção de preparação para o 
trabalho, informada por um conceito mais amplo de exercício pleno da cidadania, incorporando-se ao fazer 
do professor em sala de aula.

Inclui bibliografia.

PRADA, Luís Eduardo Alvarado.  A formação em serviço de docentes de adultos : pós-alfabetização. 
Campinas,  1995.   132 p.   Tese (Doutorado em Educação) -  Faculdade de Educação,  Universidade 
Estadual de Campinas. 

ORIENTADOR(A): AROUCA, Lucilia Schwantes.

DESCRIÇÃO:
Busca, a partir de uma questão central (como formar docentes em serviço para a educação de pessoas 
adultas  de  escolas  da  rede  pública?),  estudar  algumas  experiências  na  formação  de  professores  de  
pessoas  adultas;  construir  conhecimentos  sobre  pesquisa  participante;  construir  elementos  teórico-
metodológicos para a formação em serviço de professores que trabalham na educação formal de pessoas 
adultas.

METODOLOGIA:
Pesquisa participante de abordagem qualitativa, a qual teve como um dos objetivos a sistematização de um 
processo  metodológico  de  construção  de  conhecimento,  estruturando,  para  tanto,  relato  minucioso  de 
experiências. Elabora, também, texto reflexivo sobre o que vem a ser e qual a utilidade de uma pesquisa 
participante, tanto em referência às experiências enfocadas, como em referência à metodologia adotada 
pelo pesquisador para o desenvolvimento do trabalho.

CONTEÚDO:
Analisa e  discute  duas experiências de capacitação de professores de jovens e adultos,  com especial  
enfoque no processo de construção de conhecimento que se dá a partir da reflexão de situações e práticas 
cotidianas em confronto com o conhecimento tradicional. Tem como objetivo construir elementos teórico-
metodológicos  para  a  formação  de  professores,  bem  como   construir  conhecimento  sobre  pesquisa 
participante. Adota como metodologia a pesquisa participativa de abordagem qualitativa. Realiza minucioso 
estudo de caso sobre o  Projeto  do Bachillerato  Noturno (Bogotá,  Colômbia)  e  sobre  o  Projeto  Ensino  
Supletivo (PUC/Campinas). Estrutura referencial teórico sobre o papel do professor a partir dos conceitos de 
Gramsci  e  Paulo  Freire.  Tem por  hipótese  básica  ser  o  cotidiano  escolar  o  ponto  de  partida  para  a 
construção  do  conhecimento,  e  não  o  conhecimento  cientifico  o  estruturador  do  cotidiano  e  práticas 
escolares. Coerentemente a essa postura, o pesquisador evita as conclusões e procura traçar algumas 
projeções e hipóteses para estudos posteriores, os quais pretendam um avanço de ordem qualitativa no  
processo de educação de jovens e adultos e de formação dos professores que com eles atuam.

Inclui bibliografia.

QUEIROZ, Norma Lúcia Neris de.  Motivações para a alfabetização entre jovens e adultos : estudo de 
caso em três experiências de alfabetização no Distrito Federal.   Brasília, 1993.  257 p.  Dissertação 
(Mestrado em Educação) -  Universidade de Brasília. 

ORIENTADOR(A): BELLONI, Isaura.

DESCRIÇÃO:
Busca analisar e compreender as motivações que levam jovens e adultos a ingressarem e a permanecerem 
nas experiências de alfabetização e suas interrelações com o contexto sócio-econômico, político e cultural  
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do Distrito Federal, a partir da ótica dos alfabetizandos inseridos em três experiências de alfabetização.  
Busca contribuir  para ampliar  a reflexão sobre o  significado e o  alcance da alfabetização de jovens e  
adultos,  visando  possibilitar  ações  educativas  mais  compatíveis  com  os  interesses  dessa  parcela  da 
população.

METODOLOGIA:
Estudo de caso de caráter exploratório que desenvolve-se com base na análise de conteúdo das entrevistas  
semi-estruturadas, das observações diretas em sala de aula e da análise de documentos. Como autores de 
referência, podem ser citados Michel Thiollent e Spradley.

CONTEÚDO:
Desenvolve, a partir da ótica dos alfabetizados, as motivações que levaram jovens e adultos a ingressarem 
e permanecerem nos programas de alfabetização do Distrito Federal. A referida pesquisa foi realizada com 
alfabetizandos inseridos em três experiências: alfabetização do Paranoá, organizado e gerido pela própria  
comunidade;  alfabetização  do  Seconci,  organizado  e  realizado  pelo  Serviço  Social  da  Industria  da 
Construção Civil,  com os trabalhadores da construção civil  nos canteiros de obras do Distrito  Federal,  
ambas  organizadas  numa  perspectiva  de  educação  popular;  programa  de  ensino  supletivo  da  FEDF 
(Fundação Educacional do Distrito Federal),  realizado com verbas públicas de educação e atendendo a 
perspectiva educacional de adultos. Com esse programa, trabalhou-se com jovens e adultos de uma classe 
de Ceilândia. Concluiu-se que as motivações para a alfabetização entre jovens e adultos entrevistados são,  
entre outras, a manutenção do emprego e a melhor integração social na cidade.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Conclui-se que detectar os reais interesses dos alfabetizandos parece se constituir na noção-chave para 
instituições públicas e entidades não-governamentais elaborarem propostas de alfabetização de jovens e 
adultos mais adequadas a realidade dessa parcela da população. A análise desenvolvida indica que as 
motivações para alfabetização predominantes nesse grupo são aquelas que visam a uma melhor integração 
ao  contexto  social  dominante.  Por  isso,  a  maioria  desses  sujeitos  ingressam  e  permanecem  nas 
experiências  de  alfabetização  com  expectativas  de  melhorar  suas  condições  de  vida  e  de  trabalho.  
Considerar  as  motivações  para  a  alfabetização  de  jovens  e  adultos  na  elaboração  de  programas  e 
propostas educativas parece contribuir para a redução da evasão entre essa parcela da população. Alguns 
passos podem ser indicados: considerar os reais interesses dos alfabetizandos, explorar os diversos tipos 
de motivações, através da mídia, escolas e entidades comunitárias. Considerar os aspectos pedagógicos:  
número de hora/aula respeitando a capacidade de assimilação dos alunos, turmas pequenas para que o 
professor possa dar maior atenção, construir materiais didáticos adequados a realidade desses jovens e 
adultos.

Inclui bibliografia.

RABELO, Josefa Jackline.  Os empresários e a intervenção na educação : investigando interesses : o 
projeto de alfabetização dos operários da construção civil : SESI e SINDUSCON.  Fortaleza, 1997.  188 
p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Ceará. 

ORIENTADOR(A): JIMENEZ, Maria Susana Vasconcelos.

DESCRIÇÃO:
Busca empreender um estudo sobre os interesses empresariais em relação a educação do trabalhador,  
tomando como caso específico o Projeto de Alfabetização dos Operários da Construção Civil, mantido por 
um convênio entre o Sindicato da Industria da Construção Civil - SINDUSCON/CE e o Serviço Social da  
Industria - SESI/CE. Explora de forma articulada as seguintes questões: como se manifestam efetivamente 
os interesses do capital através de um projeto educacional de alfabetização dos operários no próprio local  
de trabalho? Quais são as necessidades e aspirações dos trabalhadores em relação a educação, mais  
especificamente em relação a proposta empresarial? Quais os ganhos para o trabalhador que participa de 
um projeto dessa natureza, do ponto de vista das condições de vida e da elevação cultural? Sob a óptica 
dos setores mais organizados dessa categoria, qual a avaliação que o sindicato dos trabalhadores faz do 
projeto? 

METODOLOGIA:
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Estudo  de  caso  tendo  como referencial  o  materialismo  histórico-dialético.  Coleta  de  dados  através  de 
entrevistas (contendo questões sobre os objetivos do projeto de alfabetização, seus limites e dificuldades e  
avaliação do SESI) com personagens que tem participação direta ou indireta no Projeto e observação do 
cotidiano de uma sala de aula. Os depoimentos dos entrevistados são apresentados em quatro blocos: 
recursos humanos das empresas e o sindicato dos empresários; sindicato dos trabalhadores da construção 
civil;  equipe técnico-pedagógica do SESI; alunos-trabalhadores. Análise dos dados obtidos baseada nas 
idéias de Frigotto, Arruda, Ianni, Manacorda, Antunes, Mendes e Rebouças.

CONTEÚDO:
A preocupação deste ensaio é justamente empreender um estudo sobre os interesses empresariais em 
relação  a  educação  do  trabalhador,  tomando  como  caso  especifico  o  Projeto  de  Alfabetização  dos 
Operários da Construção Civil - Sinduscon-CE e o Serviço Social da Industria - SESI-CE, com o objetivo de 
trilhar um caminho que possibilite contribuir com esta discussão. Na tentativa de investigar os interesses 
empresariais,  privilegia  como  referencial  teórico-metodológico  o  materialismo  histórico-dialético. 
Inicialmente,  apresenta  a  experiência  da  autora  como  participante  da  primeira  fase  do  projeto  como 
alfabetizadora  dos  trabalhadores  nos  canteiros  de  obras.  Em  seguida  aborda  as  macro  políticas  
educacionais empresariais, analisando especificamente as propostas de educação de jovens e adultos do 
SESI. A seguir, apresenta a pesquisa de campo, valorizando a fala dos autores envolvidos: empresários, 
equipe  técnico  pedagógica  do  SESI,  Sindicato  dos  Trabalhadores  da  Construção  Civil  e  alunos-
trabalhadores.  Nas  considerações  finais,  empreende  um  análise  do  projeto,  traçando  os  pontos 
convergentes e divergentes entre os diversos setores envolvidos e suas concepções e práticas no campo 
na formação profissional.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O resgate da auto-estima e das formas de expressão foram aspectos básicos apresentados por todos os 
segmentos envolvidos no Projeto de Alfabetização dos Trabalhadores da Construção Civil. Esta proposta de 
alfabetização tem como ponto crucial a socialização dos instrumentos formais de comunicação contra a falta 
de  escolaridade:  o  analfabetismo  aparece  como  uma  chaga  que  necessita  ser  tratada.  O  setor  da  
construção  civil,  principalmente  no  Nordeste,  ainda  se  distancia  das  mudanças  técnico-organizacionais 
referentes a produção. Atualmente se utiliza da pedagogia da auto-estima como forma de difundir e encobrir  
os reais interesses das empresas de capacitar seus trabalhadores para melhorar a produtividade e obter  
maiores  ganhos  e  menores  custos.  É  prioritário  tentar  explicar  o  baixo  índice  de  adesão  do  setor  da 
construção civil que contrasta com outros ramos industriais onde parece crescer a demanda por projetos  
que objetivem a escolarização dos trabalhadores. Mesmo tendo constatado que os verdadeiros interesses 
dos  empresários  são  de  natureza  imediatista  e  utilitarista,  não  objetivando  portanto  a  formação  do  
trabalhador produtivo, cognitivo, político, afetivo, defende a continuidade do projeto como forma de garantir  
a esses trabalhadores um espaço cultural onde possam reunir-se em torno do conhecimento e alfabetizar-
se.

Inclui bibliografia.

RABONI, Paulo Cesar de Almeida.  A fabricação de um óculos : resgate das relações sociais, do uso e da 
produção de conhecimento no trabalho.  Campinas , 1993.  149 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) 
- Universidade Estadual de Campinas. 

ORIENTADOR(A): ALMEIDA, Maria José P. M. de.

DESCRIÇÃO:
Procura compreender o cotidiano do aluno trabalhador para a reformulação do ensino de física no curso  
noturno, visando atender às suas necessidades. Busca compreender a realidade do trabalho na produção 
de um óculos (armações e lentes), para, a partir desse conhecimento, coletar subsídios para tornar a ação 
educativa eficiente e para que mudanças ocorram no sentido de fazer da escola algo imprescindível ao  
jovem  trabalhador,  seja  em  sua  formação  profissional,  seja  em  sua  capacidade  de  compreender  e  
transformar a realidade. 

METODOLOGIA:
Trata-se de uma pesquisa de caráter etnográfico. A coleta de dados é realizada através da aplicação de 
questionários a alunos do curso noturno em uma escola pública de 2º grau da periferia de Campinas (SP). A 
coleta de dados se restringiu a sete classes. Foram recolhidos 138 questionários aplicados em junho de 
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1990. Através deste questionário pretendia verificar qual o significado da escola para o aluno, sua opinião 
sobre a vida escolar, sua situação econômica. As questões abordavam ainda a ciência e o trabalho. Alguns 
alunos  foram  selecionados  para  entrevistas,  que  tiveram  por  finalidade  verificar  a  possibilidade  de 
observações nos locais de trabalho. As respostas dadas pelos alunos as questões sobre o que faz, sua  
profissão e seu dia-a-dia foram escolhidas de acordo com a proximidade aos conteúdos de física. Seguindo 
este critério, um aluno foi selecionado, pois trabalhava em uma fabrica de óculos cortando acrílico.  Foi 
realizado  um  estágio  na  fabrica  em  que  este  aluno  trabalhava  durante  quinze  dias.  Funcionários 
responderam a  questões  referentes  aos  detalhes  da  produção.  Concentrou  a  pesquisa  em atividades 
relacionadas a óptica.  Foi escolhido, para estágio de cinco dias, um laboratório óptico, onde são feitas 
lentes sob medida. Foram feitas perguntas aos funcionários referentes ao que faziam e como funcionavam 
as máquinas.

CONTEÚDO:
Busca a compreensão do cotidiano do aluno trabalhador para a reformulação do ensino de física no curso  
noturno. Através de uma pesquisa de característica etnográfica, busca no trabalho de fabricação de óculos, 
subsídios para essa compreensão. Reflete o trabalho enquanto princípio educativo. A análise de questões 
respondidas por alunos de um curso noturno e a convivência com esses alunos permitiram constatar que o 
trabalho  ao qual  esse  aluno  se  dedica  durante  o  dia,  ao  mesmo tempo em que lhe  impõe situações  
rotineiras,  também lhe  exigem habilidades diversas.  A  participação  no  processo  de  produção em uma 
fábrica de armações para óculos e em laboratório óptico, foi o procedimento que subsidiou a constatação de 
que o aluno do noturno possui um alto grau de maturidade e de autonomia no trabalho, e isto implica em  
uma revisão da postura do professor em sala de aula.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Com relação às novas tecnologias, tanto trabalhadores quanto alunos são favoráveis a sua implantação nas 
empresas,  demonstrando  ter  desejo  em  trabalhar  com  máquinas  avançadas.  No  entanto,  apresentam 
preocupação com o desemprego gerado pela implantação dessas máquinas. Mesmo sem a existência de 
uma tecnologia sofisticada, o trabalho faz com que o trabalhador desenvolva habilidades, conhecimento e 
capacidade de abstração semelhantes ao que busca na escola. A análise dos dados se opõe a visão de que  
o aluno do noturno é incapaz de aprender. Deve-se levar em consideração suas precárias condições de 
tempo e descanso.  Os conteúdos mostram-se  pobres  diante  da  realidade  encontrada  no processo  de 
trabalho. Pelas simplificações feitas, objetivando maior facilidade no aprendizado, o conteúdo trabalhado no 
segundo grau acaba perdendo o sentido e o significado. Os trabalhadores se mostraram portadores de 
conhecimentos e habilidades em óptica e nas conexões com outras áreas envolvidas na produção. No 
entanto,  as  soluções  para  problemas  se  dão  no  plano  concreto  imediato.  Conhecimentos  científicos 
ampliados possibilitariam maior compreensão da realidade. Neste sentido torna-se fundamental a atuação 
da  escola.  No  caso  da  física  existe  um  vasto  campo  de  aplicações  tecnológicas  no  qual  os  alunos 
trabalhadores interagem. Sendo assim, é possível contextualizar o ensino de física quando a realidade do 
trabalho é considerada.

Inclui bibliografia.

RAGONESI,  Marisa  Eugenia  Melillo  Meira.   A  educação  de  adultos :  instrumento  de  exclusão  ou 
democratização? : um estudo sobre a evasão em cursos de educação básica de adultos.  São Paulo,  
1990.  310 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): SANDOVAL, Salvador Antônio Meireles.

DESCRIÇÃO:
A partir do estudo sobre o fenômeno da evasão, reflete sobre os possíveis caminhos para um processo 
efetivo de democratização da educação básica de jovens e adultos.

METODOLOGIA:
Foram analisados dados referentes a um levantamento realizado pelo Divisão Municipal de Educação de 
Adultos e Jovens de Bauru (SP) no período compreendido entre outubro 1986 e novembro de 1987. Para 
auxiliar a análise foram entrevistados 6 alunos evadidos entre 1987 e 1988, selecionados sob os seguintes  
critérios: faixa etária, sexo, classe (alfabetização ou pós-alfabetização) e freqüência nas aulas (mínima de 
um mês).
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CONTEÚDO:
Analisa o fenômeno da evasão em cursos de educação básica para adultos e jovens, a fim de proporcionar 
uma  reflexão  mais  rigorosa  acerca  dos  possíveis  caminhos  que  possam  levar  esses  cursos  a  se  
constituírem  em  efetivos  instrumentos  de  democratização  social  e  educacional.  Para  tanto,  foram 
trabalhados os seguintes aspectos: análise da história da educação de adultos no Brasil, que permitiu uma 
compreensão mais abrangente do quadro atual; elaboração de um conjunto de referências que possibilitou 
uma caracterização mais ampla do fenômeno da evasão; um estudo da evasão em seus variados aspectos  
e  em sua  historicidade  enquanto  fato  social  na  realidade  concreta  do  trabalho  realizado  pela  Divisão 
Municipal de Educação de Adultos e Jovens de Bauru (os dados foram obtidos através de um levantamento 
estatístico e entrevistas com alunos evadidos). Os resultados obtidos demonstram que a evasão deve ser 
compreendida como uma síntese de múltiplas determinações onde se somam fatores de ordem política, 
ideológica,  social,  econômica,  psicológica e  pedagógica.  Aponta algumas recomendações pedagógicas: 
definir  conteúdos mais voltados para a realidade do aluno e que estejam de acordo com seu nível  de  
compreensão; partir do conhecimento que o aluno já possui, favorecendo assim a aquisição de novos.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Afirma que a questão da evasão é uma síntese de múltiplas determinações onde se somam fatores de 
ordem política, ideológica, social, econômica, psicológica e pedagógica. Resumidamente as causas são: o 
descompromisso político com este ensino expresso na não inclusão efetiva dessa modalidade no sistema 
educacional através de campanhas; falta de educadores com formação especifica, utilizando mão de obra 
com formação inferior ao segundo grau e voluntária; a total falta de investimento, demonstrando claramente  
que este ensino não se caracteriza como prioridade. A evasão é um processo que se inicia muito antes do 
aluno abandonar o curso. Sobrecarregado-o com os problemas decorrentes de suas condições objetivas de 
vida, passa a ter dificuldades no próprio processo de alfabetização. Há necessidade de se definir conteúdos  
mais voltados para a realidade dos alunos para que estejam de acordo com o seu nível de compreensão, 
assim como contextualizar o processo educacional para que, partindo da realidade de vida do aluno e dos 
conhecimentos  que  já  possui,  se  possa  favorecer  a  aquisição  de  novos  conhecimentos.  Também  é 
fundamental articular as propostas metodológicas mais ativas a um material didático de boa qualidade, bem 
como buscar uma melhor compreensão de como se processa o desempenho cognitivo dos alunos, de suas  
representações e de suas expectativas a respeito do processo de escolarização.

Inclui bibliografia.

REBOUÇAS, Luís Pereira.  Leitura e luta : uma experiência de alfabetização com os trabalhadores da 
industria de construção civil de Fortaleza.  Fortaleza, 1991.  200 p. + anexos.  Dissertação (Mestrado em 
Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará. 

ORIENTADOR(A): JIMENEZ, Maria Susana Vasconcelos.

DESCRIÇÃO:
Estuda uma experiência de alfabetização de trabalhadores da indústria da construção civil promovida pelo 
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Civil de Fortaleza - STICCF, com base na proposta pedagógica de 
Paulo  Freire,  que  teve  como objetivo,  além de  alfabetizar,  proporcionar  aos  alunos-trabalhadores  uma 
compreensão crítica da realidade.

METODOLOGIA:
Empregou para a análise da experiência a pesquisa-ação. Foi feito um estudo do arquivo do Sindicato dos 
Trabalhadores  da  Indústria  da  Construção  Civil  de  Fortaleza  -  STICCF,  consulta  a  jornais  e  boletins, 
entrevistas com atuais e ex-diretores do Sindicato.

CONTEÚDO:
Estudo referente a uma experiência de alfabetização com trabalhadores da indústria da construção civil de  
Fortaleza, baseada na proposta pedagógica freireana. A experiência tinha como objetivo, além de ensinar a  
ler, escrever e contar, situar os educandos no seu contexto sócio-político, econômico, histórico e cultural,  
compreendendo sua situação de explorados e passando atuar na construção de uma nova sociedade. A 
metodologia utilizada para analisar a experiência de alfabetização foi a pesquisa-ação, pois a medida que 
ocorria a alfabetização, tentava-se reelaborar o saber e reconstruir a consciência dos trabalhadores diante 
da sua realidade de explorados pelo sistema capitalista. Foi possível: compreender as condições de vida e 
de trabalho dos alunos-trabalhadores; constatar a falta de interesse dos órgãos públicos no investimento em 
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educação de adultos; constatar a necessidade de material didático e propostas pedagógicas adequadas; 
perceber a necessidade de uma formação adequada aos professores.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Como  possível  resultado  das  discussões  sobre  situações  sócio-existenciais,  onde  todos  tiveram  a 
oportunidade de participar, foi a participação de três educandos na segunda Greve Geral dos trabalhadores.  
Estes funcionários foram demitidos. Após este evento, os alunos apresentaram mais resistências em fazer  
críticas  ao  governo.  Portanto,  a  avaliação  do  grau  de  desenvolvimento  da  consciência  crítica  dos 
trabalhadores,  como  resultado  da  experiência,  é  questão  por  demais  complexa,  dada  a  própria 
complexidade dos processos de reprodução e dominação.  Através  da experiência  foi  possível  ter  uma 
compreensão maior das condições de vida e de trabalho dos alunos-trabalhadores. Foi possível constatar 
que: os órgãos públicos não tem interesse em investir em educação de adultos; o educando-trabalhador 
passa o dia trabalhando e procura a escola para complementar a sua atividade; é necessário oferecer ao 
aluno-adulto material didático e proposta pedagógica adequados; é preciso que o aluno seja liberado de seu 
horário de trabalho para que possa freqüentar as aulas; o conteúdo deve estar articulado a realidade do 
aluno, valorizando suas experiências, preparando-o para a vida; deve haver uma preocupação maior com a 
formação de educadores e com a pós-alfabetização.

Inclui bibliografia.

REGINATO, Ana Maria.  O curso noturno e a exclusão do aluno trabalhador : um estudo de caso. 
Piracicaba, 1995.  157 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Metodista de Piracicaba. 

ORIENTADOR(A): FONTANELLA, Francisco Cock.

DESCRIÇÃO:
Busca  conhecer  a  trajetória  ocupacional  e  escolar  de  alunos  excluídos  do  ensino  noturno  de modo a 
compreender as verdadeiras causas da exclusão escolar, bem como verificar como se estabelece a relação 
estudo-trabalho em casos concretos.

METODOLOGIA:
Análise de trajetórias e de representações. Coleta de dados por meio de questionários elaborados segundo 
critérios metodológicos propostos por Lakatos, que trabalha com aspectos de construção de questionários  
segundo limitações da amostra a ser pesquisada.

CONTEÚDO:
A pesquisa teve como objetivo principal compreender as verdadeiras causas da exclusão escolar e como se 
dá a relação estudo-trabalho em casos concretos. Investigou junto a um grupo de ex-alunos a realidade da  
clientela de um curso noturno para conhecer as trajetórias escolares e ocupacionais desses trabalhadores, 
excluídos dos cursos noturnos do ensino público de primeiro grau de quinta a oitava séries. Os dados foram 
obtidos por meio de questionários aplicados a uma amostra de 50 alunos, todos excluídos do curso noturno  
entre os anos de 1984 e 1993, residentes na zona rural e urbana no município de Rafard (SP). Os dados  
revelam que o fator que mais contribuiu para a exclusão escolar do aluno trabalhador do curso noturno foi a  
necessidade do trabalho. Conclui que o aluno trabalhador não está preparado para a escola que tem porque  
a escola noturna não respeita a condição do aluno-trabalhador. Dessa forma, entre aluno trabalhador e 
curso  noturno,  fenômenos  sociais  que  não  deveriam  estar  separados,  persiste  um  divórcio  que  se 
caracteriza como exclusão. A escola noturna é contraditória e contribui para a reprodução da sociedade e 
não para sua transformação.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Conclui  ser  o trabalho o  principal  fator  que contribui  para a  exclusão escolar  no universo  pesquisado.  
Apesar  de  o  trabalho  e  o  estudo  serem  considerados  fatores  interligados  e  correlacionados,  nas 
circunstâncias concretas abordadas pela pesquisa, a escola intervém no cotidiano do trabalho não como um 
complemento deste, mas como uma atividade que cria problemas para o estudante trabalhador.

Inclui bibliografia.
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RIBEIRO, Betania de Oliveira  Laterza.   Estudo fenomenológico do ensino aprendizagem na escola 
noturna :  casuística  de evasão e repetência.   Uberlândia,  1992.  93 p.   Dissertação (Mestrado em 
Educação) - Universidade Federal de Uberlândia. 

ORIENTADOR(A): TAPIA, Luís Ernesto Rodrigues.

DESCRIÇÃO:
A  partir  da  descrição  dos  fenômenos  da  evasão  e  repetência,  procura-se  explicitar  o 
compromisso/descompromisso da instituição escolar, para com o projeto de vida do estudante noturno e 
deste último para com a primeira.

METODOLOGIA:
A amostra é constituída de 2 escolas selecionadas através de sorteio. Os dados foram coletados através de  
entrevistas e questionários respondidos por 10 professores e 20 alunos (repetentes de um a dois anos 
contínuos).

CONTEÚDO:
Descreve e analisa a experiência de ensino-aprendizagem de duas escolas noturnas de Ituiutuba (MG),  
evidenciando  os  fenômenos  de  evasão  e  repetência.  Tem  o  objetivo  de  explicitar  o  compromisso/ 
descompromisso da instituição escolar para com o projeto de vida do estudante noturno e deste último para 
com a primeira. O estudo segue a orientação teórica fenomenológico-existencial, proposta por Heidegger. A 
coleta de dados deu-se através de entrevistas, questionários com 20 alunos repetentes de quinta a oitava 
séries e 10 professores dessas escolas. A descrição e análise do material de pesquisa sugere uma evidente 
desconexão entre o mundo significativo do aluno e o conteúdo formal do processo ensino-aprendizagem. 
Isso levaria a escola a não se comprometer com o projeto existencial do aluno-trabalhador e vice-versa,  
contribuindo ambos para a etiologia da evasão e repetência.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A estrutura essencial do processo ensino-aprendizagem na escola noturna se caracteriza pela desconexão 
com o mundo próprio  dos estudantes noturnos.  Assim,  o mundo significativo do aluno e os conteúdos 
programáticos  são  de  fato  dicotômicos.  Quanto  ao  modo  de  ser-no-mundo  do  aluno  e  do  professor, 
evidencia-se que ambos se encontram imersos na ocupação diária, a qual os distrai, perturba e distancia, 
não se preocupando autenticamente com o processo de ensino-aprendizagem na escola noturna. Daí o 
sentido de asserção de que a escola não se compromete com o projeto existencial do aluno-trabalhador e  
vice-versa, contribuindo ambos para a etiologia da evasão e repetência. Para a elaboração de uma possível  
proposta  educacional  deveriam  ser  consideradas  questões  como  readequação  curricular,  variação 
metodológico-didática, reciclagem para professores. Também deve ser considerada a viabilização de bolsa 
de empregos na escola estadual, como a manutenção de uma banco permanente de empregos.

Inclui bibliografia.

RIBEIRO, Francina Maria Monteiro.  A proposta curricular de história do curso supletivo de primeiro 
grau da rede pública do Estado de Minas Gerais : uma avaliação tardia.  Rio de Janeiro, 1990.  102 p. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

ORIENTADOR(A): BASTOS, Lilia da Rocha.

DESCRIÇÃO:
O problema, que levou a proposta de avaliação, está no fato de que a legislação estadual mostra-se omissa 
e inadequada no que se refere as propostas curriculares do ensino supletivo, e de que o currículo já está  
sendo utilizado há quase dez anos sem que tenha ocorrido algum tipo de avaliação. A opção pelo currículo  
de História deveu-se ser esta disciplina uma das que melhor se tem prestado a novas abordagens de ensino 
e enfoques ideológicos diferentes. Com o objetivo, tão somente, de verificar em que medida tal currículo 
poderia ser considerado adequado, tendo em vista as características especiais do aluno a que se destina,  
propõe a responder: em que medida a proposta curricular está adequada às características do aluno; como 
o material instrucional se relaciona com a formação profissional do professor; de que maneira o material  
didático é coerente com a metodologia do ensino personalizado.

METODOLOGIA:
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Adota como método de pesquisa a “avaliação intrínseca”, sendo os dados coletados através de entrevistas 
com 35 sujeitos (professores de diferentes CESU). Remete-se a estudos sobre a natureza do conhecimento 
histórico e sobre o currículo - conceitos e questões que envolvem seu planejamento.

CONTEÚDO:
Avalia o currículo de História aplicado na etapa equivalente as últimas séries (5ª a 8ª) do 1º grau de ensino 
supletivo nos Centros de Estudos Supletivos (CESU), do Estado de Minas Gerais, implantado a partir de 
1979  e  que  até  o  momento  não  havia  sido  avaliado.  Adota  como  método  de  pesquisa  a  'avaliação 
intrínseca',  sendo os dados coletados através de entrevistas com 35 sujeitos (professores de diferentes 
CESU). Remete-se a estudos sobre a natureza do conhecimento histórico e sobre o currículo - conceitos e  
questões que envolvem seu planejamento. Os resultados da avaliação confirmam, em parte, as restrições 
que vinham sendo feitas ao material, especialmente aquelas de natureza teórico-ideológica, bem como a 
necessidade de que seja  adotada uma abordagem dos conteúdos que favoreça o desenvolvimento do 
senso crítico do aluno.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O currículo avaliado foi elaborado segundo a pedagogia tecnicista e não reflete as atuais concepções do  
ensino de História. Embora sejam concretas as restrições feitas ao material didático, a grande maioria dos 
professores parece considerá-lo adequado ao aluno, apesar dos mesmos indicarem reformulações nos 
tópicos.  Quanto  a  formação profissional  dos  professores,  as  queixas  referem-se  tanto  a  formação em 
História como uma formação específica para esta modalidade de ensino. Os professores reconhecem no 
material  didático o seu modelo teórico,  porém, não se mostram capazes,  teórico e didaticamente,  para 
reelaborar, com o aluno, os conteúdos. A questão da metodologia continua a ser pouco estudada, não se 
encontrando  um  modelo  comprovadamente  adequado  ao  aluno  adulto.  Dentro  de  um  aspecto  geral  
recomenda-se  uma  maior  observação  da  especificidade  do  aluno  trabalhador,  uma  sistematização  da 
formação de recursos humanos destinados a essa modalidade de ensino e a adoção de medidas de revisão 
e/ou reformulação do currículo, de forma a dividir entre as várias instâncias a tarefa de reconstruir uma 
proposta que associe os princípios teóricos reconhecidamente indicados à educação de adultos e a prática 
do professor. Com relação ao currículo de História, que se aceite as críticas e sugestões dos professores,  
que os currículos abordem tanto os conteúdos universalizados quanto os conhecimentos produzidos no 
contexto  do  trabalho,  bem  como  um  padrão  de  qualidade  que  garanta  aos  estudantes  um  nível  de 
consciência crítica que lhes favoreça a compreensão de sua realidade histórico-social.

Inclui bibliografia.

RIBEIRO, Vera Maria Masagão.  Alfabetismo e atitudes : pesquisa junto a jovens e adultos paulistanos. 
São Paulo, 1998.  297 p.  Tese (Doutorado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São  
Paulo. 

ORIENTADOR(A): INFANTE R., Maria Isabel.

DESCRIÇÃO:
Com base em uma pesquisa realizada no município de São Paulo com uma população de jovens e adultos,  
procura caracterizar a mesma quanto aos níveis de habilidade de leitura e usos da leitura e da escrita em 
diversos contextos.

METODOLOGIA:
A pesquisa apresenta uma etapa quantitativa e outra qualitativa. Na primeira etapa foi aplicado um teste de  
leitura e um questionário de dados pessoais a uma amostra representativa da população de 15 a 54 anos  
de idade, residente no município de São Paulo. Na segunda etapa, realizou entrevistas em profundidade 
com uma subamostra, a qual também foram propostas tarefas simuladas de leitura e escrita. Nesta etapa  
vinte auxiliares de pesquisa realizaram as entrevistas domiciliares de meados de novembro de 1995 a abril  
de 1996.

CONTEÚDO:
Baseada numa pesquisa realizada junto a população jovem e adulta do município de São Paulo, procura 
caracterizar a mesma quanto a níveis de habilidade de leitura e usos da leitura e da escrita em diversos 
contextos.  A  pesquisa  apresenta  duas  etapas:  uma  quantitativa  e  outra  qualitativa.  A  primeira  etapa 
consistiu  na  aplicação  de  um  teste  de  leitura  e  um  questionário  de  dados  pessoais  a  uma  amostra 
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representativa da população de 15 a 54 anos de idade, residente no município de São Paulo. Na segunda  
etapa, realizaram-se entrevistas em profundidade com uma subamostra, a qual também foram propostas 
tarefas simuladas de leitura e escrita. Busca focalizar as relações entre o alfabetismo e algumas atitudes 
supostamente associadas a essa condição. Toma como referência autores que discutem as implicações 
psicossociais do alfabetismo do ponto de vista histórico, antropológico e psicológico. Através da análise 
estatística dos dados coletados junto aos jovens e adultos foi possível constatar que o melhor preditor de  
seu desempenho no teste é o seu nível de escolaridade, seguido do uso que fazem da leitura e da escrita  
no contexto do trabalho.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Verifica que os jovens e adultos que lêem e escrevem com mais freqüência, no trabalho e fora dele, são os 
que mais se dedicam a outras atividades culturais e os que mais participam de programas de educação 
não-formal. Não verifica correlação significativa entre o desempenho no teste e as autopercepções dos 
jovens e adultos com relação a sua eficiência no trabalho ou capacidade comunicativa. Por outro lado, nas 
entrevistas aplicadas na etapa qualitativa da pesquisa, verifica a incidência das condições de alfabetismo 
em  domínios  atitudinais  relacionados  à  expressão  da  subjetividade,  à  busca  de  informação,  ao 
planejamento e à aprendizagem. Verifica que distintos modos de ler caracterizam os sujeitos cujas práticas  
de  leitura  se  relacionam predominantemente  à  expressão  da  subjetividade.  Analisando a influência  do 
conceito de alfabetismo no campo da educação de adultos, afirma-se a importância de compreender as 
manifestações do fenômeno ao longo da vida das pessoas e em diversos contextos, além da pertinência de 
se integrar políticas de educação básica e educação continuada.

Inclui bibliografia.

RODRIGUES, Eduardo Magrone.  Evasão escolar no ensino noturno de segundo grau : um estudo de 
caso.  Porto Alegre, 1994.  220 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio  
Grande do Sul. 

ORIENTADOR(A): SILVA, Tomaz Tadeu da.

DESCRIÇÃO:
Investiga  os fatores que determinam as elevadas taxas  de evasão verificadas em cursos  noturnos  de  
segundo grau.

METODOLOGIA:
Estudo  de  caso  realizado  a  partir  de  uma pesquisa  de campo.  Coleta  de dados realizada  através  de  
questionários, entrevistas e pesquisa a documentos oficiais (dados estatísticos, atas e arquivos). Análise de 
discurso.

CONTEÚDO:
Investiga os fatores determinantes dos elevados índices de evasão escolar verificados em cursos noturnos 
de segundo grau, freqüentados predominantemente por trabalhadores-estudantes. Apresenta pesquisa de 
campo realizada em uma escola da rede pública estadual do município de Porto Alegre entre os anos de 
1992 e 1993. Aplicou um total de 282 questionários em alunos regularmente matriculados no curso noturno 
da escola. Também realizou entrevistas abertas com 20 alunos e 10 professores. Analisou, ainda, dados  
estatísticos, arquivos e atas da secretaria da escola. Elabora uma análise crítica da lei 5.692/71 e da Lei 
7.044/82 como subsídio para um balanço das discussões sobre o ensino médio que antecederam o projeto 
da nova LDB. Apresenta, também, um breve histórico sobre as principais determinações políticas, sociais e 
econômicas que concorreram para a ampliação do ensino noturno de segundo grau no Brasil. Conclui que 
as  taxas  de  evasão escolar  resultam de uma contradição  básica  do  sistema de  ensino  brasileiro  que 
ampliou o acesso das camadas populares ao ensino médio sem, contudo, garantir a atual instituição escolar 
as condições necessárias para atender minimamente os interesses e as especificidades dos trabalhadores-
estudantes.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
As taxas de evasão escolar do ensino noturno de segundo grau constituem uma evidência da natureza  
contraditória do sistema público do ensino brasileiro que foi capaz de promover a democratização do acesso  
a escola de segundo grau sem, contudo, assegurar as condições mínimas para a permanência dos filhos 
das camadas populares  em tal  escola.  Tal  contradição  resulta  da necessidade do referido  sistema de 
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distribuir diferencialmente o conhecimento socialmente produzido, de modo a preparar diferentemente os 
homens para que ocupem posições hierárquica e tecnicamente diferenciadas no sistema produtivo.

Inclui bibliografia.

ROMANO, Maria Carmen Jacob de Souza.  O que pinta de novo pinta na tela do povo : o uso do vídeo 
na educação popular.   Niterói,  1990.  291 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  Faculdade de 
Educação, Universidade Federal Fluminense. 

ORIENTADOR(A): MOTTA, Paulo Roberto.

DESCRIÇÃO:
Busca  conhecer  experiências  de  produção,  difusão  e  uso  do  vídeo  elaborados  por  organizações  não  
governamentais (ONGs) voltadas para a educação popular enquanto prática política-pedagógica inserida no 
movimento de associações de bairro no Estado do Rio de Janeiro. Procura verificar de que maneira a 
corrente ideológica do "populismo pedagógico" teria sido reproduzida ou reformulada por aqueles que vêm 
construindo e utilizando o vídeo popular nos movimentos de bairro.

METODOLOGIA:
Para conhecer experiências de produção, difusão e uso do vídeo voltados à educação popular, escolhe as  
ONGs,  os  vídeos  e  o  público  envolvidos  nas  mesmas.  Seleciona  produtores  articulados  à  Associação 
Brasileira de Vídeo no Movimento Popular (ABVMP). Seleciona primeiramente a Federação de Órgãos de 
Assistência Social e Educacional (FASE), ONG estadual produtora de vídeo para os movimentos sociais. 
Dentre os vídeos elaborados pela FASE foi  escolhido o "Batalha em Guararapes I"  (1984),  filmado no 
Grande Rio, destinado ao movimento de bairros enquanto meio de educação popular. Seleciona também o 
Centro  de  Criação  da  Imagem Popular  (CECIP),  escolhendo  um dos  filmes  produzidos  por  ele  -  "TV 
Maxambomba em Vila  Pauline"  (1988).  Na análise dos  vídeos  procurou estabelecer  relações entre  os 
processos de produção e as experiências de uso no interior das proposta de educação popular da entidade.  
Realiza entrevistas com os produtores dos filmes, com representantes das duas ONGs e com a técnica da 
FASE. Foram acompanhadas exibições realizadas pelo CECIP em associações de moradores do Grande 
Rio. Realiza entrevistas com as lideranças das associações de moradores de Guararapes, Vila Pauline e 
San Michel.

CONTEÚDO:
Busca conhecer experiências de produção, difusão e uso do vídeo elaboradas por ONGs voltadas para a 
educação popular enquanto prática inserida no movimento de associações de bairro no Rio de Janeiro. 
Investiga o campo dos produtores e utilizadores deste meio nas práticas de educação popular, assim como 
as lideranças dos movimentos de bairro envolvidas com essas experiências, a fim de identificar e analisar o  
feixe de relações estabelecidos entre esses atores nos processos de uso do vídeo, apontando a perspectiva  
populista dos mesmos. Analisa duas experiências: a primeira, realizada pela FASE em 1984 e a segunda 
pelo CECIP, em 1988. Indica implicações pedagógicas e políticas dos produtores e utilizadores do vídeo 
popular nas práticas de educação popular, sinalizando alguns impasses e contribuições destas experiências 
para o exercício pedagógico e político que preconiza a universalização e a democratização do ensino, da 
cultura e da informação.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Constata, através das três áreas temáticas as quais se remete (movimentos sociais urbanos, comunicação 
popular  e  educação popular),  a  escassez de estudos particulares  sobre o  vídeo  como instrumento da  
educação popular  nos movimentos de bairro.  Uma das características que legitimam e discriminam os 
produtores de vídeo popular  tem sido a  efetiva articulação de sua obra com os movimentos sociais  e  
sindicais. Os produtores tem buscado na educação popular os parâmetros que estabeleceriam as relações 
políticas,  pedagógicas e ideológicas com o popular.  Acredita-se que haveria uma tendência das ONGs 
produtoras  de  vídeo  popular  em dar  uma  maior  atenção  a  formação  e  expansão  de  suas  atividades  
comerciais enquanto produtoras, em detrimento daquelas que objetivam o uso do vídeo nos movimentos em 
práticas de caráter formativo e pedagógico. As direções das associações de moradores e as federações 
recebem apoio sistemático das ONGs, Igrejas e partidos. As ONGs produtoras de vídeo têm exercido um 
papel fundamental na introdução e difusão deste recurso nos movimentos populares. Estão circunscritos no 
campo do vídeo popular determinados pressupostos populistas, enquanto princípios ou lógicas definidoras 
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do vídeo popular. Propõe investigações que se detenham nos "micro-processos" das práticas políticas da 
educação popular, sem perder o vínculo analítico com os "macro-processos" políticos, sociais e culturais.

Inclui bibliografia.

ROMBALDI, Maria Rosa.  O ensino noturno e a formação do trabalhador.  Porto Alegre, 1990.  186 p. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

ORIENTADOR(A): TRIVINOS, Augusto Nibaldo Silva.

DESCRIÇÃO:
Busca determinar elementos teórico-práticos da ação cotidiana dos professores e alunos do ensino noturno  
de primeiro e segundo graus em Porto Alegre, bem como identificar outros que possam contribuir para a  
compreensão desse segmento do ensino no conjunto do sistema de ensino e nas suas relações com a 
sociedade capitalista, visando detectar suas possibilidades de servir à classe trabalhadora.

METODOLOGIA:
Pesquisa de natureza descritivo-explicativa, a qual trabalhou com uma amostra 1.100 professores e 14.600 
alunos do ensino noturno de 33 escolas de primeiro grau e 12 escolas de segundo grau, de um total de 73 
escolas daquelas que oferecem ensino noturno em Porto Alegre. Coletou dados por meio de questionários e  
entrevistas. Também realizou seminários junto aos professores, com o objetivo de criar espaço de análise e  
reflexão da prática pedagógica, aprofundando, assim, as informações obtidas nos questionários. Análise 
global de todas as manifestações dos sujeitos investigados objetivando desvelar outras relações existentes 
a partir do conjunto de percepções de alunos e professores e assim chegar a compreensão e explicação da  
escola noturna do sistema estadual de ensino.

CONTEÚDO:
Pretendeu compreender o vínculo existente entre trabalho e educação por meio da análise de sua gênese e  
desenvolvimento  dentro  de  uma  estrutura  social,  aprofundando  a  questão  do  discurso  ideológico  de 
professores e alunos de escolas noturnas de primeiro e segundo graus. Orientou o trabalho no sentido de 
determinar elementos teórico-práticos da ação cotidiana dos professores e alunos que pudessem contribuir  
para a compreensão do ensino noturno no conjunto do sistema de ensino e nas suas relações com a 
sociedade capitalista, visando detectar suas possibilidades de servir à classe trabalhadora. Os dados foram 
coletados em um universo correspondente a 20% das escolas noturnas de primeiro e segundo graus do 
sistema  estadual  de  ensino,  em  Porto  Alegre,  em  uma  sub-amostra  de  5%  dos  alunos  e  20%  dos 
professores. A coleta dessas informações ocorreu entre março e junho de 1989, período no qual foi aplicado  
aos professores e alunos um questionário de pesquisa constituído por questões abertas e fechadas. Adotou 
como referencial analítico a história do educação do trabalhador no Brasil, além das contribuições teóricas 
de Karel Kosik, Karl Marx, Friedrich Engels, Harry Braverman e Theotonio Santos. Conclui apontando para 
os limites e possibilidades da escola e dos profissionais da educação, diante do discurso que tem a escola 
como foco das transformações sociais. Destaca a necessidade de superação dos problemas (oriundos da 
ideologia que estrutura a escola reprodutora), por meio da progressiva conscientização  desses profissionais 
sobre a importância de seus papéis na formação de sujeitos cada vez mais críticos.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Confirma a idéia de que transformações radicais na sociedade são inviáveis a partir da escola, uma vez que  
esta se encontra a serviço da classe dominante, reproduzindo as relações de dominação e submissão, em 
detrimento da autonomia dos sujeitos. No entanto, destaca que essa constatação deve ser compreendida 
enquanto  indicadora  das  possibilidades e  limites  do  papel  social  da  escola  e  não  como uma verdade 
imobilizadora. Aponta para o papel do professor dentro desse quadro e em dois sentidos: primeiro naquilo  
que diz respeito à tomada de consciência de que é por meio de seu trabalho que ou reproduz os interesses 
da classe dominante, ou possibilita o desenvolvimento de sujeitos cada vez mais críticos e atuantes na 
própria realidade; segundo, tendo a clareza dos limites de um trabalho educativo isolado, bem como das 
potencialidades de um trabalho educativo que envolva diferentes instâncias e atores sociais. Recomenda 
que professores da rede, universidades e sindicatos desenvolvam conjuntamente um trabalho no sentido de 
desvelar o discurso ideológico dominante no campo educacional,  abrindo espaços para a realização de 
algumas transformações significativas na consciência de professores e alunos.

Inclui bibliografia.
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ROSA, Cristina Maria.  Novas competências para um outro século : um estudo crítico da conscientização 
na educação de adultos.  Santa Maria, 1997.  106 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade  
de Educação, Universidade Federal de Santa Maria. 

ORIENTADOR(A): OLIVEIRA, Valeska Fortes de.

DESCRIÇÃO:
A partir  do referencial teórico de Paulo Freire, procura compreender qual a contribuição e os limites da  
categoria conscientização, através da relação entre teoria e a prática pedagógica desenvolvida no Projeto 
de Alfabetização e Pós-Alfabetização de jovens e adultos servidores técnico-administrativos desenvolvida  
pela  Universidade  Federal  de Pelotas.  Procura  apresentar  possibilidades e alternativas  à  formação do 
educador envolvido com esta temática no sentido das novas competências necessárias para a atuação com 
adultos analfabetos.

METODOLOGIA:
Realiza,  inicialmente, uma pesquisa bibliográfica, buscando traçar um perfil  tanto do autor Paulo Freire, 
quanto de sua obra e opções político-pedagógicas. Procura discutir e problematizar o pensamento de Paulo 
Freire, discutindo as contribuições e os limites de uma de suas categorias, a conscientização. Num segundo 
momento discute, a partir da obra de Paulo Freire e através de recortes documentais e entrevistas, o projeto 
em questão.

CONTEÚDO:
A educação de adultos, e principalmente a alfabetização, tem sido, nos últimos quarenta anos, uma questão 
para  a  educação brasileira.  Diante  dos  insistentes  índices  de  analfabetismo e pouca  escolarização  da 
população em geral e da evasão e repetência nas primeiras séries do primeiro grau, podemos perceber que 
por  um longo  tempo o analfabetismo será obrigatória  lição  de  casa.  Intenciona compreender  como foi 
realizada a prática educativa do Projeto e os limites desta ação educativa, observando que a mesma é 
baseada em um referencial teórico rico e princípios políticos que desejam o fim da exclusão social. Além 
desta análise, busca elencar algumas competências na formação do educador de adultos, partindo de uma 
análise das transformações neste final de século, tanto do ponto de vista da crise dos paradigmas clássicos 
como da organização social  e política que o Brasil,  como país do terceiro mundo, enfrenta.  Intenciona 
contribuir para construção de uma pedagogia que se alimente do sonho de uma sociedade ética, que não  
produza mais e com maior intensidade a exclusão da e na escola.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Os cursos destinados a formação dos professores devem ter em seu projeto a intenção de preparar, com 
qualidade, os professores para uma nova época que está marcada por novas formas de comunicação que 
tornam o conhecimento imediato, simultâneo e global. A visão que predomina na educação de adultos, tanto 
na teoria como na prática, é aquela que dá prioridade a valores que levam grupos a se conscientizarem em 
relação  a  sociedade,  e  que  agora  deve  compreender  a  necessidade  de  resgatar  a  "centralidade 
educacional" da educação de adultos. A escola deve estar atenta para as novas tecnologias que poderá  
passar da escrita para a imagem e o som. A escola deverá saber trabalhar com a informatização dos 
serviços prestados pelas diversas instituições. Deverá saber ouvir, compreender e utilizar a informação que 
chega através da mídia. Uma outra competência deverá ser o aprimoramento da sensibilidade para viver em 
sociedade, tolerando o diferente e buscando formas mais democráticas de exercer o poder.

Inclui bibliografia.

ROSAS, Judy Mauria Gueiros.  Participação popular : a exclusão social na política de educação de jovens 
e adultos.  Recife, 1996.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Pernambuco. 

ORIENTADOR(A): AZEVEDO, Janete Maria Lins de.

DESCRIÇÃO:
Por meio de uma abordagem histórica, procura resgatar a proposta Teimosia, projeto de alfabetização de  
jovens  e  adultos  na  rede  municipal  do  Recife  nos  anos  de  1987  e  1988  e  investigar  as  causas  da 
persistência do seu fracasso escolar.
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METODOLOGIA:
Analisa os condicionantes escolares da exclusão social tendo como pano de fundo a Proposta Teimosia,  
implantada pela rede municipal de Recife nos anos de 1987 e 1988. A partir de uma abordagem histórica, 
resgata o seu processo de elaboração e materialização por meio de análise documental e entrevistas com 
atores envolvidos. Opta por observar a educação básica de jovens e adultos a partir do estudo de duas 
escolas municipais de Recife, de maneira a não desconsiderar suas relações com o contexto mais geral da  
sociedade. A escolha das escolas seguiu os seguintes critérios: uma deveria apresentar menores índices de 
evasão dos alunos de educação de jovens e adultos e a outra, os maiores índices. Além disso, estas duas 
escolas  deveriam  pertencer  a  algum  tipo  de  organização  popular  em  funcionamento  no  período 
compreendido pelos anos de 1987 e 1988.

CONTEÚDO:
Procura resgatar, por meio de uma abordagem histórica, a proposta Teimosia, projeto de alfabetização de  
jovens  e  adultos  na  rede  municipal  do  Recife  nos  anos  de  1987  e  1988  e  investigar  as  causas  da 
persistência do seu fracasso escolar. Gestada em um contexto democratizante, esta incluiu a participação 
popular  como  condição  para  o  seu  sucesso,  destacando  a  dimensão  político-pedagógica  das  práticas 
educativas. Resgata o processo de sua elaboração e materialização, por meio de análise documental e 
entrevistas  com  atores  envolvidos  no  projeto.  Aponta  limites  conjunturais  e  entraves  advindos  da 
manutenção  da  organização  escolar.  Conclui  o  estudo  problematizando  a  respeito  da  insuficiência  da 
intenção de gestores em incluir os excluídos na perspectiva da reversão do fenômeno do analfabetismo.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
As  escolas  públicas  absorvem  a  parcela  pobre  da  população.  Além  disso,  verifica-se  que  na  escola  
predomina um ambiente hostil em que o trabalho escolar, com suas práticas excludentes, é inadequado ao  
estabelecimento  de  práticas  capazes  de  democratizar  as  relações  entre  seus  agentes.  A  política 
educacional na Nova República manteve as relações de dominação e exploração das classes dominantes 
sobre as camadas populares. As pequenas mudanças nas relações políticas não ameaçaram as ideologias 
sustentadas pelas sociedade burguesa brasileira. Enfim, o que se reflete nas instâncias superiores de poder 
é  repetido  na  escola,  e  se  repete  quando  os  intelectuais  assumem  o  poder.  A  respeito  da  gestão 
propriamente dita, conclui que esta implantou inovações importantes: incorporação da participação popular 
no bojo das proposições governamentais, além de existir uma intenção concreta em promover mudanças na 
educação. No entanto, não houve integração dos excluídos no interior da escola.

Inclui bibliografia.

SÁ, Antônio Lino Rodrigues de.  Alternativa de educação popular em escola pública : um estudo sobre a 
experiência da Escola La Salle em Rondonópolis - MT.  São Paulo, 1987.  Pag. irregular.  Dissertação 
(Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): FREIRE, Paulo.

DESCRIÇÃO:
Busca analisar o papel político-pedagógico desempenhado pela escola La Salle ao longo de sua prática 
educacional, procurando destacar tanto o papel da escola em uma sociedade de classes, como o papel a  
ser desempenhado por seus dirigentes quando da viabilização de uma proposta pedagógica voltada aos 
interesses da classe trabalhadora.

METODOLOGIA:
Retoma a trajetória histórica da escola La Salle e o papel do professor e da escola pública no contexto do 
município de Rondonópolis (MT), por meio de análise de documentos da escola e análise da experiência 
vivida. Elabora reflexão crítica à luz do referencial teórico adotado (Paulo Freire e Gramsci).

CONTEÚDO:
Relato da prática educativa desenvolvida no interior de uma escola localizada em Rondonópolis (MT), que, 
por  meio  de  uma  proposta  político-pedagógica  crítica,  buscou  superar  seu  compromisso  com  grupos 
hegemônicos a partir do momento em que as circunstâncias econômicas fizeram com que ela se tornasse 
escola  pública  estatal  voltada para o  atendimento das classes trabalhadoras.  A  pesquisa  se  refere  ao 
período compreendido entre os anos de 1975 e 1984 e buscou caracterizar  a escola pública enquanto 
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espaço  alternativo  para  uma  prática  pedagógica  transformadora.  Elabora  análise  crítica  tendo  como 
referencial teórico-analítico o pensamento de Paulo Freire e de Antônio Gramsci. Conclui apontando ser a  
escola  pública  um  dos  lugares  viáveis  a  uma  prática  de  educação  popular  desde  que  exista  o  
comprometimento dos dirigentes e professores com as necessidades da classe trabalhadora. Neste sentido, 
discute a importância da postura crítica (realidade e contexto) e da formação (pedagógica e política) dos 
professores que atuariam em tal projeto.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
É possível,  na  escola  formal,  a  superação  de  uma ação  pedagógica  atrelada  ao  domínio  dos  grupos 
hegemônicos;  para  tanto  é  imprescindível  o  repensar  sobre  o  significado  e  o  papel  da  escola 
institucionalizada, como também o papel e a formação do educador no interior dessa escola frente a uma 
proposta educativa desenvolvida em favor das classes trabalhadoras. A escola pública estatal deve estar 
aberta a comunidade e as suas lutas de modo a tornar-se um lugar concreto capaz de alicerçar respostas 
aos anseios das classes trabalhadoras, garantindo-lhes um poder de aquisição cultural e política capaz de 
superar a discriminação, os preconceitos e a separação entre trabalho manual e trabalho intelectual.

Inclui bibliografia.

SACHETTI, Virgínia Azevedo Reis.  A arte de ensinar : um estudo das expectativas e concepções de 
alunos adultos analfabetos sobre o desempenho do professor.  São Paulo, 1992.  92 p.  Dissertação 
(Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): LUNA, Sérgio Vasconcelos de.

DESCRIÇÃO:
Busca levantar, descrever e analisar as concepções de alunos do curso de adultos da Secretaria Municipal  
de  Educação  de  São  Paulo  sobre  o  desempenho  do  professor  e  da  escola.  Pretende,  a  partir  desta 
investigação, obter um conhecimento mais aprofundado do processo educacional dos adultos analfabetos. 
Sendo assim, procura investigar que tipo de professor e de ensino os alunos preferem e valorizam.

METODOLOGIA:
A escola onde se realizou a investigação é uma entidade particular que está conveniada com a Prefeitura e  
que cedeu cinco salas para o curso. Foi explicado em cada classe que seria realizada uma pesquisa e que  
os alunos a serem entrevistados deveriam ser voluntários. Foram selecionados e entrevistados 15 alunos. 
As entrevistas foram realizadas individualmente, estando compostas por questões abertas que permitiram 
recolher o máximo de informações. Para análise dos dados baseou-se nos conceitos de autoritarismo e 
liberdade.

CONTEÚDO:
Descreve e analisa as concepções e expectativas de alunos adultos analfabetos sobre o desempenho do  
professor, sendo o foco de estudo o curso de educação de adultos da Secretaria Municipal de Educação de  
São Paulo.  O referencial  teórico utilizado foi  baseado e limitado aos princípios fornecidos pela  Análise 
Experimental do Comportamento e esteve voltado para os conceitos de autoridade e liberdade em sala de 
aula.  A  autoridade  foi  empreendida  como uma relação  que  se  estabelece  nos  agrupamentos  sociais, 
podendo ser baseada na competência ou no simples poder institucional (autoritarismo). A liberdade consiste  
em aumentar,  ao  máximo  possível,  o  controle  do  indivíduo  sobre  o  ambiente.  O  papel  do  professor, 
enquanto agente controlador, não escapou destas reflexões teóricas. O recurso metodológico utilizado foi a 
entrevista aberta por permitir colher um maior número de informações. Os resultados obtidos mostraram 
que a maior parte das opiniões estava voltada para a competência do professor. Esta foi entendida como 
conhecimento teórico e habilidade nas relações pessoais. A escola eficiente também passou pela questão 
do controle. A partir destes resultados, ficou evidente a necessidade de pesquisas complementares que 
possam constituir-se no início de uma ampla reforma no ensino para adultos analfabetos, de modo que esta  
educação forme pessoas livres e participantes.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Os alunos acreditam ser incapazes, dotados de deficiências internas e de dificuldades de aprendizagem que 
impedem o bom desempenho do professor.  Por sua vez,  o professor acredita ser uma autoridade com 
poderes para transformar e adaptar o aluno às normas da instituição escolar. Os alunos definem que saber  
é o papel do professor; que deste é a responsabilidade pelo "controle" da sala de aula. A presença do  
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controle é concreta, incontestável e aparece centralizada na figura do professor. Os alunos desvalorizam 
uma escola e um professor que fogem aos padrões mais "tradicionais". Isto se deve ao não exercício da 
liberdade por parte dos alunos. Procura mostrar que é preciso mudar alunos e professores, que são levados 
a acreditar  que o professor  pode exercer  autoridade  sob quaisquer  circunstâncias,  que a escola  só é 
produtiva se promove silêncio, ordem e passividade e que o aluno é portador de um conjunto de causas 
internas responsáveis por sua atuação frente a vida escolar.

Inclui bibliografia.

SAMPAIO, Maria das Mercês Ferreira.  Ensino regular em período noturno da rede pública do Estado 
de São Paulo : um estudo sobre seus problemas e tentativas de solução.  São Paulo, 1988.  177 p.  
Dissertação (Mestrado em Educação) -  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): WARDE, Mirian Jorge.

DESCRIÇÃO:
Procura refletir as condições que inviabilizam a educação formal da rede pública do Estado de São Paulo,  
particularmente  o  ensino  noturno  que  atende  alunos-trabalhadores.  Pretende  buscar  elementos  que 
ampliem a compreensão da problemática do ensino noturno.

METODOLOGIA:
Ao buscar elementos para ampliar a compreensão da problemática do ensino noturno no Estado de São 
Paulo,  escolhe  como eixo  do  estudo  propostas  de  melhoria  produzidas  em 1983  e  1985:  Projeto  de  
Reestruturação Técnico-Administrativa e Pedagógica do Ensino Noturno, conhecido como Projeto Noturno, 
e  Calendário  Alternativo,  tendo  como referências,  no  primeiro  caso,  os  diagnósticos  da  Secretaria  da 
Educação e as sugestões da rede de ensino, e no segundo caso, os resultados do Projeto Noturno e os  
dados de diagnósticos levantados pela Secretaria da Educação.

CONTEÚDO:
Busca esclarecer dados a respeito da situação atual do ensino noturno nas escolas públicas estaduais. 
Pretende trazer elementos que contribuam para a compreensão das dificuldades apresentadas no ensino 
noturno,  situando-o  numa  perspectiva  histórica  e  no  quadro  geral  da  escolarização  atual.  Aponta  a 
necessidade de se redimensionar o ensino noturno a partir de diretrizes gerais, levando em conta a sua 
clientela - que é de trabalhadores e não apenas estudantes de tempo integral. As duas medidas oficiais não 
receberam o apoio necessário para uma execução adequada, o que demonstra a irrelevância do ensino 
noturno para o sistema de ensino público estadual.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Uma leitura crítica sobre a defesa da mera continuidade dos projetos é que a Secretaria da Educação não 
considerou o ensino noturno como um problema seu, da administração, do sistema de ensino. O Projeto 
Noturno foi proposto para que as escolas experimentassem certas adequações e encontrassem algumas 
saídas.  Apesar  de não ter  o  apoio  necessário  para  a  sua  realização,  o  Projeto  Noturno é tratado  por 
técnicos dos órgãos centrais e representantes dos órgãos intermediários (DREs e DEs) e das escolas como  
se fosse expressão de uma medida acabada e permanente. O Projeto Noturno tem um resultado positivo no 
que diz respeito aos problemas que revela,  mais que pelos efeitos que atinge.  Houve poucas escolas  
participantes  do  projeto  que  basearam  seu  trabalho  na  busca  de  melhoria  da  ensino.  O  Calendário  
Alternativo representou uma forma de organização da escola, a partir de indicadores contidos no Projeto 
Noturno, acentuando o valor do trabalho escolar consistente e organizado de acordo com as condições dos  
alunos trabalhadores. A proposta foi truncada desde o início, e, no pequeno período de acompanhamento  
realizado  pela  Coordenadoria  de  Ensino  da  Grande  São  Paulo  -  COGSP,  reafirmaram-se  apenas  as 
dificuldades conhecidas das escolas, e particularmente as relativas aos recursos humanos.

Inclui bibliografia.

SANTA CECÍLIA, Maria Bernadete da Costa.  A transmissão do conhecimento na dinâmica interna. 
São Paulo, 1986.  217 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo. 
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ORIENTADOR(A): ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de.

DESCRIÇÃO:
Investiga como se configura o trabalho pedagógico desenvolvido por uma escola regular noturna de primeiro 
grau onde se processa a primeira educação formal e institucional por intermédio de seus agentes de ensino,  
os professores. Propõe, especificamente, verificar e analisar como se dá a transmissão de conhecimentos 
na dinâmica interna de sala de aula.

METODOLOGIA:
A amostra foi uma escola regular noturna de primeiro grau (5ª a 8ª série), onde se investigou a prática de 4 
professoras de Língua Portuguesa, sendo duas da 5ª série e duas da 6ª série. As observações de sala de  
aula foram realizadas todos os dias da semana, durante o período de 2 a 30 de setembro, perfazendo uma 
média  de  36  horas  em cada  turma.  Também foram obtidas  informações  através  de  entrevistas  semi-
estruturadas  com  os  professores,  diretores,  supervisores  e  orientadores,  com  os  alunos  das  classes 
observadas e alunos evadidos, além do estudo de dados obtidos em documentos.

CONTEÚDO:
O estudo tem na Pedagogia Progressista de Georges Snyders o seu modelo teórico, alem de uma literatura 
que aborda a democratização do conhecimento, a escola noturna e o papel do professor. Os dados da 
pesquisa foram obtidos através do registro de observações diárias, entrevistas, questionários e análise de 
documentos. O estudo mostra que esta escola noturna está cumprindo sua função reprodutora por meio da 
prática de duas das professoras investigadas, que, por não se verem como agentes de transformação, não  
oferecem ao aluno trabalhador subsídios para que este analise criticamente sua realidade. Entretanto, a 
faceta  transformadora  se  concretiza  pela  ação  das  outras  duas professoras,  que  parecem entender  o 
caráter político da ação pedagógica.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES: Partindo do que na concepção progressista se poderia caracterizar 
como  "verdadeiros  educadores",  as  professoras  A  e  B  foram  consideradas  conservadoras,  pois  suas 
práticas  mostraram-se  autoritárias  e  distanciadas  da  realidade  dos  alunos.  Apesar  de  demonstrarem 
familiaridade com conteúdos e procedimentos, parecem não compreender a realidade específica a que eles 
se aplicam. Não se vêem como agentes de transformação e não desenvolvem nos alunos a capacidade de 
análise crítica de sua realidade. Já as professoras C e D indicam presença de uma consciência do caráter 
político da ação pedagógica. Observou-se, em várias ocasiões, que elas se utilizaram do conteúdo para 
levar os alunos a compreensão e avaliação de sua realidade. Apesar dessa prática, as turmas da C e D não  
apresentaram um melhor rendimento em termos de aprovação que as turmas A e B. Constatando que o  
livro didático é o instrumento referencial básico do trabalho do professor, aponta-se para a necessidade 
desse  se  preparar  para  fazer  desse  material  didático,  como  de  outros,  elementos  estimuladores  da 
capacidade criadora, abertos e não conclusivos.

Inclui bibliografia.

SANTANA, Luciene.  Usos e funções da leitura e da escrita para analfabetos e recém-alfabetizados. 
Belo Horizonte, 1996.  233 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Minas 
Gerais. 

ORIENTADOR(A): ALVARENGA, Daniel.

DESCRIÇÃO:
Investiga os usos e funções da leitura e da escrita de jovens e adultos analfabetos e recém-alfabetizados e  
verifica  quais  as  estratégias  utilizadas pelos  analfabetos  para  suprir  o  seu  analfabetismo.  Além disso,  
procura identificar as imagens que os sujeitos da pesquisa tem de si mesmo.

METODOLOGIA:
Para chegar as representações sociais sobre a alfabetização e do seu papel social e ideológico, utilizou 
entrevistas e o método de pesquisa de história oral remetendo-se a Verena Alberti. Desenvolveu a pesquisa 
com oito alunos, quatro analfabetos e quatro recém-alfabetizados, da escola municipal IMACO, de Belo 
Horizonte. Como duas entrevistas se perderam, foi necessário buscar duas pessoas que se adequassem ao 
projeto. Esta foram encontradas na escola municipal "Caio Líbano Soares" e no projeto de Alfabetização de 
Funcionários da UFMG. Os pesquisados foram distribuídos conforme o gênero (homem e mulher) e a idade 
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(mais de 40 e menos de 40 anos). Dados como localidade de nascimento, estado civil e escolaridade são 
homogeneizados. Todos os entrevistados tiveram no máximo um ano de escolaridade quando crianças, são 
provenientes da zona rural ou do interior, e são casados e com filhos.

CONTEÚDO:
Busca as representações sociais ou os conjuntos de conceitos, afirmações e explicações desenvolvidos na 
vida cotidiana dos sujeitos de pesquisa, a partir de cinco categorias propostas: (a) motivações de jovens e 
adultos para se alfabetizarem; (b) usos e funções da leitura e da escrita na vida de analfabetos e recém-
alfabetizados; (c) imagens que os analfabetos e os recém-alfabetizados tem de si mesmos; (d) escola x  
trabalho: expectativas de mudanças e (e) ditados x ideologia. Concluiu que na visão dos pesquisados, a  
alfabetização tem a função de promover o desenvolvimento social e a liberdade destas pessoas, pois não 
dependem mais dos outros para determinadas tarefas. Os alunos acreditam serem inferiores, já que sua 
cultura se destingue muito da veiculada na escola. Os trabalhadores mais novos acreditam que pode haver 
alguma mudança de profissão. Já os mais velhos, não acreditam em mudança nenhuma.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
As iniciativas na área de educação de adultos no Brasil estiveram relacionados a várias razões sociais,  
políticas, ideológicas e culturais. Verifica que o discurso dos alunos está em consonância com a ideologia 
do  sistema social  de  dominação.  A  alfabetização  é vista  como elemento  de  desenvolvimento  social  e 
econômico que dá oportunidade para se combater os problemas sociais (fome, miséria, saúde etc.). Com a 
alfabetização, o analfabeto deseja libertar-se da dependência alheia, solucionando seus próprios problemas 
sem interferência dos outros. Para transitar melhor no espaço urbano, o analfabeto utiliza-se da capacidade 
de  visualização  e  memorização.  Sente-se  normalmente  incapacitado  de  aprender  alguma  coisa,  pois 
acredita  que  a  escola  está  totalmente  dissociada  da  sua  cultura.  Para  os  pesquisados,  não  haverá 
mudanças radicais no seu nível trabalhista como garante o discurso dominante. 

Inclui bibliografia.

SANTOS, Eliseu Muniz dos.  Teleducação no ensino básico - suplência : um estudo bibliográfico do 
período  1986-1996.   São  Paulo,  1997.   192  p.   Dissertação  (Mestrado  em Educação)  -  Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): HADDAD, Sérgio.

DESCRIÇÃO:
Estuda a produção de conhecimento sobre teleducação no Brasil, na modalidade de suplência, efetuada no 
período de 1986 a 1996. 

METODOLOGIA:
Faz uma revisão bibliográfica a respeito do conhecimento sobre a teleducação no Brasil remetendo-se a 
Sergio Luna e P. Abramo. A pesquisa teve uma perspectiva monodisciplinar, pois trabalhou com a área de 
educação utilizando o método comparativo. Agrupou os trabalhos por categorias, analisando e comparando 
as contribuições da obra.

CONTEÚDO:
Procura contribuir para a compreensão da teleducação suplência no Brasil através do estudo da produção 
de  conhecimentos  sobre  este  objeto  no  período  de  1986-1996.  Busca  averiguar  o  estágio  atual  das 
pesquisas,  procurando conhecer  e  atualizar  os  temas estudados nos  últimos dez  anos.  Apresenta  um 
resumo  histórico  das  políticas  setoriais,  da  legislação  e  dos  principais  projetos  realizados.  Verifica  os 
paradigmas  e  objetivos  educacionais  dos  projetos  teleducativos  na  suplência,  seu  funcionamento 
organizacional,  os  participantes  destes  projetos  -  os  orientadores  de  aprendizagem e supervisores,  as 
metodologias e meios instrucionais utilizados, seus processos avaliativos, o rendimento e a evasão nos 
projetos pesquisados e a avaliação dos projetos pelos autores.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Constatou  que  nos  últimos  dez  anos  foram realizadas  poucas  pesquisas  na  área  da  teleducação  na 
suplência. Além disso, as obras produzidas não tiveram como objeto de estudo as experiências recentes  
desta modalidade e, portanto, não foi possível identificar a existência de novas tecnologias aplicadas na 
teleducação suplência e algum projeto baseado nas referências das novas tendências educacionais, ou 
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seja,  centrado  no  desenvolvimento  de  habilidades  operativas  e  psico-emocionais.  Nas  pesquisas 
selecionadas  prevaleceram  os  temas  pedagógicos  sobre  aqueles  da  estrutura  de  funcionamento.  As 
propostas  metodológicas  apresentaram  algumas  insuficiências  quanto  às  variáveis  selecionadas,  aos 
quadros de referência e a uma reduzida amostragem o que implicou na limitação da generalização de seus  
resultados.  Especificamente  em  relação  a  teleducação,  pode-se  verificar  que  com  o  regime  militar  o 
processo de implantação da teleducação suplência passou a ser feito pelos setores privados em detrimento  
dos setores públicos, que agora subsidiam os projetos privados. As obras analisadas também apresentaram 
poucos dados relacionados aos custos e financiamentos dos projetos teleducativos na suplência. Também 
não ficou claro a utilização da TV como um meio instrucional. O estudo trouxe poucos dados a respeito das 
avaliações. As avaliações estiveram em grande parte descoladas do processo pedagógico. As exceções 
apontadas foram as experiências do MEB, da alfabetização teleducativa de Pernambuco e do período inicial  
na  TV Escola  do  Maranhão.  Revelou-se  também uma carência  de  dados  estatísticos  da  teleducação 
suplência.

Inclui bibliografia.

SANTOS, Isabel  Cristina dos.   Homem /  natureza:  uma experiência de aprendizagem :  uma leitura 
educativa da produção do espaço.  João Pessoa, 1995.  185 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  
Universidade Federal da Paraíba. 

ORIENTADOR(A): COELHO FILHO, Paulo Ramos.

DESCRIÇÃO:
Com base nas relações estabelecidas entre sujeitos e espaço geográfico, investiga o processo de educação 
informal dos pequenos proprietários rurais de Lagoa Seca (PB), e suas representações sobre o espaço.

METODOLOGIA:
Procura compreender o conceito de espaço enquanto elaboração dos sujeitos em suas narrativas. Observa 
esse processo a partir de vivências espaciais que se realizam no interior das localidades rurais: Alvinho e 
Lagoa de Gravatá, ambas no município de Lagoa Seca. Entrevista os pequenos produtores no espaço 
doméstico. Adota questionário para o levantamento de dados quantitativos sobre o grupo.

CONTEÚDO:
Enfatiza o papel da mediação espacial nos processos educativos, nos quais o espaço ao mesmo tempo em 
que é receptáculo da vida material, visto ser a terra sua expressão genuína e responder a interesses globais  
da sociedade, também é receptáculo da vida imaginária,  pois os sujeitos,  ao tomarem o espaço como 
matéria-prima de sua produção, também elaboram suas representações imaginárias a partir e para além da 
vida material. Explora a conceituação de espaço ao nível teórico e de espaço enquanto elaboração dos 
sujeitos em suas narrativas. Os agricultores reconhecem a ineficácia da escola rural, no entanto, tomam a  
escolaridade como suporte para a conquista da autonomia, necessária para a mobilidade nos espaços rural  
e urbano e para a mobilidade social.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Constata a ineficácia da escola rural, pois não responde ao preparo técnico e cultural das populações mais 
carentes.  Os  agricultores  reconhecem  esta  ineficácia,  mas  esperam  que  a  escola  contribua  para  o 
engrandecimento de seus filhos. Esperam que a educação dê conta da melhoria técnica da produção e os 
instrumentalize,  através  da  escrita  e  da  leitura,  para  que  se  movimentem  nos  espaços  econômicos, 
produtivos, políticos com maior segurança. A maior parte dos agricultores passam pela Escola Agrícola de 
Lagoa Seca no ensino primário, sendo que alguns conseguem cursar as primeiras séries do segundo grau. 
A escolaridade é tomada como suporte para a ascensão social. A escola deve responder às exigências do 
trabalho. Para os agricultores a leitura e a escrita são muito importantes para a agricultura. Sendo assim, os 
agricultores demonstram que a importância de saber ler e escrever está na conquista da autonomia para 
decidir  sobre  os  cuidados  que  a  agricultura  necessita.  Os  agricultores  sentem-se  acuados,  pois  as 
pequenas cidades crescem em sua direção, e a vida no mundo urbano exige uma "certa alfabetização".

Inclui bibliografia.
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SANTOS, Ligia Pereira dos.  O processo de produção de textos e a alfabetização de jovens e adultos 
na construção da escola pública popular.  João Pessoa, 1998.  136 p.  Dissertação (Mestrado em 
Educação) - Universidade Federal da Paraíba. 

ORIENTADOR(A): RAMALHO, Deolinda de Souza.

DESCRIÇÃO:
Através  da  fala  dos  personagens,  busca  na  construção  textual,  o  elo  com  os  fundamentos  teóricos,  
considerando  a  parceria  educandos-educadores,  num  trabalho  de  personalização  e  humanização  das 
classes  excluídas.  Visa  especialmente  registrar  produções  textuais  de  grupo,  intencionando  revelar  a 
maneira pela qual as classes populares estruturam a visão de mundo, após as inferências desenvolvidas 
por oficinas pedagógicas.

METODOLOGIA:
Metodologia qualitativa. A produção científica é vista como resultado de um processo intersubjetivo entre  
pesquisador e pesquisado. A produção de textos é fundamentada nas relações interpessoais dos envolvidos 
nesta tarefa. A concepção de estudo de caso está baseada em Lüdke e André. Cita ainda Alves, Abramo e 
Charaudeau.

CONTEÚDO:
O trabalho registra uma proposta educativa vivenciada numa turma de alfabetização de jovens e adultos. É 
uma  pesquisa  qualitativa  com  educandos  de  classe  popular  que  compartilharam  a  experiência  de 
participação em oficinas pedagógicas de produção de textos, intencionando a construção da escola pública  
popular dentro da educação formal. A pesquisa entrelaça os fundamentos pedagógicos de Paulo Freire ao 
pensamento de Henry Giroux e aos pressupostos de Ana Maria do Vale, adaptando suas teorias as nossas 
experiências. Apresenta as produções textuais durante a alfabetização, que foram realizadas a partir das 
interpretações da realidade cotidiana das classes populares, intencionando contribuir no processo contra-
hegemônico das classes exploradoras e dominadas.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Através de mudanças tanto na estrutura da escola pública como nas relações existentes dentro desta, é  
possível a construção de uma escola pública popular. A produção de textos traz a tona o saber popular dos 
alunos,  saber  este  que  deve  ser  base  para  a  construção  do  saber  elaborado.  Cabe aos  educadores,  
pedagogos, sociólogos, psicólogos, agentes educacionais propiciarem uma educação popular que forme 
sujeitos, participativos tanto no processo escolar como no social, em especial com os educandos da escola 
pública noturna que vêem na escola uma ponte para a vida. Se faz necessário compreender o processo de 
produção de textos como momento de valorização da existência de um saber popular, não significando a  
rejeição do saber elaborado, mas problematizar esses saberes, de modo a permitir a construção de uma 
contra ideologia.  Para que esta proposta se efetive na educação popular,  faz-se mister a formação de 
intelectuais orgânicos, capazes de sentir junto aos excluídos, as condições desumanas de exploração em 
que os mesmos vivem, como se fossem suas e sobre essas condições realizarem uma prática libertadora.  
Há a necessidade de educador e educando aprenderem juntos numa relação dinâmica, na qual a prática,  
orientada pela teoria, reorienta essa teoria, num processo dialético de aperfeiçoamento.

Inclui bibliografia.

SANTOS,  Mitz  Helena  de  Souza.   Educação  de  jovens  e  adultos :  estudo  de  um  projeto  político-
pedagógico popular.  Recife, 1992.  278 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal  
de Pernambuco. 

ORIENTADOR(A): ROHR, Ferdinand.

DESCRIÇÃO:
Busca  compreender  as  relações  entre  Estado  e  movimentos  sociais  urbanos,  considerando  a  relação 
mutuamente determinante que se estabelece entre totalidade e parcialidade. Investiga as relações entre a 
Prefeitura da cidade do Recife, no período de 1985 a 1988, e o movimento popular organizado de bairro,  
através do Projeto de Educação de Jovens e Adultos, da Secretaria de Educação do Município conveniado  
com a Universidade Federal de Pernambuco.
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METODOLOGIA:
Realiza a análise de diversos documentos da Prefeitura da Cidade do Recife na gestão 1985-1988 que  
diziam respeito ao planejamento geral e a proposta educacional, incluindo-se, desta forma, documentos 
referentes  a  proposta  de  educação  de  adultos,  bem como  a  documentação  pertinente  ao  Projeto  de 
Educação de Jovens e Adultos. Considera também documentos formulados pelos professores-estagiários 
no período do desenvolvimento do Projeto. Realiza o levantamento de dados através de entrevistas semi-
estruturadas com os gestores, a coordenadora, a colaboradora, as professoras-alfabetizadoras do Projeto e  
com algumas alunas e lideranças do movimento social de bairro. 

CONTEÚDO:
O  Projeto  previa  criar  interface  entre  sociedade  organizada  e  Universidade,  pela  participação  de 
professores-estagiários  e  lideranças  do  movimento  de  bairro  e  elegeu  para  ações  de  alfabetização  o 
pensamento  pedagógico  de  Paulo  Freire.  Privilegia  na  análise  as  categorias  estado,  hegemonia  e 
educação, que permitiram contextualizar econômica, histórica, social e politicamente a realidade na qual  
esteve inserido o Projeto. O estudo revela as várias dificuldades quanto ao desenvolvimento do Projeto, o 
que leva ao questionamento da sua adequação a situação concreta  para a qual  foi  planejado. Revela  
também que o Projeto constitui uma contribuição significativa para a reflexão sobre a concepção e a prática  
de educação de jovens e adultos.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Reflete sobre as dificuldades em termos quantitativos e qualitativos do Projeto de Educação de Jovens e 
Adultos, tais como: a evasão, a desarticulação entre os pressupostos teórico-metodológicos e a prática  
pedagógica e a ausência de uma articulação entre o movimento de bairro e o Projeto. Reflete, ainda, sobre 
os limites para a consolidação de um projeto  popular,  tendo em vista  o contexto  histórico,  econômico, 
político e social e a relação entre esses limites e as práticas políticas realizados dentro de um projeto que se  
apresenta como popular. Analisa aspectos positivos que emergiram ao longo do desenvolvimento do Projeto 
de  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  principalmente  aqueles  relacionados  a  um avanço  teórico,  o  qual 
permitiu reflexões conceituais e práticas da educação de jovens e adultos.

Inclui bibliografia.

SARAIVA,  Maria  Inês  Martins.   Histórias  de  vida  e  outras  histórias :  narração  e  memórias  na 
alfabetização de adultos.  Niterói, 1998.  237 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de 
Educação, Universidade Federal Fluminense

ORIENTADOR(A): GARCIA, Regina Leite.

DESCRIÇÃO:
Busca  verificar  as  possibilidades  concretas,  as  contradições  e  os  limites  de  uma  prática  educativa 
comprometida com as classes populares que, muitas vezes, sofrem discriminação cultural. E, através disto, 
fundamentar  teórica  e  metodologicamente  uma  proposta  passível  de  ser  aplicada.  Algumas  questões 
analisadas: que experiência de alfabetização continha o PROMAP (Programa Municipal de Alfabetização 
Permanente)? Até que ponto podia ser modificado no sentido de uma alternativa às metodologias e práticas  
convencionais de trabalho com adulto semi ou não alfabetizados? Visto isto, em que medida, a partir do 
PROMAP,  e  participando  de  sua  modificação,  podíamos  fundamentar  uma proposta  emancipadora  de 
alfabetização para as classes populares?

METODOLOGIA:
Baseou-se  em relatos  de  alunos  e  professores,  além das  memórias  da  autora  (como  participante  da 
experiência relatada). Foi uma amostra qualitativa pequena pois o PROMAP já havia sido desarticulado 
quando foi feita esta pesquisa.

CONTEÚDO:
Narra, analisa e resgata uma experiência de alfabetização de adultos provenientes de classes populares, 
ocorrida  através  de  um projeto  (Programa  Municipal  de  Alfabetização  Permanente)  desenvolvido  pela  
Secretaria  de Educação Municipal  de Cabo Frio  (RJ).  Defende a importância  de se levar  em conta a 
experiência,  a  narração,  a  memória,  a  história  de  vida  e  o  conhecimento  das  classes  populares  nos 
processos de ensinar a ler e escrever. Fundamenta a proposta de alfabetização na teoria de experiência e  
narração de Walter Benjamin; na valorização da oralidade e da importância da linguagem na prática de  
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alfabetização; nas concepções atuais da Antropologia quanto a identidade cultural, a alteridade e a uma 
noção mais ampla de cultura. A análise é feita a partir da observação participante, da própria história do 
projeto,  e  dos registros de depoimentos de alunas e professoras.  Sustenta  que o ensino voltado para 
sujeitos das classes populares tem que considerar sua bagagem cultural, sua leitura de mundo a o saber 
elaborado  por  essas  classes.  Conclui  enfatizando  a  possibilidade,  a  importância  e  a  necessidade  da 
realização dessa prática alternativa e transformadora de alfabetização, comprometida com uma educação 
que valorize os direitos e a dignidade das classes populares.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
As classes populares precisam de uma educação mais voltada para os seus referenciais culturais e para 
sua visão de mundo. Não foi possível responder a todas as questões levantadas, mas a intenção não era 
esta de fato, o que se queria era refletir sobre elas. Sugere um compromisso de propor uma educação que 
valoriza as classes populares e seu referencial cultural.

Inclui bibliografia.

SAUNER, Nelita Ferraz de Mello.  Alfabetização de adultos : a interpretação de textos acompanhados de 
imagem.  São Paulo, 1994.  265 p.  Tese (Doutorado em Educação) - Universidade de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): CARVALHO, Dirceu Ricci.

DESCRIÇAO:
Analisa  como  o  aluno  adulto,  oriundo  da  zonal  rural,  analfabeto  ou  semi-analfabeto,  interpreta  textos 
escritos  acompanhados  de  imagem,  em situação  de  interrogatório  clínico.  Questiona  de  que  modo  a 
experiência de vida desses alunos adultos desempenharia um papel relevante na antecipação de conteúdos 
de textos acompanhados de imagem. Procura verificar o nível de conceitualização de escrita de cada sujeito 
em relação ao domínio do código gráfico e da interpretação de um texto ilustrado. 

METODOLOGIA:
Desenvolve uma pesquisa qualitativa, envolvendo ações teórico-práticas, embasadas na linha cognitivista, 
construtivista-interacionista de Piaget.  Realiza a investigação com 30 sujeitos candidatos as classes de 
alfabetização do Centro Federal  de Educação Tecnológica do Paraná - CEFET-PR, em Curitiba.  Estes 
sujeitos foram submetidos a uma sessão de interrogatório clínico piagetiano. O trabalho de testagem teve 
início no segundo semestre de 1990 e a conclusão no primeiro semestre de 1992. Os interrogatórios foram 
realizados individualmente e foram gravados em fitas cassete. A amostra foi classificada em níveis de 0 a 3,  
de acordo com os critérios de extensão do domínio do alfabeto.

CONTEÚDO:
Analisa como o adulto analfabeto ou semi-analfabeto interpreta o texto escrito, acompanhado de imagem. 
Procura evidenciar a valiosa contribuição que o construtivismo interacionista vem oferecendo aos estudos 
sobre a alfabetização, revendo as idéias de Luria, Ferreiro e Teberosky, Palácio e da equipe do Cinvestav. 
Ressalta as alterações que a psicogênese da leitura e da escrita promove no processo de alfabetização.  
Como não se confirmou o pressuposto de que o domínio de 50% de grafemas facilitaria a interpretação de 
textos  acompanhados  de  imagens,  levantaram-se  outras  questões,  no  sentido  de  encontrar  respostas 
complementares ao problema que deu origem ao trabalho: a) diferentemente das crianças, o adulto procura  
uma correspondência entre grafema-fonema, sem se preocupar com a imagem, em consonância a hipótese 
da letra, por ele levantada; b) o adulto trilha o caminho inverso ao da criança, seguindo o caminho das letras 
para propor uma forma verbal coincidente.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O adulto analfabeto detém conhecimentos do mundo com o qual se relaciona e da língua (oral e escrita),  
apresentando, desta forma, antecipações significativas pertinentes aos textos presentes no espaço urbano. 
O conhecimento do alfabeto é muito importante para o adulto. Quando ingressa na escola já tem alguns  
conhecimentos sobre as letras. O meio urbano pressiona o sujeito a conhecer e fazer uso do código gráfico.  
O  adulto  cria  mecanismos  que  o  auxiliam  a  conhecer  e  usar  o  código  gráfico.  O  adulto  procura  a 
correspondência entre letra e som. Diferentemente da criança, diante do texto ilustrado o adulto procura 
correspondência entre grafema e fonema. O adulto estabelece a diferença entre os sistemas simbólicos: 
desenho-escrita.  A  partir  deste  estudo  novas  questões  podem ser  formuladas:  de  que  metodologia  o  
professor de alfabetização deve se utilizar? Seria possível a separação e a superação de métodos quando a  
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realidade do ensino de adultos implica a compreensão de uma totalidade e de aspectos idiossincráticos 
inerentes a sua necessidade?

Inclui bibliografia.

SCALCO, Gildo.   Educação e autonomia.   Belo Horizonte,  1987.  228 p.   Dissertação (Mestrado em 
Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais. 

ORIENTADOR(A): SANTOS, Oder José dos.

DESCRIÇÃO:
Busca compreender as experiências de educação dos trabalhadores no espaço não formal para desvelar a  
importância  desse  novo  caminho,  entendendo-o  como  um  espaço  onde  os  trabalhadores  criam, 
quotidianamente, formas expressivas de autonomia. Procura demonstrar a importância da gestação de uma 
escola criada e mantida pelos próprios trabalhadores, reconstruindo a história da "Escola de Produção Tio  
Beijo" da região industrial de Belo Horizonte/Contagem. Nesta reconstrução histórica investiga como este 
movimento se autoconstituiu, como se materializou na prática, que formas de organização foram criadas e 
que relações novas emergiram.

CONTEÚDO:
Analisa a experiência de um grupo de trabalhadores da região industrial de Belo Horizonte/Contagem, que 
criaram um espaço educativo  especifico.  Mostra que,  em um movimento que se autoconstitui,  aqueles  
sujeitos se autogovernam, ao expressarem os cuidados que têm com sua educação. Demonstra, a partir  
dos próprios protagonistas, os caminhos, as formas de organização e as relações pedagógicas que são 
construídas no processo educativo ali desenvolvido. Revela, na sua dinâmica interna e na prática educativa  
mais  geral,  que  aqueles  sujeitos  buscam nessa  experiência  resgatar  o  passado pela  redescoberta  do 
tempo, afirmando sua diferença e compreendendo suas vivências cotidianas fragmentadas. O dia-a-dia da 
sala de aula daqueles trabalhadores,  pelo cruzamento das experiências vividas e narradas, expressa a 
possibilidade da reelaboração da sua identidade. A partir da emergência desses sujeitos, a prática educativa 
ali desenvolvida explicita formas de relação que permitem pensar aquele espaço educativo como o lugar da 
constituição permanente da memória daqueles agentes.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
As práticas desenvolvidas na "Escola de Produção Tio Beijo" revelam as formas expressivas de autonomia 
como imprescindíveis a gestação da pedagogia dos trabalhadores. Afirma ainda, que tal espaço educativo 
constitui  um lugar  privilegiado,  em que a racionalização  da  vida  se  tem curvado frente  a  "experiência 
humana",  enquanto  a  educação do humano emerge,  ajuntando os  fragmentos  da  identidade  daqueles 
sujeitos trabalhadores

Inclui bibliografia.

SCOMAZZON,  Rosa  Lúcia  Grassi.   Educação de  jovens  e  adultos  trabalhadores :  análise  de uma 
proposta educativa no cotidiano de professores e alunos.  Porto Alegre, 1991.  175 p., il.  Dissertação 
(Mestrado em Educação) -  Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

ORIENTADOR(A): BORDAS, Merion Campos.

DESCRIÇÃO:
Através da participação em um programa de reestruturação de educação de adultos da Prefeitura Municipal 
de  Porto  Alegre  e  nas  atividades  docentes  junto  aos  alunos  em  processo  de  alfabetização  e  pós-
alfabetização, procura investigar como se processa, na prática, uma proposta de construção coletiva de um 
currículo para educação de jovens e adultos trabalhadores em fase de alfabetização. Busca conhecer os  
alunos envolvidos nesta nova proposta (o projeto SMED/DEAA) e analisar a prática de implantação da pré-
proposta. Procura ampliar o conhecimento sobre a realidade dos seus alunos, refletir criticamente sobre os 
pressupostos que orientam a pré-proposta e analisar práticas educativas como contribuição para o processo 
de conscientização de professores e alunos.

METODOLOGIA:
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A  investigação  é  de  natureza  exploratória,  chamada  por  Thiollent  de  pesquisa-ação.  Os  objetivos  e 
procedimentos  são  submetidos  ao  exame  de  todos  os  interessados  e  redefinidos  se  necessário.  A 
investigação  envolve  aspectos  qualitativos  que  caracterizam as  aprendizagens  e  a  análise  das  ações. 
Foram feitas observações participadas, registrando fielmente as falas, entrevistas e análise documental.  
Para conhecer os professores envolvidos no projeto, analisou relatórios escritos e registros de reuniões 
realizadas  no  período  estudado.  Para  conhecer  os  alunos  obteve  informações  relativas  a  idade, 
escolarização, situação econômica, origem (naturalidade), experiências com o mundo; procurou identificar 
significados  a  partir  da  análise  das  representações  do  senso  comum  relativas  a  escola,  educação, 
sociedade, trabalho, valores sociais (religião, raça, poder/controle, dinheiro, etc.). Fez uma reflexão sobre a  
participação dos alunos no processo de construção, sobre as formas de representação que tinham nos 
momentos de decisão, como refletiam o currículo e como selecionavam o que era importante ser aprendido. 
Na  última  etapa,  analisou  as  informações  à  luz  do  referencial  teórico,  confrontando  teoria  e  prática 
educativa.

CONTEÚDO:
Analisa uma etapa do processo de construção coletiva de uma proposta de educação crítica para jovens e 
adultos trabalhadores em fase de alfabetização, através da participação em um programa de reestruturação 
de educação de adultos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e em atividades docentes junto aos alunos. 
Busca ampliar  o conhecimento sobre a realidade concreta dos alunos,  suas representações acerca de 
educação, trabalho e sociedade e seus projetos de vida. Propõe refletir criticamente sobre os pressupostos 
que orientam a prática educativa dos professores, identificando as contradições inerentes ao processo de 
construção desta proposta e suas possibilidades de avanço, considerando as características dos alunos e 
os  elementos  da realidade  concreta  em que se  desenvolve  a  ação  educativa.  Analisa  a  relação  entre 
economia  e  educação  abordando  o  determinismo  tecnológico,  as  teorias  do  capital  humano,  da 
funcionalidade técnica e sócio-política. Conclui que houve boa integração entre os alunos, na qual estes  
aprenderam a se expressar e discutir. Houve progresso na prática do professor e em sua relação com os 
alunos.  Foi  possível  resgatar  o  direito  à  cidadania,  no  qual  o  aluno  passou  a  ser  visto  como  aluno-
trabalhador.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O Projeto  de  Educação de Adultos,  fundamentado  por  uma construção  coletiva,  resgatou  o  direito  de 
cidadania, onde o aluno passou ser visto como um aluno-trabalhador. Na prática educativa levou-se em 
consideração a diversidade do universo dos trabalhadores. A participação do aluno é conseguida quando o  
grupo é mais estável e quanto existe um trabalho de discussão e participação nas decisões. Desde o início  
do projeto constatou-se que houve boa integração e companheirismo entre a maioria dos alunos. Mas em 
algumas turmas esta socialização não ocorreu devido, talvez, a falta de uma prática social compartilhada 
por  parte  dos  alunos.  Surgiram  contradições  no  processo  de  construção:  autoritarismo  /  democracia,  
otimismo / pessimismo, paciência / impaciência, teoria / prática, investigação / “receita”, medo / coragem. 
Foi possível ver com mais clareza o compromisso político assumido, a capacidade de autocrítica, de avaliar 
a prática, de lidar com a insegurança dos conflitos e de verificar que não há uma passagem estanque de um 
para o outro nível de consciência, através do confronto de relatórios de professores, textos de alunos e da 
fala de ambos.

Inclui bibliografia.

SENNA, Eunice de Hipolito.  Políticas sociais públicas como espaço para o resgate da cidadania  : 
análise de um projeto de educação de adultos com famílias empobrecidas de cinco comunidades do 
município  de  Campos  dos  Goitacazes.   Rio  de  Janeiro,  1993.   80  p.   Dissertação  (Mestrado  em 
Educação) - Instituto de Estudos Avançados em Educação, Fundação Getúlio Vargas. 

ORIENTADOR(A): CALAZANS, Maria Julieta Costa.

DESCRIÇÃO:
Analisa um projeto-piloto  de educação de adultos com trabalhadores rurais  "lumpem-proletarizados" do 
município de Campos dos Goytacazes (RJ). O Projeto de Geração de Renda através da metodologia da 
educação de rua,  realizado pela  Secretaria  Municipal  de Campos dos Goytacazes,  procura mostrar  ao 
executivo municipal, aos trabalhadores sociais e a sociedade campista em geral que é possível engajar o 
poder público na conquista e efetivação dos direitos sociais já instituídos em lei.
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METODOLOGIA:
Realiza  uma pesquisa  bibliográfica especializada  sobre  a  relação  entre  desenvolvimento e  pobreza  no 
município, no país e no mundo. Os dados para análise são obtidos a partir da elaboração, execução e 
avaliação do Projeto Geração de Renda através da metodologia da educação de rua com as populações 
"lumpem-proletarizadas"  da  cidade  de  Campos,  entre  1991-92,  através  da  Secretaria  Municipal  de 
Desenvolvimento e Promoção Social (SMDPS) da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. Como 
assessora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Promoção Social, a pesquisadora dedicou-se, nos 
seis  primeiros meses de 1989, ao levantamento sobre o tipo de organização da SMDPS, suas ações, 
objetivos  e  disponibilidades  de  recursos  humanos,  visando  elaborar  o  planejamento  do  órgão  em 
consonância com as necessidades das populações. Realizou entrevistas e visitas a população empobrecida 
de Campos.

CONTEÚDO:
Analisa um projeto-piloto de educação de adultos com trabalhadores rurais "lumpem-proletarizados" pelo 
violento e acelerado processo de modernização da agroindústria sucro-alcooleira do município de Campos 
dos Goytacazes. Realiza um levantamento bibliográfico sobre a pobreza no Brasil. Recorre aos cientistas 
Angel de Pino e Jaerson Lucas Bezerra. Aborda a participação das famílias residentes em Campos na 
construção  de  um parque  industrial  diversificado  no  município  e  os  movimentos  sociais  em luta  pela  
conquista  da  cidadania.  O  Projeto  de  Geração  de  Renda  mostrou-se  uma  alternativa  adequada  para 
estimular  a  conquista  da  cidadania  por  parte  das  populações  com elevado  nível  de  empobrecimento. 
Justifica  essa  prática  social  enquanto  desencadeadora  de  um processo  de  resgate  da  dignidade  das 
famílias de trabalhadores rurais  "lumpen-proletarizados".  Analisa a questão da pobreza como produção 
social,  destacando  a  necessidade  de  que  o  poder  público  assegure  recursos  financeiros,  materiais  e 
metodológicos necessários a efetivação dos direitos das populações do município.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Constata que a pobreza da população de Campos é um problema produzido socialmente como fruto de um 
modelo de desenvolvimento econômico e social que acelerou as desigualdades; o aumento da pobreza de  
Campos se deve ao processo de modernização que expulsou 50% de moradores do campo para cidade,  
sendo que 25% foram expropriados de seus meios de produção; a produção da pobreza assumiu um 
caráter  de  fenômeno de  massa;  o  modelo  sócio-econômico  que  gera  esta  pobreza  foi  adotado  pelos 
governantes  do  País;  a  pobreza  deve  ser  combatida  através  da  criação  de  novas  relações  sociais, 
construindo uma vontade política  coletiva;  o  Projeto  de Geração de Renda através  de metodologia  da 
educação de rua mostrou ser uma viável e adequada alternativa para combater a miséria em Campos.

Inclui bibliografia.

SILVA, Cenira Maria Berbert  Aires da.   Ensino supletivo no Tocantins :  Projeto Palmas - intenção x 
realidade.  Brasília, 1995.  147 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade de Brasília. 

ORIENTADOR(A): FONSECA, Marilia.

DESCRIÇÃO:
Os objetivos são analisar e avaliar o processo de implantação e o desenvolvimento do Projeto Palmas, 
comparando a  intenção  e  a  realidade  com base  nos  seguintes  aspectos:  participação,  autonomia  dos 
professores,  atendimento a clientela alvo,  ritmo de aprendizagem dos alunos,  grade curricular,  material 
didático,  habilitação  e  capacitação  dos  professores,  tempo  disponível  pelos  alunos  para  estudos  e 
avaliação.

METODOLOGIA:
Os dados foram coletados através de entrevistas com 8 professores, 2 ex-diretoras, além da coordenadora 
da divisão de ensino suplementar da Secretaria Estadual de Educação e de uma das co-autoras do projeto.  
Foram utilizadas técnicas de análise documental, observação e questionário, este aplicado a 118 alunos.

CONTEÚDO:
Tem como objetivo principal analisar e avaliar o processo de implantação e o desenvolvimento do Projeto  
Palmas buscando contribuir para ampliar a reflexão sobre o significado e o alcance da educação de jovens  
e adultos na segunda fase do primeiro grau no Estado do Tocantins. O principal enfoque concentra-se na 
confrontação entre intenção, entendida como o conjunto de princípios, concepção e métodos expressos no 
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projeto de implantação e realidade, entendida como as reais condições de funcionamento do projeto. Como 
ponto de partida utilizou-se bibliografia  pertinente ao tema com vistas a  subsidiar a análise dos dados 
coletados. A pesquisa foi realizada na cidade de Porto Nacional (TO). Os instrumentos utilizados para o 
desenvolvimento da pesquisa foram a análise documental, entrevistas (professores, alunos, coordenador,  
ex-diretores e co-autor  do projeto),  questionário e observação. A análise dos dados demonstrou que o 
Projeto  Palmas não  é  inovador  por  apresentar  características  semelhantes  ao ensino  regular.  Ele  tem 
funcionado mais como uma forma de conceder certificados de conclusão da segunda fase do primeiro grau,  
visando diminuir os altos índices de pessoas sem escolaridade básica no Estado.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O Projeto foi implementado de forma impositiva, sem uma investigação do contexto tanto da escola ou da  
comunidade. Com isso não existiu participação dos professores e direção, muito menos dos alunos, nas 
decisões administrativas e pedagógicas, sendo estas limitadas pela Secretaria de Educação. Quanto ao 
currículo e material didático, demonstraram-se inadequados a realidade dos alunos e os professores não 
tinham habilidade (não existe  nenhuma proposta de reciclagem ou aperfeiçoamento)  e autonomia para 
adaptá-los.  Os  alunos  apresentaram  grandes  dificuldades  na  aprendizagem  devido  ao  tempo  de 
afastamento da escola, dificuldade esta que não é trabalhada devido a organização do horário que não  
oferece espaços para a resolução das dúvidas. A direção e corpo docente afirmam que o Projeto, tal como 
está  estruturado,  não  está  proporcionando  uma  educação  de  qualidade.  Recomenda-se  que  sejam 
estabelecidos critérios para ingresso no curso, uma vez que está atendendo a alunos que poderiam estar 
freqüentando o primeiro grau regular. Também deveria proporcionar um sistema de treinamento para os 
professores que atuam com o ensino supletivo.

Inclui bibliografia.

SILVA, Hilda Lobo da.  Interpretação qualitativa da evasão no contexto escolar : o caso do Centro de 
Estudos Supletivos de Vitória.  Vitória, 1987.  161 p. + anexos.  Dissertação (Mestrado em Educação) - 
Universidade Federal do Espírito Santo. 

ORIENTADOR(A): GONÇALVES, Obed.

DESCRIÇÃO:
Focaliza  a  evasão  escolar  no  caso  específico  de  um  curso  de  ensino  supletivo  (função  suplência),  
desenvolvido  através  do  atendimento  individualizado,  buscando  identificar  e  interpretar  influências  do 
contexto da escola para a acentuada ocorrência de evasão.

METODOLOGIA:
Os dados foram coletados através de questionários aplicados aos alunos, entrevistas, análise documental e 
observação. Foram selecionados para a investigação das variáveis, 8 alunos novos e 11 alunos antigos que 
estavam, em 1986, matriculados nas disciplinas de Português, Matemática, Ciências e Estudos Sociais. Os 
procedimentos de análise foram: análise parcelada das informações obtidas pelos diferentes meios e fontes; 
categorização das respostas dos questionários, das entrevistas e de observações; cotejo dos dados obtidos; 
devolução das informações colhidas a professores e funcionários da escola; interpretação dos principais  
achados face a literatura de apoio utilizada.

CONTEÚDO:
Estudo qualitativo do fenômeno da evasão escolar a partir da percepção dos alunos do Centro de Estudos  
Supletivos (CES) de Vitória (escola de primeiro e segundo graus que atende a uma clientela adulta). Busca  
atender  a  necessidade  de  se  justapor  as  características  sócio-econômico-culturais  dos  alunos  e  as 
contingências do processo pedagógico  desenvolvido dentro  da escola.  Para a  coleta  dos dados foram 
utilizados questionários, entrevistas, análise documental e observações de campo. O estudo conclui que a 
metodologia  de  instrução  individualizada  adotada  pelo  Centros  de  Estudos  Supletivos  (CES)  não 
apresentava  congruência  com  as  necessidades  e  expectativas  dos  alunos,  constituindo-se  numa  das 
causas da evasão dos estudantes. A estas causas somam-se os critérios de avaliação e o relacionamento  
interpessoal  professor-aluno.  Revela  também  pouca  consistência  nas  motivações  dos  estudantes  que 
procuram esse tipo de escolarização.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
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O curso do CES-Vitória caracteriza-se como um serviço instrumental e avaliativo, oferecido individualmente 
aos  alunos.  Verificou-se  que  a  procura  por  orientação  de  aprendizagem  não  era  um  comportamento 
rotineiro dos alunos. Muitos preferiam inscrever-se apenas para a avaliação, ainda que incertos quanto ao 
domínio das aprendizagens. A clientela do CES é típica, sobretudo em função de sua caracterização e de 
suas expectativas quanto a escolarização formal. Por se tratar de pessoas que tinham experimentado o 
insucesso  escolar  e  que  já  haviam assimilado  valores  socialmente  difundidos em relação  ao papel  da 
educação formal, percebiam a função do CES como sendo de credenciamento. Quanto ao relacionamento  
dos alunos com a escola, não se considerava a história de vida dos estudantes, tratando todos sob as 
mesmas normas e condições de oferta. Aos alunos não eram oportunizadas atividades em que podiam 
desenvolver  procedimentos  de  interação  grupal,  além  de  que  o  uso  exclusivo  da  metodologia  de 
atendimento  individualizado  era  percebido  pelo  aluno  como  uma  posição  de  dependência  e  de  certa 
inferioridade. As dificuldades de aprendizagem podem estar relacionadas ao fato dos alunos estudarem 
sozinhos, de terem sido influenciados por um fracasso escolar anterior, da fadiga física oriunda da atividade 
de  trabalho,  como  também  a  falta  de  identificação  da  utilidade  prática  dos  conteúdos  estudados. 
Recomenda quanto a organização da escola: promover discussões periódicas, envolvendo pessoal docente, 
técnico e administrativo. Estas reuniões devem referir-se aos aspectos de organização e funcionamento da 
própria escola face aos seus propósitos e clientela. Além disso, estas reuniões devem implementar meios 
alternativos para cuidar melhor da chegada de alunos novos; promover atividades sociais e eventos. Quanto 
a metodologia: desenvolver discussões internas visando ampliar as formas de atendimento aos alunos para 
orientação de aprendizagem, incluindo sobretudo,  sessões de atendimento grupal;  desenvolver  estudos 
para a revisão das normas e critérios de avaliação dos alunos; suscitar discussão grupal, envolvendo alunos  
e professores visando melhorar o relacionamento e obter informações acerca da metodologia; incentivar o 
uso da biblioteca;  promover reciclagem focalizando aspectos metodológicos como de estudos de apoio 
(sociologia e psicologia). Quanto a futuros estudos: outras pesquisas que verifiquem a relação de causa e 
efeito  entre  variáveis,  as  inter-relações  dos  fatores  individuais  dos  alunos,  institucionais  do  CES  e 
interativos; estudos que procurem enfatizar as experiências e as interpretações da equipe da escola.

Inclui bibliografia.

SILVA, José Barbosa da.  Assessoria e movimento popular : um estudo do Serviço de Educação Popular 
(SEDUP).  João Pessoa, 1992.  228p. + anexos.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade 
Federal da Paraíba. 

ORIENTADOR(A): IRELAND, Timothy Denis.

DESCRIÇÃO:
Analisa a atuação do Serviço de Educação Popular (SEDUP), centro de assessoria ao movimento popular 
no  Brejo  Paraibano,  evidenciando  desafios  reais  de  uma  prática  concreta  de  assessoria.  Procura 
compreender o drama das assessorias e explicitar seus limites.

METODOLOGIA:
Opta por um estudo de caso, escolhendo para a investigação o Serviço de Educação Popular (SEDUP),  
entidade ligada a Igreja Católica, situada no Brejo Paraibano. Traça a historiografia do SEDUP, o perfil do 
movimento, tipos de prestação de serviço e metodologia de trabalho no período de 1981 a 1987. Analisa 
documentos, projetos, atas de reunião, relatórios anuais das avaliações realizadas pela equipe do SEDUP, 
e publicações da entidade. Analisa o material impresso e audiovisual produzidos pela entidade no período 
de 1981 a 1987. Investiga a relação "intelectual/massa" estabelecida entre a entidade e seus usuários.  
Procura compreender as mutações ocorridas no interior da entidade, no que diz respeito a composição da 
equipe e ao trabalho desenvolvido. Realiza entrevistas com a equipe do SEDUP, grupos de trabalhadores,  
lideranças sindicais e autoridades eclesiais. Recorre ainda a documentos sobre a região fornecidos pelo 
IBGE, IAA, GAPLAN, IDEME-PB, SEDUP e CUT Regional-Brejo.

CONTEÚDO:
Analisa a prática do Serviço de Educação Popular (SEDUP), um dos centros de assessoria ao movimento  
popular  no Brejo  Paraibano.  A  abordagem destaca  os  desafios concretos  do dia-a-dia  deste  centro,  a 
dinâmica do movimento social, a conjuntura dos anos 80 (época que proliferam no Brasil os centros de 
assessoria ao movimento popular), as opções metodológicas adotadas, as nuances da relação "dialógica" 
estabelecida entre o SEDUP e o movimento popular, bem como a atualização de cada setor da entidade. A  
abordagem retrata ainda o significado das crises para o movimento social e discute a questão da igualdade 
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que possa haver entre o intelectual e a massa. Para compreender a relação "intelectual/massa" remete-se a 
Antônio Gramsci e a Lenin. Na conclusão confirma a relação "intelectual-massa" como um ato educativo, na 
qual ambos são aprendizes no processo de desvelamento e confronto com os fenômenos sociais.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Após análise, confirma a relação "intelectual-massa" como um ato educativo, na qual nem um nem outro 
setor isoladamente são "donos" da verdade, mas são ambos aprendizes no processo de desvelamento e 
confronto  com os  fenômenos sociais.  A  "organicidade"  entre  o  intelectual  e  a  "massa"  permite  saltos 
qualitativos para ambos. A contribuição do intelectual ao movimento é diferenciada de acordo com o estágio 
em que este se encontre, podendo determinado tipo de assessoria vir a tornar-se desnecessária, obrigando-
a a adaptar-se ao perfil de novas exigências. 

Inclui bibliografia.

SILVA, Maria Egraciara Ferraro da.  Às margens da educação.  Rio de Janeiro, 1993.  178 p.  Dissertação 
(Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

ORIENTADOR(A): LEITE, Ligia Silva.

DESCRIÇÃO:
Busca  conhecer  a  influência  dos  massmidia  na  concepção  de  possível  projeto  de  educação  popular  
presente nos diversos gêneros de iniciativas de educação popular, orientada pelas seguintes questões: 1) 
poder-se-ia interpretar de diferentes maneiras a crescente manifestação de iniciativas populares na praxis  
educacional? (Estas manifestações populares seriam definidas por critérios de alienação ou de criatividade? 
Como apreender  esta  realidade?);  2)  a  transformação  da  consciência  do  homem seria  motivada  pela 
comunicação moderna? (Existira uma aproximação metodológica entre o modus operandi dos massmidia e 
aquele  registrado  nos  diversos  gêneros  de  iniciativas  de  educação  popular?  O  ideal  democrático  de 
liberdade  e  oportunidades  iguais  a  todos,  estaria  viabilizado  nas  iniciativas  de  educação  popular  pela 
influência dos massmidia no imaginário, produzindo necessidades de acesso a educação?).

METODOLOGIA:
Análise de documentos e coleta de informações em jornais, através das quais se selecionou os sujeitos a  
serem estudados  na  pesquisa.  Análise  do  dados  mediante  as  coordenadas  propostas  por  Canevacci: 
mudança, complexidade e comunicação.

CONTEÚDO:
Verifica  as perspectivas fatuais  de possível  projeto de educação popular  em elaboração pelas massas 
populares conectadas a imensa rede, invisível e tensa - permanentemente - integradora das consciências.  
Estrutura que conecta todos os seres envolvendo e assimilando, inclusive, a rede eletrônica do "massmidia". 
A  amostra  dos  sujeitos  representa  um  grupo  em  expansão,  cujos  movimentos  parecem  como  que 
monitorados pelas instituições e especialmente pelos jornais e revistas, de forma mais ostensiva a partir do 
final dos 80 e início dos anos 90. Realizaram-se estudos longitudinais, transversais e transculturais, de 
acordo com os princípios da metodologia dialética.  Destaca-se na conclusão as formas de consciência 
assumida pelas massas populares, autônoma e livre, em relação com o meio ambiente e a representação 
da transformação pelos líderes locais.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
As  iniciativas  populares  são  como  cristalizações  da  modernidade.  Símbolos  da  herança  sociocultural  
internalizada no homem popular, codificada significativamente, expressão de formas de pensar e agir do 
que  guardou  em  sua  memória,  consciência  transformada.  Representam  um signo  novo  que  alarga  o 
repertório de experiências na área educacional e permitem reduzir a redundância do sistema. As iniciativas  
populares por educação são resultado da tensão que existe historicamente entre os mais favorecidos e os 
que foram tradicionalmente marginalizados. Tensão também gerada pelos massmidia transformados em 
aparelhos ideológicos  do Estado,  e  cooperadores da repressão  tradicionalmente  exercida  pelo  sistema 
escolar oficial. O povo através das praxis educativas vem exercendo o poder de intervenção nas estruturas 
limítrofes a seu núcleo decisório, intervindo também na democratização dos massmidia, enquanto aceita a  
tecnologia e a coloca a serviço da própria comunidade. No sentido de se contribuir para um projeto de 
educação popular,  recomenda: 1) Uma visão de sociedade futura  mais holística e interdisciplinar.  2) A 
ampliação e democratização dos massmidia pelas bases populares, em benefício da comunidade. 3) O 
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estímulo ao desvendamento e pesquisa de novos métodos que alfabetizem visualmente o homem moderno.  
Isto  significa  leitura  crítica  e  seletiva  das  imagens  superando  as  oposições  e  a  fragmentação.  Uma 
pedagogia  rematizadora,  que  realizaria  a  reequilibração  simbólica-  uma  pedagogia  insurgente-  que 
realizaria  a  síntese  dos  confrontos  da  modernidade.  4)  Introdução  dos  novos  meios  na  escola, 
acompanhado de compartilhamento interdisciplinar e visão integradora. 5) O desafio às tradições para a 
reconstrução, a renovação, a superação e compreensão na unidade paradoxal da modernidade.

Inclui bibliografia.

SILVA, Maria Valéria Jacques de Medeiros da.  Educação permanente : um balanço teórico.  Campinas, 
1993.  196 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  Universidade Estadual de Campinas. 

ORIENTADOR(A): TRAGTENBERG, Maurício.

DESCRIÇÃO:
Realiza um balanço teórico de diferentes discursos sobre a educação permanente.

METODOLOGIA:
Leitura, análise e categorização de documentos e livros relacionados ao tema.

CONTEÚDO:
Realiza  um  balanço  teórico  de  diferentes  discursos  sobre  a  educação  permanente.  Inicialmente  são 
apresentados os  argumentos  de  promotores  da idéia  de uma educação permanente  e  os  argumentos 
daqueles que criticaram sua promoção. A seguir recupera a difusão do ideário da educação permanente no  
Brasil,  seus  impactos,  e  trata  o  treinamento  de  recursos  humanos  como  uma  tentativa  concreta  de 
educação  permanente  hoje.  Nos  argumentos  encontrados  nos  diferentes  discursos  de  promoção  da 
educação permanente analisados, foram identificados elementos do estrutural-funcionalismo, da teoria do 
capital  humano e da teoria da modernização,  o que permitiu dizer  que os discursos se reforçam e se  
complementam, configurando um único discurso.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Nos argumentos encontrados nos diferentes discursos de promoção da educação permanente analisados, 
foram identificados  elementos  do  estrutural-funcionalismo,  da  teoria  do  capital  humano e  da  teoria  da 
modernização, o que permitiu dizer que os discursos se reforçam e se complementam, configurando um 
único  discurso.  No  Brasil,  como  tentativa  concreta  de  educação  permanente  hoje,  identificou-se  o 
treinamento de recursos humanos.

Inclui bibliografia.

SILVA, Sonia Maria Cândido da.  O coletivo de projetos populares de educação de jovens e adultos : a 
experiência de sua articulação e organização durante a gestão popular do Recife (1985 a 1988).  João 
Pessoa,  1994.   165  p.  +  anexos.   Dissertação  (Mestrado  em  Educação)  -  Centro  de  Educação,  
Universidade Federal da Paraíba. 

ORIENTADOR(A): IRELAND, Timothy Denis.

DESCRIÇÃO:
Busca  sistematizar  a  análise  do  processo  de  organização  e  mobilização  dos  grupos  envolvidos  com 
educação popular na cidade do Recife no período de 1985-1988, identificando suas intervenções políticas e 
educativas. 

METODOLOGIA:
Trata-se de um trabalho que privilegiou a sistematização e análise dos documentos produzidos pela Gestão 
Popular do Recife e pelos grupos populares de educação de adultos. Nesse sentido, retomou questões 
teóricas significativas em relação a problemas políticos para constatar a grande dinamização da sociedade 
civil.  Considerou a hermenêutica para apreender a amplitude de significados diferentes que as palavras 
podem assumir  num determinado contexto.  Para  entrar  no  mundo fenomênico  do  discurso,  cita  Henri  
Lefebvre, Pedro Demo e Karel Kosik. 
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CONTEÚDO:
Sistematiza e analisa o processo de organização e mobilização dos grupos envolvidos com a educação 
popular,  na  cidade  do Recife,  no  período  de  1985 a 1988.  Privilegiou  a  sistematização  e  análise  dos 
documentos produzidos pela Gestão Popular do Recife e pelos grupos populares de educação de adultos.  
Identifica suas estratégias de intervenção política e educativa, bem como, dimensiona e explica os possíveis 
avanços, impasses e retrocessos de uma prática recente, através da qual os grupos populares procuraram 
fazer face ao Estado, na tentativa de consolidar suas experiências na área da educação de adultos.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Conclui que a participação popular está sempre vinculada a projetos político-ideológicos que se colocam a 
serviço de interesses concretos. Configura-se com ela uma nova relação entre sociedade civil  e Estado. 
Nesse sentido, procurou-se algumas maneiras que garantam que as práticas das organizações populares, 
dos partidos de esquerda e dos sindicatos não fossem manipulados. No entanto, as práticas populares 
confrontadas com projetos sociais não garantem o fim da manipulação, já que esta pode ocorrer dentro das  
próprias organizações populares. A falta de informação ou a sua má veiculação pode favorecer intervenções 
desastrosas de determinadas organizações. Para que se tenha uma luta mais aprofundada e duradoura a 
favor das transformações sociais é importante conscientizar e politizar, de modo que favoreça uma maior  
apreensão da realidade. A capacidade organizativa de uns movimentos populares em detrimento de outros 
desestimula  as  organizações  populares  de  um  modo  geral,  pois  evidencia  a  sua  incapacidade  de 
organização. A alternância dos dirigentes das organizações é importante para se evitar concentração do 
saber "especializado" nas mãos de uma só pessoa, ao passo que dificulta a adesão de alguns dos líderes 
populares às estruturas e mecanismos de dominação. Além disso, favorece a maior participação da maioria  
do grupo. Por fim, as instâncias de legitimação das experiências organizativas, mobilizadoras e educativas  
dos grupos populares é a sociedade civil e não o Estado. No entanto, o credenciamento das organizações 
populares  frente  ao  poder  público  contribui  para  que  o  projeto  favoreça  a  continuação  da  dominação 
capitalista.

Inclui bibliografia.

SILVA FILHO, Lauro de Barros.  O pensamento andragógico brasileiro (o estado do conhecimento em 
matéria de educação de adultos) : elucidações.  Rio de Janeiro, 1991.  322 p.  Tese (Doutorado em 
Educação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

ORIENTADOR(A): MAIA, Nelly Aleotti.

DESCRIÇÃO:
Busca caracterizar o sentido específico da educação de adultos; pensar criticamente o ser e os valores que 
servem  para  orientar,  no  Brasil,  o  pensar  e  o  fazer  em  matéria  de  educação  de  adultos;  oferecer 
elucidações do pensamento andragógico brasileiro com base em um resgate do estado de conhecimento da 
matéria.

METODOLOGIA:
Analisou o pensamento educacional já constituído em matéria de educação de adultos como também aquilo 
que  serve  de  base  ao  pensamento  em construção.  Realizou-se  uma  leitura  dos  fatos  históricos,  das  
variáveis  de  direito  (pensamento  legal,  institucionalizado  no  País)  e  das  variáveis  de  fato  (dados, 
informações  e  indicadores  sócioeducacionais).  Adotou  procedimentos  especulativos,  prescritivos  e 
analíticos.  Realizou  as seguintes etapas:  inventário  das obras e  materiais  (artigos,  livros,  dissertações,  
teses, leis, sinopses, anuários e tudo mais disponível), procedendo um estudo bibliométrico cujo critério de 
seleção das obras foi o de disponibilidade (acesso); realização dos fichamentos e das técnicas de estudo 
próprios da pesquisa bibliográfica; realização da análise dos conteúdos. O procedimento de pesquisa de 
opinião serviu  de apoio metódico complementar,  onde buscou saber o que diferentes pessoas pensam 
sobre a matéria Educação e sobre "ser humano, adulto".

CONTEÚDO:
As elucidações do pensamento andragógico brasileiro contidas neste trabalho são voltadas a compreensão 
de totalidade que assiste ao pensar e fazer educativos, em matéria de educação de adultos. Resultado de 
pesquisa do estado da arte,  é fundado numa filosofia de tríplice dimensão: de ser,  de conhecer e dos 
valores. A educação de adultos no Brasil  é abordada em uma perspectiva histórica. O estudo também 
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contempla  o  exame  de  variáveis  de  direito  (legislação  educacional)  e  de  variáveis  de  fato  (dados, 
informações e indicadores sócioeducacionais).  O estado da arte se completa através de um balanço da 
produção literária e/ou científica que dá conta do pensamento já construído nessa área. Apresenta uma 
caracterização  integral  do  sentido  da  educação  de  adultos  dentro  do  largo  espectro  informado  pelas 
múltiplas  faces  e/ou  formas  do  ato  e  efeito  de  educação.  Ao  final,  são  apresentadas  conclusões  e 
recomendações voltadas ao desenvolvimento da Ciência da Educação, em especial  no que concerne à 
Andragogia.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O  estado  de  conhecimento,  resgatado  e  informado,  permite  propor  e  defender  que  seja  entendida  a 
educação de adultos como: uma educação que se caracteriza por um alto grau de generalidade em matéria 
dos sujeitos e objetivos de seus processos, dos objetivos e finalidades a que responde, da transmissão e/ou 
sistematização de conhecimentos ou conteúdos que transmite, dos métodos e técnicas de que se serve no  
ato e/ou efeito voltados a autodeterminação, auto-afirmação e autorealização, contínuas, do ser humano 
conforme se apresente em seu estado de adultez; uma educação que se realiza segundo especificidades 
que são determinadas através dos seus elementos fundamentais: educandos, educadores, conteúdos da 
aprendizagem, métodos e técnicas otimizadores de seus processos, objetivos e finalidades de suas práticas  
e/ou ações; uma educação, portanto, que, necessariamente, tem seus princípios diretores firmados de um 
modo amplo, sob fundamentos esclarecedores do seu grau de generalidade, e, de modo restrito, através de  
suas particularidades, peculiaridades e características próprias. Recomenda que se inclua a Andragogia no 
currículo dos cursos superiores de Educação; utilizar mais os estudos já disponíveis no Brasil em matéria de  
educação de adultos;  que sejam constituídas associações de educação de adultos com o propósito de 
aglutinar esforços das famílias, sociedade e Estado em favor do sistema nacional de educação e em favor 
da expansão e aperfeiçoamento dos sistemas de ensino; maior intercâmbio das instituições sociais básicas 
em favor  da educação de adultos no País,  para  que atuem no  sentido  de  ressalvar  a  importância  da 
universidade educativa nacional; que se destaque programas de ações sociais compartilhadas (Ministério 
do Trabalho, Ministério da Justiça, Ministério da Ação Social, da Previdência e Saúde, etc.) em favor das  
necessidades que, contempladas, concorrerão para o bem-estar geral, comum, para o fim último e para a 
própria razão da existência do aparelho estatal.

Inclui bibliografia.

SLOMP, Paulo Francisco.  Conceitualização da leitura e escrita por adultos não-alfabetizados.  Porto 
Alegre, 1990.  216 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. 

ORIENTADOR(A): BECKER, Fernando.

DESCRIÇÃO:
O objetivo central da tese é tentar descobrir que conhecimento os adultos não-alfabetizados possuem do 
sistema de escrita, baseando-se na sua psicogênese.

METODOLOGIA:
Utilizou-se o Método Clínico Piagetiano para conduzir  entrevistas individuais  com 35 sujeitos com uma 
duração de 45 a 50 minutos cada uma. Para aplicação de todas as provas, foram necessários 4 encontros 
com os investigados. O registro dos resultados foram feitos manualmente ou gravados. 

CONTEÚDO:
Procura  descobrir  que  conhecimento  os  adultos  não-alfabetizados  possuem  do  sistema  de  escrita, 
baseando-se na sua psicogênese. Esta é uma pesquisa piagetiana clássica, inserida na trilha aberta por 
Emilia Ferreiro, na área da psicogênese da língua escrita. Partindo da metodologia clínica de Piaget, foram 
entrevistados 35 sujeitos,  obtendo-se os seguintes resultados:  os adultos não-alfabetizados apresentam 
níveis conceituais pré-silábico (ausência entre a escrita e a emissão verbal), silábico (atribuição de uma letra 
para  cada  sílaba  verbal),  silábico-alfabético  (coexistência  de  interpretação  e  produções  silábicas  e 
alfabéticas) e alfabético (atribuição de uma letra para cada forma). Também foi constatada a existência das 
hipóteses da quantidade mínima e da variedade interna das letras. Comparando esses resultados com os 
obtidos  nas  pesquisas  com  crianças,  verifica-se  uma  identidade  entre  adultos  e  crianças  quanto  ao 
processo de aquisição da língua escrita. Apenas as noções mais primitivas do nível pré-silábico não foram 
encontradas em adultos.
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Concluiu que existe uma grande semelhança de conceitualizações da escrita e de níveis de aquisição do 
código alfabético entre crianças e adultos. No entanto, as crianças apresentam níveis mais primitivos de 
conceitualização, pois os adultos possuem uma boa distinção entre letras e número. Verifica que há uma 
certa arbitrariedade na seleção de sujeitos da amostra por Ferreiro, já que a idéia de que somente devem  
ser tomados pessoas jamais escolarizadas não é um critério que garanta sua condição de analfabeto. O fato 
de  ter  reunido  uma  amostra  de  sujeitos  não-alfabetizados  na  sala  de  aula,  pode  ter  influenciado  os 
resultados, pois a escolarização não prevê o conhecimento dos sujeitos individualmente, mas afeta sua 
distribuição no conjunto  da  amostra.  Por  fim,  a  partir  da contribuição Ferreiro,  Piaget,  elenca  algumas 
contribuições pedagógicas. Alunos são sujeitos da aprendizagem e têm conhecimentos prévios que devem 
ser respeitados. Não existe mais a idéia de um progresso linear e aditivo de conhecimento. São os conflitos 
cognitivos que originam detenções, regressões ou soluções parciais. Sugere pesquisas futuras relativas a 
estudos  longitudinais  para  melhor  acompanhamento  do  processo  de  passagem  dos  níveis  de 
conceitualização inferiores aos superiores, contribuindo para a compreensão das abstrações que ocorrem 
na construção da língua escrita.

Inclui bibliografia.

SOARES, Leôncio José Gomes.  Do trabalho para a escola : as contradições dessa trajetória a partir de 
uma experiência de escolarização de adultos.  Belo Horizonte, 1987.  210 p.  Dissertação (Mestrado em 
Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais. 

ORIENTADOR(A): ARROYO, Miguel.

DESCRIÇÃO:
Descreve  e  analisa  a  tentativa  dos  trabalhadores-alunos,  professores  e  moradores  de  Ibirité  (MG)  de 
construírem um curso supletivo cuja direção apontada é a do trabalho para a escola.

METODOLOGIA:
Fez uso de questionários, entrevistas e anotações de campo para caracterizar vários eixos do cotidiano da 
população atendida pelo curso. Também utilizou-se de documentos com registros dos quase cinco anos do 
curso.

CONTEÚDO:
Faz a relação entre a experiência desse curso supletivo e as questões mais amplas que dizem respeito a  
educação de adultos e contextualiza essa experiência dentro da história da educação de adultos no Brasil. 
Após cinco anos de experiência o curso não foi reconhecido e assumido por nenhuma das esferas públicas 
e sua existência e continuidade só foi possível  a partir  de uma constante mobilização da comunidade. 
Recomenda maior  envolvimento das instituições de ensino  superior  no que se refere  a  construção  de 
propostas metodológicas e na formação dos professores, bem como a produção de estudos que visem a 
sistematização da história da educação de adultos e das experiências desenvolvidas nesse campo.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Apesar do não reconhecimento por parte de nenhum órgão oficial, o curso supletivo de Ibirité só foi possível  
quando obteve condições concretas de avançar em direção a uma escola para os trabalhadores-estudantes, 
representando um símbolo de resistência no anonimato da história da educação de adultos. Recomenda a 
possibilidade de uma maior envolvimento das instituições de ensino superior, que poderiam contribuir no 
acompanhamento  das  experiências,  visando  sistematização  de  uma  metodologia,  bem  como  fornecer 
importantes subsídios para a formação dos educadores de adultos. Propõe a recuperação da história da 
educação de adultos no Brasil e o confronto com experiências de outros países, a fim de contribuir para o 
delineamento da função social  e política  da educação de adultos.  Também a sistematização de novas 
experiências desenvolvidas nas áreas do trabalho, saúde, educação e da organização política.

Inclui bibliografia.
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SOARES, Leôncio José Gomes.  Educação de adultos em Minas Gerais : continuidades e rupturas.  São 
Paulo, 1995.  320 p.  Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São 
Paulo. 

ORIENTADOR(A): BEISIEGEL, Celso de Rui.

DESCRIÇÃO:
Busca compreender como ocorreu o movimento em favor da educação de adultos no Estado de Minas  
Gerais,  em referência  ao contexto  histórico  e  político  brasileiro,  a  partir  de dois  momentos distintos:  a  
Campanha de Educação de Adultos lançada em 1947, período que coincide com a redemocratização do 
País e a implantação do ensino supletivo pela Lei 5692/71, durante o regime militar.

METODOLOGIA:
Pesquisa descritiva-exploratória. Coleta de dados em fontes primárias e em documentos oficiais (artigos, 
folhetos,  relatórios  anuais).  Revisão  bibliográfica.  Entrevistas  (registro  de  história  oral)  com  sujeitos 
envolvidos com o tema. 

DESCRIÇÃO:
Discorre sobre a educação de adultos em dois momentos distintos da história do Brasil, em referência ao 
Estado de Minas Gerais: em 1947, durante a Campanha Nacional de Educação de Adultos; na década de 
70, durante a implantação dos Centros de Estudos Supletivos (CES). Apresenta breve histórico das políticas 
públicas nacionais, voltadas a educação de adultos, de maneira a explicitar as concepções que nortearam 
as ações políticas, os métodos de ensino, o papel do professor e a visão que se tinha do analfabeto. Na  
análise  concernente  aos  CES  adotou  como fonte  de  pesquisa  a  legislação  educacional  em vigor,  os 
documentos  oficiais  e  entrevistas  com  profissionais  que  estiveram  ligados  a  concepção,  direção  e 
viabilização  dos  centros,  procurando  destacar  quais  as  concepções  de  educação  de  adultos  que 
influenciaram a definição do papel dos professores, a escolha da metodologia, a determinação do lay out da 
escola e a visão que se tinha do aluno. Conclui elaborando um breve resumo sobre a história da educação 
de jovens e adultos em Minas Gerais, bem como uma análise que permite detectar a evolução dessa esfera 
educacional diante das políticas públicas e das demandas da sociedade civil. Aponta as questões e desafios 
que se apresentam num momento em que o Governo Federal se exime da elaboração e efetivação de  
políticas específicas para a educação de jovens e adultos.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Apresenta de maneira breve todo o histórico da educação de jovens e adultos em referência ao universo 
adotado, elaborando uma análise que buscou diferenciar os dois momentos pesquisados, principalmente no 
tocante a gênese e orientação de tais movimentos. Caracteriza o modelo proposto para o ensino supletivo 
como voltado ao uso de uma técnica, ensino auto-instrucional, para que se formasse o jovem e o adulto 
trabalhador que o mercado em expansão esperava;  neste sentido, os CES se caracterizaram enquanto 
expressão de um modelo educacional individualista. Detecta as transformações que as demandas sociais 
imprimiram e imprimem a estrutura e proposta do ensino supletivo, na tentativa de apontar as questões e os  
desafios  que se apresentam para  a  sociedade,  no momento em que o Governo  Federal  se  exime da 
responsabilidade de elaboração e efetivação de políticas específicas para essa esfera do ensino.

Inclui bibliografia.

SOUSA,  Rosa  Maria  Auxiliadora  Moreira  de.   Ensino  Supletivo :  os  fatores  político-ideológicos  que 
permeiam sua prática pedagógica.  Fortaleza, 1991.  119 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  
Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará. 

ORIENTADOR(A): TAVARES, Silene Barrocas.

DESCRIÇÃO:
Realiza um estudo crítico sobre a política do ensino supletivo materializada no Programa de Educação 
Básica - PEB (quatro séries iniciais). Faz investigações teóricas sobre as concepções e perspectivas de 
sociedade que permeiam o ensino supletivo e como estas concepções são efetivadas e a efetivação da  
escolarização da clientela do ensino supletivo.

METODOLOGIA:
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Faz investigação teórica sistemática da literatura crítica que analisa os problemas educacionais. O projeto 
inicial pretendia, além da investigação teórica, realizar investigação de campo através de entrevistas e de 
questionários com técnicos da Secretaria de Educação do Departamento de Ensino Supletivo, professores e 
alunos do PEB, para confrontar o referencial teórico de pesquisa e os dados coletados. Mas não foi possível  
realizar a investigação de campo devido a greve das escolas públicas estaduais do Piauí. Para perceber a  
ideologia passada a clientela por meio dos conceitos trabalhados, são analisados textos do livro didático de  
Estudos Sociais do PEB.

CONTEÚDO:
Reflete e busca explicações sobre a política educacional do ensino supletivo, em particular o Programa de 
Educação  Básica  (PEB),  procurando  desvelar  a  questão  da  escolarização  e  desescolarização  e  suas 
implicações para a classe trabalhadora. Após um estudo pormenorizado da política do ensino supletivo, e 
de uma investigação teórica da literatura crítica que analisa os problemas educacionais, passou a verificar, 
através da análise dos conceitos de “Localidade”, “Município” e “Estado” nos livros didáticos específicos do 
programa da área de Estudos Sociais, a ideologia transmitida à clientela. Constata que, em 1989, apenas 
4% da população adulta do Estado do Piauí foi atendida pelo programa. Embora a classe burguesa não se 
contraponha ao acesso a escola, esta proposta legitima a aparente democratização social, pois se nega,  
nos centros urbanos menos desenvolvidos, tanto o acesso da classe trabalhadora à escola, como se nega  
também a escola de qualidade que possua organização e conteúdos que permitam aos alunos uma visão 
ampliada da sociedade.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Na  realidade  social  estabelecida  no  período  pós-64  o  Estado,  enquanto  instância  mediadora  do  novo 
modelo econômico e político, estabeleceu uma política educacional para a classe trabalhadora que visava a 
modernização do sistema produtivo  e  da sociedade,  ignorando os  problemas e necessidades reais  da 
maioria da população. A modalidade de ensino supletivo acabou se enquadrando aos moldes do capital,  
através dos diferentes mecanismos inseridos no próprio processo produtivo que legitima esta força, onde a 
escola que interessa a classe trabalhadora lhe é negada a partir de sua desqualificação. A proposta de 
ensino  supletivo  que  tem o princípio  da terminalidade como regra  e  o  princípio  da continuidade como 
exceção, não condiz com os interesses da classe trabalhadora que luta por uma escola de qualidade com a  
função de alfabetizar de fato. A política para o ensino supletivo viabiliza uma escolaridade elementar que 
permite  um  nível  mínimo  de  cálculo,  leitura  e  escrita,  e  o  desenvolvimento  de  determinados  traços  
socioculturais,  políticos  e  ideológicos  que  atendam  às  necessidades  de  funcionalidade  das  empresas 
produtivas.  O  saber  transmitido  através  do  livro  didático  de  Estudos  Sociais  do  PEB  é  genérico,  
desarticulado,  descontextualizado da realidade, daí  ser um saber abstrato,  que só ajuda a preservar  a 
alienação.

Inclui bibliografia.

SOUZA,  Abilene Bispo  de.   A escola representada por  alunos de cursos de alfabetização e pós-
alfabetização de jovens e adultos que passaram anteriormente pelo ensino regular  : contribuição a 
compreensão do cotidiano escolar.  São Paulo, 1994.  276 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): ANTUNES, Mitsuko Aparecida Maki.

DESCRIÇÃO:
Através do relato da história de vida dos alunos dos cursos de alfabetização e pós-alfabetização de jovens e 
adultos  (CAPAJAs),  que  tiveram  uma  passagem  anterior  no  ensino  regular,  procura  identificar  como 
representam a escola, em várias dimensões, para compreensão de sua visão, sentimentos e expectativas a 
respeito da mesma.

METODOLOGIA:
Realizou a pesquisa no Serviço de Jovens e Adultos do Município de Santo André (SEJA). As perguntas 
norteadoras da pesquisa são: há semelhanças entre os alunos que foram excluídos do ensino de primeiro  
grau regular, após terem a ele acesso, em termos de história de vida? Qual a percepção desses alunos em 
relação a sua passagem pela escola e pela exclusão? Qual o motivo da não-conclusão do primeiro grau do 
ensino regular? Qual o motivo do retorno à escola nesse momento de suas vidas? Qual a sua expectativa  
em relação à escolarização? Quais seus sentimentos em relação às experiências acima citadas? A coleta  
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de  dados  se  deu  através  da  realização  de  uma entrevista  aberta  com quatro  alunos  indicados  pelas 
professoras e que atendiam aos seguintes requisitos: estavam na faixa etária entre quatorze e dezoito anos 
e  são  originários  de  Santo  André.  Foi  utilizado  um questionário  para  coleta  de  informações  sobre  os 
sujeitos,  estando  as  perguntas  na  seguinte  ordem:  dados  pessoais,  família,  atividades  profissionais, 
experiências escolares. Estas respostas foram dadas oralmente e anotadas pela pesquisadora. Em seguida 
realizou-se a entrevista. A princípio discutiu e analisou as entrevista individualmente e depois a experiência  
coletiva.

CONTEÚDO:
Procura  compreender  as  representações  de  escola  dos  alunos  dos  cursos  de  alfabetização  e  pós-
alfabetização de jovens e adultos do Serviço de Educação de Jovens e Adultos do Município de Santo  
André (SP), que tiveram uma passagem anterior pelo ensino regular. Procura, através do relato da história  
da vida  escolar,  apreender  como esses alunos representam a escola  em várias  dimensões,  buscando 
compreender  sua  visão,  sentimentos  e  expectativas  com  relação  à  escola.  Aborda  o  conceito  de 
representação social através de estudos de Serge Mascovici. Para a coleta de dados realiza uma entrevista  
aberta com quatro alunos. Analisa o relato de cada sujeito em particular e, posteriormente, faz uma análise 
coletiva dos relatos. Constata semelhanças na forma pela qual esses sujeitos representam a escola. As 
representações  de  escola  manifestadas  nos  relatos  caracterizam-se  nitidamente  como  representações 
sociais, quando discorrem sobre o regresso à escola e suas expectativas em relação ao futuro.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Existem semelhanças nas histórias de vida dos sujeitos. Estes alunos trabalham para ajudar no orçamento 
familiar. Talvez este seja um dos motivos da não permanência na escola, mas não é o principal. Os fatores 
que  mais  contribuíram  para  a  saída  dos  alunos  da  escola  foram  as  reprovações,  dificuldades  no 
desempenho e dificuldades nas relações interpessoais. A representação de escola vai se transformando 
com o passar do tempo.  Nessa trajetória,  passam primeiro  por  um momento de expectativa  antes do 
ingresso a escola, depois por um momento de decepção, de desânimo, culminando com a desistência. No 
entanto, o valor que os alunos dão a escola não decresce (foi se fortalecendo no período em que ficaram 
fora dela). Passam a ver a escola como algo essencial para a vida. Com a vivência de cidadão que não 
concluiu a escolaridade básica em uma sociedade letrada é que essa valorização, essa importância, ganha 
peso. Apesar do medo do "fracasso", retornam às escolas pelas necessidades impostas pela sociedade. As 
expectativas  em  relação  a  escola  são  imediatistas.  Aponta  para  a  necessidade  de  pesquisas  que 
esclareçam a problemática da avaliação no cotidiano escolar, as relações interpessoais estabelecidas no 
interior da escola e suas conseqüências no desempenho dos alunos e também a necessidade de analisar 
outras representações sociais, como por exemplo, as representações que os alunos tem do professor.

Inclui bibliografia.

SOUZA, Maria Cristina Vergara Emmerich.  Concepções sobre autoridade docente :  um estudo com 
alunos do curso noturno.  São Paulo, 1993.  120 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): MAHONEY, Abigail Alvarenga.

DESCRIÇÃO:
Busca  entender  o  problema  da  autoridade  docente  a  partir  da  concepção  dos  alunos-trabalhadores 
pertencentes aos cursos noturnos de segundo grau de uma escola pública da cidade de Santos (SP).

METODOLOGIA:
Realizou  a pesquisa  numa escola  pública  que atende uma clientela  de primeiro  e  segundo graus  nos 
períodos matutino, vespertino e noturno. Optou por trabalhar com 60 alunos de terceiras séries do segundo 
grau noturno de Metalurgia, Nutrição e Inciso. Esta escolha justifica-se, pois são alunos mais adultos que 
estão prestes a deixar  a escola e portanto reconhecem com mais facilidade as deficiências do ensino  
público. Os dados foram apreendidos por meio de aplicação de questionários e entrevistas.

CONTEÚDO:
A  autoridade  vivida  na  relação  pedagógica  pode  ser  vista  sob  diversos  ângulos,  dependendo  das 
preocupações  e  das  experiências  do  pesquisador.  Este  trabalho  procurou  entender  o  problema  da 
autoridade docente, a partir das concepções de alunos trabalhadores pertencentes aos cursos noturnos de 
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segundo grau de uma das escolas públicas da cidade de Santos. A escola mantém os cursos de segundo 
grau propedêutico e habilitações profissionais em nutrição e metalurgia. Seus alunos foram submetidos a 
um questionário, enriquecido posteriormente com algumas entrevistas. A análise dos dados demonstrou que 
os alunos apresentavam semelhanças e diferenças de opiniões em função do curso, do sexo e da idade. A  
maioria considerou necessária e indispensável a existência da autoridade na relação pedagógica, pois por 
meio dela,  torna-se possível  garantir  o objetivo primordial  da escola: a construção do conhecimento do 
aluno.  Os  alunos  sugerem  algumas  modificações  nas  formas  de  relacionamento  pedagógico,  na 
organização da escola e no emprego da autoridade docente nas salas de aula.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Conclui  que  a  autoridade  dos  professores  é  bastante  divergente  dependendo  do  curso  que  o  aluno 
freqüenta, do seu sexo, da sua idade e do clima relacional permitido pelo professor. No curso de Metalurgia  
observa que a autoridade predominante é do tipo racional, que é reconhecida pela competência técnica dos 
professores deste curso. Diferentemente, nos cursos de Nutrição e Inciso os alunos apresentam queixas e  
propostas de mudanças nas formas de relacionamento. Os alunos do Inciso afirmaram que a autoridade é 
delineada a partir do respeito para figura do professor e em Nutrição, a autoridade está ligada a aplicação 
de normas disciplinares como forma de manter a ordem e a atenção. Os protestos referem-se ao emprego 
de formas arbitrárias de disciplina. Enfim, conclui que os alunos de Nutrição e Inciso querem participar,  
escolher e opinar mais a respeito dos processos de ensino-aprendizagem.

Inclui bibliografia.

SOUZA, Maria de Fátima Matos de.  Estado e políticas de educação de jovens e adultos.  Piracicaba, 
1998.  113 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  Universidade Metodista de Piracicaba. 

ORIENTADOR(A): BOAVENTURA, Elias.

DESCRIÇÃO:
Pretende discutir o compromisso do Estado na oferta de educação de jovens e adultos no período de 1985 
a 1997, procurando detectar até que ponto a oferta dessa modalidade de ensino está voltada efetivamente 
para a formação individual e coletiva do cidadão, preparando-o para enfrentar os desafios apresentados 
pela globalização da economia. Faz um levantamento historiográfico da educação de jovens e adultos no 
Brasil.

METODOLOGIA:
Análise critica das legislações, dos programas de educação de jovens e adultos estabelecidos pelo recorte 
da autora e fontes bibliográficas que possibilitem um embasamento teórico.

CONTEÚDO:
Para  atingir  o  objetivo,  analisa  a  Constituição  Federal,  as  legislações  de  ensino,  os  programas 
desenvolvidos pela União no período, os Planos Nacionais de Educação em discussão e as diretrizes das 
agências  internacionais  de  financiamento,  em especial  o  Banco  Mundial,  para  descobrir,  nas  linhas  e 
entrelinhas  desses  documentos,  o  compromisso  do  Estado  na  oferta  dessa  modalidade  de  ensino, 
procurando identificar de que maneira e com que objetivo ela se apresenta nestes documentos. No decorrer 
da pesquisa percebe-se que as legislações, no que concerne a educação de jovens e adultos, apresentam 
ambigüidades  e  contradições,  que  fazem  com  que  ela  figure  nas  políticas  educacionais  como  uma 
modalidade  de  ensino  de  segunda  categoria.  Essa  constatação  fica  evidenciada  quando  analisa  os 
programas  de  alfabetização  de  adultos  desenvolvidos  pela  União  no  período,  onde  se  percebe  um 
descompromisso das esferas governamentais  na implementação desses programas.  Pode-se dizer  que 
esse descompromisso é motivado por dois fatores: primeiro as ambigüidades e contradições com relação a 
responsabilidade  do  poder  público;  e  o  segundo,  falta  de  vontade  política  de  nossos  governantes  em 
resolver a questão da oferta da educação de jovens e adultos. Após a análise do material, o estudo aponta  
para a necessidade de implementação de políticas na área de educação de jovens e adultos de acordo com 
a realidade e características próprias do educando, visando a formação individual e coletiva do cidadão.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Os programas de educação de jovens e adultos vêm sofrendo processos de descontinuidade o que faz com 
que  figurem  nas  políticas  educacionais  como  uma  modalidade  de  ensino  que  pode  ser  oferecida  de 
qualquer maneira ou até mesmo não ser oferecida. O fato da educação de jovens e adultos estar inserida  
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nas legislações de ensino não é suficiente para assegurar ao cidadão uma escolaridade de qualidade, mas 
pode contribuir para que se possa lutar pelos direitos. A oferta de educação básica para jovens e adultos  
excluídos do sistema regular de ensino tem que ser mantida, enquanto não tiver sido assegurada a todos a 
efetiva oportunidade de freqüentar a escola fundamental na idade própria.

Inclui bibliografia.

SOUZA, Rosa Fátima de.  Classes populares e educação popular na Primeira Republica : problemas, 
valores e lutas.  Campinas, 1991.  181 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Estadual  
de Campinas. 

ORIENTADOR(A): GOHN, Maria da Glória Marcondes.

DESCRIÇÃO:
Analisa o processo de escolarização formal das classes populares em Campinas, na Primeira República. 
Procura recuperar a perspectiva das classes populares, em particular na década de 20. Procura captar o 
universo de relações e significados que envolveram as classes populares e a educação no momento em 
que se inicia a democratização do ensino. Busca compreender esse processo de escolarização sem perder 
de vista a relação entre Estado, educação e classes populares. Procura, ainda, compreender porque as 
classes  populares  têm  lutado,  através  do  século,  pela  democratização  da  educação  como  direito  de 
cidadania.

METODOLOGIA:
Devido as dificuldades em encontrar registros que possibilitassem a reconstrução da visão das classes 
populares sobre a educação, adota dois tipos de procedimentos no tratamento das fontes: utiliza fontes 
indiretas e não convencionais; utiliza as mais variadas fontes convencionais que contribuem no trabalho de 
reconstituição de um quadro de referência sobre a educação popular no Estado de São Paulo, na cidade de 
Campinas enfoca as classes populares e a educação na cidade. Consulta o jornal popular Diário do Povo. 
Realiza entrevistas com quatro estudantes das primeiras décadas do século e com uma professora que 
lecionou na década de 20. Utiliza os Anuários do Ensino do Estado de São Paulo. Para a caracterização  
dos usuários da época, consulta livros de matrícula dos alunos das antigas escolas criadas na época.

CONTEÚDO:
Analisa os problemas, valores e as lutas das classes populares em relação a educação popular na Primeira  
República,  especificamente  na  década de  20,  em Campinas.  Trata  dos  projetos  de  educação  popular  
veiculados na sociedade,  ressaltando o projeto das classes dirigentes e os projetos apresentados pelo 
movimento operário. Aborda a política educacional empreendida pelos Governos do Estado de São Paulo e  
as demandas populares pela educação. O processo de escolarização das classes populares é analisado 
pela  expansão  do  ensino  público  e  particular.  Além  da  caracterização  das  escolas,  das  demandas 
populares,  aborda os valores e significações da escola  no meio popular.  Utiliza  fontes indiretas e  não 
convencionais  e  fontes  convencionais  que  contribuem no  trabalho  de  reconstituição  de  um quadro  de 
referência sobre a educação popular no Estado de São Paulo e na cidade de Campinas. No movimento de 
defesa da democratização da educação percebe tanto elementos de um projeto político pedagógico de 
dominação social quanto elementos de resistência e luta contra esta dominação e entendimento social da 
educação como medida democrática e direito à cidadania.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Na década de 20 os trabalhadores das classes populares tinham precárias condições de vida na cidade. As 
classes populares viveram uma condição de exclusão, que revela estratégias cotidianas de organização e 
reivindicações pela participação na sociedade. As classes populares constituíram um significativo número 
de associações para prestar benefícios em diferentes áreas e realizaram inúmeras greves. No início do 
século, a educação passa a fazer parte dos projetos de vida das classes populares. Sua importância cresce 
no transcorrer das primeiras décadas devido a difusão do ideário liberal de educação, a constituição de um 
imaginário  de  supervalorização  social  da  escola  e  das  exigências  sociais  por  uma  cultura  letrada.  A 
"educação popular"  configurou uma realidade adversa,  onde se entrecruzam a oferta  insuficiente  e em 
condições precárias, dificuldades de acesso e permanência, processos de exclusão, valores e esperanças. 
A expansão do ensino público na cidade de Campinas ocorreu de forma lenta e privilegiando o núcleo 
urbano.  O crescimento  maior  acontece  na década de 20.  Mesmo no final  da  década,  atendendo uma 
pequena  parcela  do  público  em  idade  escolar,  Campinas  encontrava-se  em  situação  privilegiada,  se 
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comparada  a  outras  regiões  de  São  Paulo.  O  ensino  primário  e  profissional  destinava-se  às  classes 
populares, enquanto o ensino normal e secundário atendia às classes médias e as elites, cumprindo, a 
escola, um papel de seleção social. A concepção de educação popular trazia o caráter de classe que a  
educação permaneceria a ter no País.

Inclui bibliografia.

SOUZA, Rosilda Silvio.  A política educacional da administração do Partido dos Trabalhadores em 
Santo André :  a educação de jovens e adultos.   São Paulo,  1994.   78 p.  + anexos.   Dissertação 
(Mestrado em Educação) - Universidade de São Paulo. 

ORIENTADOR(A): SILVA JUNIOR, Celestino Alves da.

DESCRIÇÃO:
Analisa a implantação da educação de jovens e adultos pelo Departamento de Educação da Prefeitura de 
Santo André (SP), a partir da perspectiva da democratização do ensino, procurando descrever as condições 
materiais e políticas existentes nos diversos momentos deste serviço, bem como, apresentar e analisar as 
diretrizes adotadas e as dificuldades enfrentadas.

METODOLOGIA:
Para  a  realização  deste  estudo  utilizou-se  documentos  oficiais  da  Prefeitura  de  Santo  André,  do 
Departamento de Educação e do Serviço de Educação de Jovens e Adultos, artigos de jornais e outros  
registros, além das informações da autora que atuou tanto no Departamento como no SEJA.

CONTEÚDO:
Analisa  a  implantação  e  o  desenvolvimento  do Serviço  de  Educação de  Jovens e  Adultos  (SEJA)  na  
administração do Partido dos Trabalhadores em Santo André entre 1989 e 1992. Num primeiro momento, 
analisa o projeto de educação básica destinado exclusivamente aos funcionários municipais, e, em seguida,  
analisa a implantação e o desenvolvimento do SEJA para a população de vários bairros do Município. A  
pesquisa se caracteriza como um estudo de caso. Constata o contraste entre a pujança econômica do 
município estudado e a precariedade de atendimento educacional,  principalmente aquele destinado aos 
jovens  e  adultos.  O  SEJA  tem  sua  atuação  voltada  para  a  superação  das  deficiências  materiais  e 
pedagógicas.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A pujança econômica de Santo André, município considerado o núcleo rico do ABC, contrastava com a  
precariedade de atendimento dos serviços sociais públicos. A administração petista propunha ampliar e 
melhorar a prestação de serviços públicos, na qual se incluiu o Serviço de Educação de Jovens e Adultos,  
inicialmente  destinado  aos  funcionários  municipais,  e  depois  estendido  a  população.  A  diretriz  política 
adotada para esta experiência não se constituía numa tentativa de transformar em duradouro um serviço 
que tem um caráter transitório, produto das atuais condições de seletividade do sistema de ensino. Procura-
se  sim,  uma  tentativa  de  superar  deficiências  materiais  e  pedagógicas  -  características  marcantes  na 
maioria dos projetos de educação de jovens e adultos no Brasil.

Inclui bibliografia.

SOUZA, Suzani Cassiani de.  Supletivo individualizado : possibilidades, equívocos e limites no ensino de 
ciências.  Campinas, 1995.  122 p. + anexos.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade 
Estadual de Campinas. 

ORIENTADOR(A): ALMEIDA, Maria José P. M. de.

DESCRIÇÃO:
Busca  compreender  a  dinâmica  das  relações  professor-aluno,  aluno-material  didático,  mediante  as 
mudanças  sugeridas  pela  própria  professora-pesquisadora,  que  visam  ultrapassar  a  característica 
comportamentalista do ensino de ciências.

METODOLOGIA:

147



Serve-se de elementos da pesquisa dialética utilizando entrevistas informais com alunos, registros diários 
de ocorrências, análise de material didático produzido ou não pelos professores de ciências e utilizados 
pelos alunos,  incluindo a análise das avaliações escritas. Para analisar melhor as mudanças pensadas 
pelos professores no ensino individualizado de ciências, centrou a discussão em três aspectos: a avaliação, 
conteúdo e o método. 

CONTEÚDO:
Procura,  como  professora-pesquisadora  no  CEES-Unicamp,  compreender  a  dinâmica  das  relações 
professor-aluno, aluno-material didático e como atuaram as concepções no ensino de ciências, ao buscar  
uma proposta de superar características comportamentalistas. Introduz mudanças pedagógica tais como 
reformulação  de provas,  inclusão de textos  nos módulos e  aulas práticas  grupais,  visando melhorar  a 
qualidade de ensino sob uma perspectiva crítica. Além disso, procura diminuir o índice de evasão de alunos,  
buscando  evidenciar  o  resultado  dessas  modificações.  Serviu-se  de  elementos  da  pesquisa  dialética 
utilizando como principais instrumentos entrevistas informais com alunos, registros diários de ocorrência, 
análises do material didático produzido ou não pelos professores de Ciências e utilizados pelos alunos. 
Encontrou  no  ensino  individual  algumas  possibilidades,  como  as  interações  ocorridas  que  promovem 
situações de aprendizagem, os limites como a flexibilidade de horário muito ampla que pode desmotivar os  
alunos, e os equívocos que foram feitos quando promoveu espaços abertos nas provas aos alunos, sem 
levar em conta toda relação de poder que ela subentende.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Diminuiu-se a evasão escolar,  alterando-se o  processo de avaliação e tornando-o menos traumático e 
transformando-o num momento de aprendizagem. Além disso, procurou-se fazer um trabalho com novos 
conteúdos, adequando-os as necessidades dos alunos. Estruturou-se uma sala de estudos para que os 
alunos  pudessem tirar  suas  dúvidas,  favorecendo a  interação  professor-aluno-conhecimento.  É preciso 
entender as relações que estão acontecendo dentro da escola, para a partir daí, repensar caminhos viáveis  
de mudança.

Inclui bibliografia.

STIVAL, David.   O processo educativo dos agricultores sem-terra na trajetória da luta pela terra . 
Porto Alegre, 1988.  219 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. 

ORIENTADOR(A): FISCHER, Nilton Bueno.

DESCRIÇÃO:
Procura estudar o processo pedagógico-educativo que ocorre no desenvolvimento de uma ação concreta do 
Movimento Sem-Terra na região do Médio e Alto Uruguai no Rio Grande do Sul.

METODOLOGIA:
Reconstrói  a  luta  de 80  famílias  que  após despejo  foram obrigadas a  ficar  10  meses (de  27/08/84  a 
15/07/85) no acampamento da Estrada de Fortaleza, no município de Erval Seco, no Rio Grande do Sul. 
Procura  analisar  os  dois  modos  de  educação  (formal  e  informal)  através  da  "história  de  vida"  dos 
agricultores. A "história de vida" é uma técnica da pesquisa qualitativa, onde o sujeito entrevistado manifesta 
livremente suas idéias e opiniões. Utiliza esta técnica com 20 pessoas, ou seja, com todos os entrevistados. 
A realização da pesquisa, a análise dos dados e das "histórias de vida" foram feitas dentro da abordagem 
da pesquisa participante. O período das entrevista foi de 2 meses (novembro e dezembro de 1985). Neste 
período o pesquisador ficou morando com os sem-terra. Ao falar sobre educação com os entrevistados gira  
a conversa em torno da educação formal (de ontem) e da educação informal.

CONTEÚDO:
Procura reconstituir e analisar o processo educativo da luta política na conquista da terra de um grupo de 80 
famílias de agricultores sem-terra da região do Médio e Alto Uruguai do RS. Estas famílias participaram e 
viveram uma experiência única, de organização, reflexão e ação; indo da ocupação de uma área de terra, 
passando por um acampamento durante 10 meses, até chegar a vitória final junto ao governo do Estado. 
Estuda o campo pedagógico e a questão metodológica considerada neste processo de organização de luta, 
e sua articulação orgânica com os movimentos sociais, procurando mostrar como, num projeto autonomista 
de conquista  da terra,  elabora-se um novo saber  articulado,  diretamente ligado  aos  interesses  desses 
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agricultores. Remete-se a Paulo Freire e Carlos Rodrigues Brandão para mostrar que não existe um único 
modelo de educação, valorizando a educação popular. O saber popular (dos trabalhadores sem-terra) surge  
como uma autêntica aprendizagem que oportunizou avanços na consciência das pessoas e na qualificação 
e ampliação de suas lutas. A partir do concreto, do cotidiano dos sem-terra, relaciona este movimento com 
um movimento mais amplo da sociedade brasileira, desvelando, junto com os sem-terra, a possibilidade 
auto-educativa na construção de uma sociedade mais justa, mais humana e mais igualitária.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Os aspectos  básicos  da  nova  cultura  que  se  forma a  partir  da prática  do  MST são:  a  redefinição  de 
cidadania; o exercício da cidadania em práticas cotidianas;  nas ações ofensivas existe uma resistência 
prolongada,  porém sem violência;  a  afirmação da autonomia  do  movimento.  A  partir  do  ato  educativo  
constante  nas  relações  pedagógicas  entre  os  saberes,  de  um lado  erudito  e  comprometido  (Igreja  e 
assessorias) e de outro, o saber popular (dos trabalhadores sem-terra) surge uma autêntica aprendizagem 
para esses dois segmentos, o que oportunizou avanços na consciência das pessoas e na qualificação e 
ampliação de suas lutas.

Inclui bibliografia.

TALAVERA,  João  Roberto.   Uma  experiência  educacional  assentada  em  Novo  Horizonte :  os 
desencontros  dos  bem-intencionados  “agentes  de  transformação”.   Campo  Grande,  1994.   179  p. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Centro de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal do 
Mato Grosso do Sul. 

ORIENTADOR(A): VALENTE, Ana Lúcia Eduardo Farah.

DESCRIÇÃO:
Faz  crítica  a  prática  dos  "agentes  de  transformação"  na  experiência  educacional,  desenvolvida  no 
acampamento rural  da Gleba Novo Horizonte (MS).  Procura descrever a experiência, analisar de forma 
crítica a proposta de alfabetização de jovens e adultos e a prática desenvolvida por técnicos do Núcleo de  
Programas  e  Projetos  Especiais  (NPPE).  Pretende  contribuir  com a  educação  desenvolvida  junto  aos 
movimentos  sociais,  como  os  acampamentos  rurais  que  vêm  crescendo  através  do  Movimento  dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

METODOLOGIA:
Para análise foram utilizados pressupostos teórico-metodológicos da ciência da história, baseados na teoria  
de Marx e  Engels,  segundo a  qual  esta  compreensão se  dá a  partir  do  desenvolvimento  material,  da  
determinação das condições materiais da existência humana. Como o objeto de pesquisa está inserido na 
história,  é  necessário  ter  domínio  das  categorias  que particularizam o modo capitalista  de produção e 
apreender seus elementos mais simples e mais complexos. Para descrever a experiência, procurou levar 
em  conta  a  compreensão  que  a  equipe  do  NPPE  tinha  no  momento  em  que  realizou  a  proposta 
educacional.  A  experiência  foi  reconstituída  após sete  anos.  Para  realizar  uma crítica  da  proposta  de 
alfabetização de jovens e adultos, que teve como base o método Paulo Freire, foi preciso fazer uma síntese 
de seus principais  elementos.  Para criticar  os agentes do NPPE, responsáveis  pela  implementação da 
experiência, fez uma crítica sobre a própria atuação, tarefa que apresentou limites e dificuldades. Utilizou 
como recursos de contextualização os planos de ação, relatórios, ofícios, palestras, programas de governo 
do Estado e das organizações da sociedade civil, panfletos, atas e materiais didáticos.

CONTEÚDO:
Pretende contribuir para o debate sobre a atuação dos educadores junto aos movimentos sociais. A partir 
da análise de uma proposta de alfabetização de jovens e adultos, propõe fazer uma crítica à prática dos 
"agentes de transformação" na experiência educacional desenvolvida pelo Núcleo de Programas e Projetos 
Especiais (NPPE), da Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul, na Gleba Novo Horizonte, município  
de  Invinhema,  de  1986  a  1988.  Dentre  os  alunos  haviam  muitos  "brasiguaios",  trabalhadores  rurais 
expropriados de suas terras no Brasil, que emigraram para o Paraguai nas décadas de 50, 60 e 70. Para  
análise utiliza  pressupostos teórico-metodológicos da ciência da história, baseados na teoria de Marx e 
Engels.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
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Os pontos positivos da experiência foram: a contribuição para a participação dos trabalhadores rurais na 
questão  educacional  e  na  questão  ligada  ao  trabalho;  o  sucesso  na  alfabetização  de  muitos  alunos 
("brasiguaios");  a criação de um organismo institucionalizado de participação nas questões educacionais 
dos trabalhadores rurais e a melhoria no atendimento por parte do Estado no ensino de primeiro grau na  
Gleba  do  Norte.  As  conclusões  negativas  sobre  a  proposta  educacional  foram:  apesar  de  criticar  a 
concepção  bancária,  não  procurou  historicizar  sua  origem  e  função  no  processo  de  desenvolvimento 
histórico da humanidade; a concepção de classes sociais e lutas de classe era unilateral, mecanicista e  
maniqueísta; os alunos foram reduzidos a sua realidade empírica, eliminando-se da proposta as relações 
sociais determinadas pela base material; os monitores não tinham embasamento teórico para apreender as  
relações com a estrutura social; o material didático retratava apenas a realidade imediata; o uso do método  
Paulo  Freire  obedecia  a  este  reducionismo;  ignorava  o  fato  de  que  o  conhecimento  era  produzido  
socialmente através das classes sociais  e como tal,  era  histórico e  social;  na relação professor-aluno, 
valorizava-se extremamente o aluno, chegando atribuir a este o poder de aprender sozinho. Com relação 
aos "agentes de transformação"  as críticas são as seguintes:  os "agentes transformadores" tinham um 
interpretação mecanicista e eclética do que é escola; desvalorizavam a participação do professor, vendo 
este como opressor e dominador através do conhecimento; a preocupação com a educação não significou 
uma preocupação com a elevação do nível cultural das massas.

Inclui bibliografia.

TERRA,  Denise  Maria  Antunes  Cordeiro.   Por  detrás  dos  tapumes :  desvelando  o  trabalho  e  a 
alfabetização no canteiro  de obras.   Niterói,  1995.  152 p.   Dissertação (Mestrado em Educação) -  
Universidade Federal Fluminense. 

ORIENTADOR(A): BASTOS, João Baptista.

DESCRIÇÃO:
Analisa, numa perspectiva marxista, o canteiro de obras da FIOCRUZ (Fundação Oswaldo Cruz), no Rio de 
Janeiro, no qual é instituído o projeto "Alfabetizar e Construir".

METODOLOGIA:
Investigação feita por meio de depoimentos e registros no diário de campo, assim como materiais didáticos 
e documentos do projeto de alfabetização obtidos de trabalhadores de três canteiros de obras da FIOCRUZ.  
Cita  Rosiska  Oliveira  e  Miguel  Darcy  de Oliveira  que definem o papel  do pesquisador dentro  de  uma 
pesquisa participante.

CONTEÚDO:
O trabalho de campo direciona a atenção para a narrativa dos trabalhadores da construção civil. O canteiro  
de  obras  impõe  mecanismos  para  perpetuar  as  relações  sociais  de  produção  como:  a  hierarquia,  os 
controles e a desterritorialidade. É palco de uma prática educativa engendrada nas relações sociais de 
produção. O capital procura minimizar essa prática pela desqualificação do processo de aprendizagem do 
trabalhador. O Projeto Alfabetizar e Construir foi criado pela ação concentradora do capital,  propondo a 
humanização do canteiro de obras, reduzindo a força de trabalho a capital humano. O projeto se atem aos 
parâmetros de conservação da sociedade capitalista, o que reafirma o valor da escola pública para além de  
iniciativas privadas na alfabetização e educação dos trabalhadores.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Compreende o canteiro de obras como expressão das relações sociais de produção no qual está inserida 
uma lógica capitalista. Mantém os mecanismos hierarquizantes, inclusive pelo oferecimento de projetos de 
alfabetização. O trabalho de alfabetização visa capacitar o trabalhador para que este compreenda melhor as 
orientações  em  serviço.  Dessa  maneira,  a  alfabetização  e  a  suposta  profissionalização  maximizam  a 
exploração do trabalhador, reduzindo-o a capital humano. O capital distancia cada vez mais o trabalhador  
da sua visão global do processo produtivo e das possibilidades de superação das condições perversas de 
sua exploração. O projeto "Alfabetizar e Construir" reproduz as relações sociais e controla os trabalhadores 
ideologicamente. É pouco ambicioso, estabelece relação linear entre trabalho e alfabetização, difunde visão 
a-histórica do trabalho, oferece formação empiricista aos professores, nega a dimensão política da ação 
educativa, fazendo uso do discurso liberal de formação da cidadania, além de minimizar o acesso ao saber 
historicamente  acumulado.  Recomenda  a  elaboração  de  um  projeto  educativo  que  considere  os 
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conhecimentos produzidos no mundo do trabalho, os sonhos e os anseios das classes trabalhadoras e que 
permita ultrapassar os tapumes.

Inclui bibliografia.

TERRA, Neuza Salles.  Concepções de alfabetização de adultos no Brasil no período de 1946 a 1964. 
Rio  de  Janeiro,  1991.   109  p.   Dissertação  (Mestrado  em  Educação)  -  Faculdade  de  Educação, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

ORIENTADOR(A): RANGEL, Mary Therezinha Alexandre Simen.

DESCRIÇÃO:
Procura identificar e analisar comparativamente as concepções de alfabetização de adultos no Brasil, no 
período de 1946 a 1964, momento em que se acentuam as propostas de alfabetização de adultos.

METODOLOGIA:
Os estudo tem características de pesquisa documental, histórica e qualitativa fenomenológica. A pesquisa 
recorre à análise (qualitativa fenomenológica) do conteúdo em Bardin. A amostra deste estudo é composta 
pelos seguintes documentos, com reconhecido valor histórico: Campanha de Educação de Adolescentes de 
Adultos - Instrução dos Professores do Ensino Supletivo - 1948; Regulamento da Campanha Nacional da 
Educação  Rural  -  1952;  Plano  de  Trabalho  Experimental  da  Campanha  Nacional  de  Erradicação  do 
Analfabetismo - 1958; Anais do II Congresso Nacional de Educação de Adultos - 1958; e Relatório do I  
Encontro de Coordenadores do Movimento de Educação de Base -  MEB -  Conclusão I  e II  -  1962. A 
orientação metodológica foi inspirada na análise qualitativa fenomenológica. As análises dos dados são 
feitas a partir das seguintes etapas: pré-análise, descrição analítica e interpretação referencial.

CONTEÚDO:
Investiga a concepção de alfabetização de adultos no Brasil  num período de redemocratização (1946 a 
1964), época em que o contexto sóciopolítico engendra a alfabetização de adultos em maior extensão. No 
referencial teórico procura resgatar o significado da alfabetização através de vários autores. Os resultados 
indicam que as  concepções de alfabetização  de  adultos  no  Brasil,  neste  período,  apresentam cunhos 
técnico, funcional e antropológico voltados sobretudo para a propaganda de uma idéia ou ação, para a  
preparação de mão-de-obra qualificada e para a promoção do homem.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Através dos resultados das análises foi possível verificar que as concepções de alfabetização de adultos, no 
período de 1946 a 1964, apresentaram cunhos técnico, funcional e antropológico voltados, sobretudo, para 
a propaganda de um idéia ou ação, para a preparação de mão-de-obra qualificada, para promoção do 
homem. Recomenda ampliar as pesquisas com a finalidade do combate ao fracasso escolar;  estimular 
pesquisas de campo que tenham como objetivo ampliar a investigação do posicionamento dos programas 
de alfabetização de adultos; articular os estudos sobre educação de adultos com o contexto histórico a fim  
de que se constate que as idéias pedagógicas têm a ver com a história das idéias filosóficas, sociais e 
políticas; trabalhar a relação teoria e prática nos estudos; impedir o reducionismo articulando-se o técnico, o 
político e o humano, focalizando a multidimensionalidade de alfabetização de adultos.

Inclui bibliografia.

TIENGO, Arlete.  O estudo supletivo através do ensino individualizado por módulos é uma solução 
adequada? :  um estudo  avaliativo  com módulos de  Matemática.   Vitória,  1988.   274  p.  +  anexos. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Espírito Santo. 

ORIENTADOR(A): CARVALHO, Janete Magalhães.

DESCRIÇÃO:
Avalia  a  efetividade  e  a  eficiência  dos  módulos  instrucionais  elaborados  pelos  orientadores  de 
aprendizagem do Centro de Estudos Supletivos de Vitória (CESV), como facilitadores da aprendizagem do 
aluno na disciplina de matemática de primeiro grau. Diante do grande número de reprovações na disciplina  
citada, resolveu-se avaliar o novo material antes de sua implementação oficial.
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METODOLOGIA:
Adotou-se  a  estratégia  de  avaliação  de  pequenos  números,  desenvolvida  para  avaliação  de  materiais 
instrucionais, cuja modalidade de avaliação pré-produto objetiva julgar a qualidade do material instrucional  
em sua fase de pré-versão. O modelo de avaliação adotado é o da chamada "Avaliação Racional" de Stake, 
que  prevê  que  a  fonte  principal  de  evidências  acerca  do  mérito  de  um  dado  objetivo  deve  provir 
principalmente das reações que esse objeto provocar naqueles indivíduos que com ele deverão entrar em 
contato direta ou indiretamente. Os instrumentos de coleta de dados foram: entrevista e questionário de 
opiniões com alunos e orientadores, especialistas e supervisores e fichas de acompanhamento dos alunos 
em suas atividades.

CONTEÚDO:
Estudo avaliativo  dos  módulos  de  Matemática –  1º  grau  -  elaborados pelos professores do Centro  de 
Estudos Supletivos de Vitória (CESV), com o objetivo de verificar as percepções dos alunos, especialista e 
supervisor sobre a eficiência e eficácia dos referidos materiais. O modelo de avaliação é o da chamada 
“Avaliação  Reacional”  de  Stake.  A  pesquisa  respondeu  as  questões  levantadas  para  a  orientação  do 
estudo, procurando identificar a necessidade de se adequar os objetivos, conteúdos, atividades e itens de 
testes contidos nos módulos às reais necessidades da clientela adulta. Os dados foram coletados por meio 
de dois questionários aplicados a 110 alunos, cinco orientadores da aprendizagem e um supervisor  do 
CESV, no período de setembro de 76 e maio de 1977. Pela análise procedida, concluiu-se que todos os 
módulos instrucionais elaborados indicam necessidade de adequação a clientela alvo. Com base nos dados 
empíricos, a pesquisa faz recomendações para a prática e identifica áreas de investigação para futuros 
estudos.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Considera o ensino supletivo através de módulos instrucionais para área de matemática uma alternativa 
viável para a instrução de adultos, porém necessita de uma maior adequação das orientações, objetivos, 
conteúdos, atividades e teste a realidade da clientela em apreço, face as características sócio-econômica e 
cultural detectadas. Aponta a necessidade de replicação desta avaliação, tendo como sujeitos as clientelas 
dos outros Centros, tendo em vista a possibilidade de características sócio-econômico-culturais distintas, 
fato  que  compromete  a  generalização  da  adequabilidade  do  material  instrucional  para  todo  o  Estado. 
Também recomenda-se que os demais módulos sejam avaliados, assim como os das outras áreas. Quanto 
a avaliação de adultos, sugere que além do pós-teste formal, ocorra um contato mais direto no processo de 
avaliação,  o  que  implica  em  maior  número  de  orientações  de  aprendizagem  atuando  de  forma  mais 
estimuladora.

Inclui bibliografia.

TOLEDO, Paulo de Tarso Gasparelli de.  O processo de formação de professoras/es para a educação 
de jovens e adultos no curso de estudos adicionais do Instituto de Educação do Rio de Janeiro . 
Niterói, 1998.  108 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal Fluminense. 

ORIENTADOR(A): BASTOS, João Baptista.

DESCRIÇÃO:
Recuperação crítica da experiência de proposta de formação de professoras/es para atuarem com jovens e 
adultos no ano de 1994, no Curso de Estudos Adicionais do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, 
através da análise efetuada sobre o processo de formulação de execução da proposta, dando ênfase, no 
interior do trabalho formativo, à trajetória de (re)construção de conhecimento e ao movimento emancipatório  
vividos pelas alunas-professoras, no âmbito de suas histórias de vida pessoal/profissional. Análise dirigida 
ao contexto contemporâneo das relações políticas, econômicas e socioculturais com o reordenamento do 
pensamento hegemônico e da relação com o movimento histórico empreendido pela (re)valorização da 
educação de jovens e adultos e para a formação de professoras/es para essa modalidade.

METODOLOGIA:
Pesquisa fenomenológica.

CONTEÚDO:
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Realiza uma recuperação crítica da experiência de implementação da proposta de formação de professores 
de jovens e adultos, ocorrida em 1994, no Curso de Estudos Adicionais do Instituto de Educação do Rio de  
Janeiro.  Analisa  o  processo  de  formulação  e  execução  da  proposta,  enfatizando  a  trajetória  de 
(re)construção  de  conhecimento  vivida  pelas  alunas-professoras  através  de  suas  histórias  de  vida 
pessoal/profissional. Estuda o contexto contemporâneo das relações políticas, econômicas e socioculturais 
com o  reordenamento  do  pensamento  hegemônico.  Analisa  também a  sua  relação  com o  movimento 
histórico  empreendido  pela  (re)valorização  da  educação  de  jovens  e  adultos  e  para  a  formação  de 
professoras/es para essa modalidade. Contribui para as reflexões teórico-práticas dirigidas a reformulação 
curricular dos cursos de formação de professores.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A  atitude  de  rever  a  prática  diária  de  elaboração  coletiva  da  proposta  determinou,  outrossim,  o  
desvelamento das contradições próprias aos modos de pensar/agir. A vivência do IERJ (e o seu registro)  
vem demonstrando ser mais um acontecimento positivo que se soma aqueles realizados pelo coletivo dos 
sujeitos envolvidos com a educação de jovens e adultos, no sentido de que pode ela estar contribuindo, 
também, com o processo de conscientização e engajamento de novos personagens na luta histórica pelo  
direito das classes populares a garantia de acesso e a permanência em uma escola pública, democrática e 
com uma educação de qualidade.

Inclui bibliografia.

TORRES, Eliane Aparecida.  Uma abordagem sobre o ensino supletivo : o Centro Estadual de Educação 
Supletiva no Estado de São Paulo.  Campinas, 1997.  189 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  
Universidade Estadual de Campinas. 

ORIENTADOR(A): OLIVEIRA, Cleiton de.

DESCRIÇÃO:
Identifica a política  educacional  de jovens e adultos não escolarizados ou semi-escolarizados em seus 
condicionantes políticos,  econômicos e sociais através da análise da estrutura dos Centros de Estudos 
Supletivos  (CES),  sua  legislação,  suas  buscas,  seus  equívocos,  suas  dificuldades  e  seus  resultados,  
abordando sua atuação no Estado de São Paulo de 1980 até 1994.

METODOLOGIA:
Os dados empíricos foram obtidos através de questionários enviados a todos os CES do Estado de São  
Paulo (13 responderam), bem como através de levantamento bibliográfico (estudos e documentos oficiais).

CONTEÚDO:
Analisa um tipo de escola denominada escola função, Centros Estudos Supletivos (CES), que chegou no 
Estado de São Paulo no início da década de 80, atingindo um total de 17 escolas até o ano de 1994,  
período  que  abrange  a  pesquisa.  Considerou  os  condicionantes  econômicos,  políticos  e  sociais  que 
permearam a educação de adultos antes e após a lei 5.692/71, o percurso da escola-função desde a sua 
criação até sua realização atual, bem como, a crítica emergente que julga essa escola como local em que 
não ocorre um processo de socialização e cujos resultados são poucos significativos. Os dados analisados 
foram obtidos através do levantamento dos estudos históricos sobre a educação de adultos, documentos 
oficiais e informações adquiridas por meio de questionário de 13 CES do Estado de São Paulo. Conclui que  
o CES foi uma resposta do Estado frente aos movimentos educativos e culturais. No que se refere ao seu 
funcionamento  foram  negligenciadas  a  questão  da  formação  do  professor,  do  material  didático  e  da 
legislação. Quanto à socialização, as várias situações criadas nos CES atuais refutam e idéia inicial.  A 
respeito da produtividade, por insuficiência de dados permanece a premissa vinda do senso comum que 
relaciona número de matriculados versus número de concluintes.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A criação da escola-função representa um salto em termos de ação do Estado frente a escolarização do 
jovem e do adulto. Porém, é possível inferir que o Projeto CES era uma resposta mediadora para a extinção  
dos movimentos educativos e culturais. A diferença é que o primeiro pretendia a formação e o segundo a 
informação.  Até  certo  ponto,  pode-se  afirmar  que  o  indivíduo  foi  supervalorizado  em  relação  a  sua  
capacidade  de  apreensão  do  sentido  global  de  uma  dada  informação.  A  concepção  do  Projeto  CES 
norteava-se para uma ação pedagógica complementar, traduzindo perfeitamente a modalidade Suprimento. 
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Certas questões foram totalmente negligenciadas como a capacitação do professor que atua no ensino 
supletivo,  o material  didático e a falta de uma legislação própria  para os CES.  Quanto à socialização,  
entendida por desenvolvimento das relações humanas ou socialização do saber, foram demonstrada várias 
situações criadas nos CES atuais que refutam a idéia de que esses não promoveram socialização. Sobre a  
produtividade, na ausência de compilações suficientes ou na sua inexistência, permanece a premissa vinda 
do  senso  comum  que  relaciona  o  número  de  matriculados  versus  número  de  concluintes  para  uma 
avaliação  positiva  ou  negativa.  A  inserção  da  regra  de  freqüência  mínima  perpassa  ao  aluno  um 
descompromisso  que  lhe  acaba  assegurando  efeitos  negativos,  uma  vez  que  no  seu  imaginário,  a 
representação de escola pressupõe limites, parâmetros que situam o aluno dentro do contexto escolar. É 
fundamental que a Secretaria da Educação defina normas exatas e precisas em relação a escola-função;  
que se estabeleçam critérios claros em relação aos recursos humanos; que considere toda a experiência 
acumulada pelas várias equipes na elaboração dos critérios; que se considere a ampliação da estrutura 
ocupacional que promove a adaptação da classe trabalhadora a turnos e horários que se distanciem da 
estrutura escolar tradicional. É necessário que se façam estudos legítimos e profundos sobre a tipicidade do 
alunado do ensino supletivo, sobre a psicologia da aprendizagem do aluno adulto, buscando, assim, bases 
sólidas para a elaboração dos conteúdos curriculares e dos exames.

Inclui bibliografia.

TREIN, Eunice Schilling.  Educação popular : instrumento de fortalecimento da sociedade civil : desafio 
dos anos 80.  Rio de Janeiro, 1987.  124 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Instituto de Estudos  
Avançados em Educação, Fundação Getúlio Vargas. 

ORIENTADOR(A): ALMEIDA, Zilah Xavier de.

DESCRIÇÃO:
Busca  evidenciar  a  relevância  da  escola  enquanto  lugar  para  o  exercício  da  educação  popular  como 
instrumento de fortalecimento da sociedade civil, transmitindo conhecimento aos dominados e levando-os a 
consciência da própria dominação.

METODOLOGIA:
Estudo teórico.

CONTEÚDO:
Objetiva evidenciar a relevância da escola enquanto lugar para o exercício de uma educação popular que se 
realiza como instrumento de fortalecimento da sociedade civil. Parte de uma análise das várias conjunturas 
político-econômicas do Brasil e das várias propostas pedagógicas que corresponderam a cada período da 
história  na  intenção  de  explicitar  as  interações  entre  ambos.  Examina  o  desenvolvimento  histórico  da 
realidade brasileira e a educação popular desde a década de 30 e seu desdobramento até os anos 70.  
Discute as teorias de educação e a questão da educação popular na intenção de resgatá-la como prática  
educativa. Finaliza com uma análise conjuntural dos anos 80, destacando 3 propostas de educação popular 
em debate atualmente, representadas por Carlos Rodrigues Brandão, Guiomar Namo de Mello e Vanilda  
Pereira  Paiva,  visando  identificar  o  desafio  de  como  a  educação  popular,  enquanto  instrumento  de 
fortalecimento da sociedade civil, pode contribuir para o processo de construção de uma ordem democrática  
dentro da sociedade brasileira.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Conclui que as propostas pedagógicas se adequam a cada momento da conjuntura econômica, social e 
política  da  história  brasileira.  Uma educação que  considera  a  formação do cidadão contribuirá  para  o 
fortalecimento da sociedade civil. 

Inclui bibliografia.

TROTTA, Francesco.  Trabalhadores e a educação popular : as correntes anarquista e trabalhista e a 
educação popular no Rio de Janeiro (1888-1920).  Rio de Janeiro, 1991.  300 p.  Dissertação (Mestrado 
em Educação) -  Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

ORIENTADOR(A): KONDER, Leandro.
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DESCRIÇÃO:
Analisa as atividades de educação popular desenvolvidas pela classe trabalhadora, através das tendências 
anarquista e trabalhista, no Rio de Janeiro, entre 1888 e 1920. Busca estudar as diferenças entre essas  
duas tendências que, na prática, se manifestaram, no início da formação da classe operária no Rio de 
Janeiro, formulando princípios objetivos e orientação para atuação da classe em relação a problemática 
educacional. Estabelece a relação entre as orientações que as tendências procuram imprimir ao movimento 
e sua ação política concreta na área de educação, no sentido de desenvolver a consciência do trabalhador  
para uma atuação mais eficaz na sociedade brasileira.

METODOLOGIA:
Leitura  e  análise  de  documentos  (incluindo  jornais  revistas  e  panfletos  da  imprensa  operária)  e  livros 
relacionados ao tema, para identificar debates, lutas e experiências que se travavam em torno da educação 
pelas duas correntes, num período em que ocorrem mudanças significativas no Brasil.

CONTEÚDO:
O  trabalho  tem  por  objetivo  as  atividades  de  educação  popular,  desenvolvidas  pelos  anarquistas  e 
trabalhistas no Rio de Janeiro, no início do século. O movimento anarquista brasileiro desenvolveu suas 
atividades educativas instalando escolas, centros de estudos sociais, criando grupos de propaganda e de 
teatro  político.  Essas  atividades  estavam  articuladas  com  o  objetivo  político  de  construção  de  uma 
sociedade  libertária.  Os  trabalhistas  desenvolveram  sua  ação  instalando  escolas  e  centros  operários,  
reivindicando  a  ampliação  do  ensino  fundamental,  a  criação  de  escolas  profissionais,  o  financiamento 
estatal a iniciativa privada, tendo como base de construção de um partido político para obter melhorias na 
educação da época.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
A educação para o movimento operário, era tão importante quanto qualquer outra reivindicação trabalhista.  
Ela estava presente em todos os congressos que se vinculam as lutas operárias,  e nos estatutos dos  
sindicatos,  independentemente da posição política  norteadora.  Nessa perspectiva,  o  próprio  movimento 
construiu suas formas alternativas de educação, não esperando pela ação governamental. De acordo com 
sua  posição  política,   os  grupos  de  trabalhadores  manifestaram-se  de  maneira  divergente  quanto  a 
finalidade da educação popular, mas nem por isso deixavam de constar de seus planos da luta ao lado das 
demais reivindicações sociais.

Inclui bibliografia.

VASCONCELLOS, Iolani.   Universidade e educação popular :  o projeto da Universidade Católica  de 
Goiás.  Rio de Janeiro, 1990.  116 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro. 

ORIENTADOR(A): MATA, Maria Lutgarda.

DESCRIÇÃO:
Analisa a relação entre o projeto político-pedagógico da Universidade Católica de Goiás (UCG) e as práticas  
de educação desenvolvidas por ela.

METODOLOGIA:
Abordagem qualitativa  que parte do conhecimento disponível  sobre a relação universidade/sociedade e 
educação popular, procurando situar esta relação no contexto da política educacional brasileira e da Igreja  
Católica no período pós-64. Em seguida, parte de uma perspectiva dialética para discutir o papel que a 
universidade desempenha na sociedade capitalista. O objeto empírico deste trabalho são as entrevistas, os 
depoimentos e a análise de documentos relativos a trajetória da UCG, assim como a identificação das  
especificidades das práticas de educação popular. 

CONTEÚDO:
O trabalho tem como objetivo analisar a relação entre projeto político-pedagógico da UCG e as práticas de 
educação popular desenvolvidas por ela. É uma tentativa de apreender a emergência dessa práticas no 
interior da universidade e sua repercussão na praxis educativa dessa instituição. Os dados obtidos através 
do exame de documentos, entrevistas e depoimentos foram sistematizados com base no conhecimento 
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disponível sobre a relação universidade/sociedade e educação popular, procurando situar essa relação na 
conjuntura brasileira e no âmbito da Igreja Católica nos meados da década de 70.

Inclui bibliografia.

VASCONCELOS, Luzia Siqueira.  O enfoque autonomista da educação : crítica à proposta de educação 
popular autônoma.  Campinas, 1989.  142 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) -  Faculdade de 
Educação, Universidade Estadual de Campinas. 

ORIENTADOR(A): SAVIANI, Dermeval.

DESCRIÇÃO:
Procura caracterizar e discutir o enfoque autonomista da educação, surgido da dicotomia educação popular 
– educação formal, através da sistematização de um conjunto de idéias e práticas da educação popular e da 
reflexão sobre estas idéias.

METODOLOGIA:
Analisa, à luz de uma abordagem crítica de interpretação da educação, as idéias dos diferentes autores que 
contribuem para o delineamento do enfoque autonomista. O ponto de partida deste estudo é o livro "A  
Questão Política da Educação Popular" de Carlos Rodrigues Brandão.

CONTEÚDO:
Caracteriza  o  enfoque  autonomista  da  educação,  que  se  contrapõe  a  dicotomia  educação  popular  - 
educação formal  e  analisa  a  educação popular  como independente  e  autônoma da educação escolar. 
Apresenta idéias dos diferentes autores que contribuem para o delineamento do enfoque autonomista,  
fazendo uma relação com as teorias crítico-reprodutivistas. Esboça um histórico da educação brasileira,  
analisando a educação de classe, que cria a dicotomia educação do povo - educação da elite. Aborda a 
tendência de se discutir a educação popular no âmbito da educação de adultos, que é vista como uma 
tendência autonomista. Analisa a dimensão pedagógica do enfoque autonomista, considerando questões 
como o saber popular, o agente da educação popular, o espaço e o processo educativo e as influências da 
Escola Nova. Considera a dimensão política do enfoque autonomista, estudando a relação entre Estado e  
educação e as organizações populares. Os autonomistas perdem de vista a luta de classes no interior da 
escola e da sociedade ao defender uma educação independente e autônoma da educação formal para as 
camadas populares e abandonam a discussão do papel que o Estado desempenha na educação e na 
sociedade capitalista, descartando a obrigação deste para com a educação da população.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Os autonomistas acabam perdendo de vista a luta de classes no interior da escola e da sociedade ao 
defender  uma  educação  independente  e  autônoma  da  educação  formal  para  as  camadas  populares.  
Abandonam a discussão do papel que o Estado desempenha na educação e na sociedade capitalista,  
descartando  a  obrigação  deste  para  com  a  educação  da  população.  Apesar  da  educação  popular 
autonomista pretender ter uma atuação abrangente, acaba sendo direcionada a educação de adultos. Na 
educação popular autonomista vem ocorrendo uma fragmentação assumida pelos próprios autonomistas, 
devido a forma como vem sendo proposta e desenvolvida: acaba incentivado o espontaneismo pedagógico 
na prática educativa, e provocando a fragmentação da prática educativa que enfraquece os movimentos de 
organização e atuação política  das camadas populares.  O enfoque autonomista,  enquanto metodologia 
inspirada na não-diretividade, vem influenciando a formação de professores através da prática pedagógica 
dos cursos de Magistério e de Pedagogia. Após a sistematização das idéias que configuram o enfoque 
autonomista  feito  por  este  trabalho,  espera-se  estar  contribuindo  para  a  ampliação  do  tema  e  para  a  
recolocação das discussões sobre educação popular no âmbito da educação da população em geral.

Inclui bibliografia.

VIEIRA, Elio.  Educação, trabalho e participação : um estudo baseado em experiências vividas no meio 
rural baiano.  São Paulo, 1990.  361 p.  Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade de São 
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DESCRIÇAO:
Procura descrever e analisar o trabalho educacional desenvolvido em três escolas de ensino de primeiro 
grau  em  duas  comunidades  rurais  do  interior  da  Bahia,  no  processo  de  implantação  de  projetos  de 
educação para o trabalho. Busca discutir questões sobre a integração entre educação e trabalho e sua 
relação com o desenvolvimento do homem do meio rural.

METODOLOGIA:
Analisa as características da "abordagem etnográfica na pesquisa educacional" a partir de Lüdke e André.  
Adota, portanto, a metodologia qualitativo-etnográfica. O tempo de convivência no campo de pesquisa foi de 
um ano em um projeto e 15 meses no outro. O trabalho de pesquisa foi realizado pessoalmente e foram 
utilizados relatórios elaborados pela coordenação do projeto. Utiliza como método de coleta de dados a  
observação das atividades de grupo e entrevistas. Utiliza também material fotográfico, gravações em vídeo 
e análise de documentos.

CONTEÚDO:
Descreve e a  analisa o  trabalho educacional  desenvolvido  em duas comunidades rurais  no interior  do 
estado  da  Bahia,  objetivando  discutir  e  elucidar  questões  sobre  a  integração  educação-trabalho.  O 
referencial teórico é constituído por estudos de Paulo Freire, Ana Maria Saul e Ramon M. Garcia. A partir  
dos pressupostos do método etnográfico de investigação social, seleciona os dados mais significativos para 
a organização do estudo, registrando-os em multimeios (áudio, vídeo e fotos). Após dois anos e dois meses,  
retorna  aos  núcleos  de  participação  e  entrevista  professoras  e  coordenadoras  de  educação  e  outras 
pessoas dessas comunidades. As conclusões indicam que é possível, mediante a aplicação de princípios 
participativos de educação, obter mudanças nas escolas e nas comunidades rurais; e que, com a saída dos 
apoios institucionais e das lideranças, as mudanças obtidas a curto prazo retroagem, evidenciando, assim, o 
papel  dos  profissionais  de  educação  (lideranças)  na  obtenção  de  mudanças  nas  escolas  e  nas 
comunidades rurais.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Constata após a análise dos dados, que é possível, através da aplicação de princípios participativos e de 
educação para o trabalho, obter mudanças na escola e nas comunidades rurais, desde que as lideranças 
permaneçam no local. Evidencia a importância do papel dos professores nas mudanças na ação da escola,  
pois com o deslocamento desses profissionais e do apoio institucional, as mudanças obtidas retroagem. 
Constata, ainda, que é possível conseguir as mudanças necessárias para o desenvolvimento do homem no 
meio rural.

Inclui bibliografia.

ZORZO, Vicente Palotti.  O imaginário dos educadores : um estudo junto as alfabetizadoras de um projeto 
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ORIENTADOR(A): RICHARDSON, Roberto Jarry.

DESCRIÇÃO:
Partindo das representações e dos símbolos dos educadores quanto à educação, ao educador e à realidade  
social,  procura  analisar  o  imaginário  dos  mesmos,  sendo  este  a  possibilidade  da  criação  do  novo, 
destacando assim sua importância na constituição da realidade. Este estudo pretende dar uma contribuição 
para pensar a educação através do viés do imaginário, alertando para a importância de se levar em conta 
aspectos inconscientes e dissimulados que constituem qualquer grupo social, oferecendo, assim, elementos 
que ajudam numa reflexão sobre a praxis educativa.

METODOLOGIA:
Os dados coletados foram obtidos através de entrevista e foram analisados qualitativamente, tendo como 
referencial Laurence Bardin. Faz uso ainda de estudos de Richardson.

CONTEÚDO:
Tendo presente que o imaginário não é tanto o quimérico, mas sim a possibilidade da criação do novo,  
destaca-se a sua importância na constituição da realidade. A reflexão sobre ele se dá no contexto da busca 

157



de uma sociedade autônoma. A amostra é constituída de nove educadores do projeto de alfabetização de 
adultos, denominado Projeto Sol da Terra, realizado em várias comunidades da periferia de João Pessoa.  
Através de entrevistas foi feita a coleta das informações. Os dados escolhidos foram agrupados com a  
técnica da análise de conteúdo, definida por Laurence Barilin. Os resultados mostram que o imaginário dos 
educadores, com traços provenientes da religião e do pensamento liberal, não contribui para a implantação  
de uma sociedade autônoma, mas sim favorece a legitimação de uma organização social marcada pelo 
heteronomio.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
O imaginário das educadoras encerra uma dimensão imediatista. Toda praxis é em função de um assunto  
presente que precisa ser contornado. Elas parecem mais preocupadas em evitar tornar a situação pior do 
que  está,  por  isso  é  que  se  vêem como aqueles  que  podem resolver  alguns  problemas  dos  outros,  
carecendo, assim, de uma perspectiva utópica que impele a educação para a liberdade. A categoria do  
inédito-viável  não está muito presente no seu horizonte. Propõe o resgate da dimensão sonhadora das 
educadoras, possibilitando-lhes terem acesso a outros sonhos, sendo a leitura de obras literárias uma via 
privilegiada para tanto.  Vislumbrando o novo e o diferente,  pode-se tecer uma rede de mediações que 
possibilitem a todos serem eles mesmos, verdadeiros e livres.

Inclui bibliografia.
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