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Resumo: Usando os processos de modelagem de pessoas de Ian Hacking recontamos as  invenções da 
educação popular e da EJA pela perspectiva de compreender quem é e como se formaram os 
sistemas de classificação dos sujeitos. Em um segundo momento, estabelecemos um diálogo crítico 
entre a noção de modelagem com os aprendizados do tempo presente, identificados nos trabalhos que 
compõem o segundo Dossiê de EJA na EPAA, destacando os movimentos de investigação que os 
pesquisadores-autores desenvolveram; as epistemologias; as metodologias de conhecimento 
utilizadas no campo da EJA, sintetizando o que as pesquisas revelam sobre as muitas invenções dos 
sujeitos da EJA. Em última instância, queremos destacar os aprendizados, e o que ainda teríamos que 
aprender para que os pesquisadores da EJA possam intervir efetivamente nos múltiplos contextos 
brasileiros e latino-americanos no sentido da transformação social. 
Palavras-chave: modelagem de pessoas; sujeitos da EJA; processos de investigação; aprendizados. 
 
The many inventions of the EJA 
Summary: Using the processes of making up people of Ian Hacking, we recount the inventions of 
popular education and Adult and Youth Education (EJA from the Portuguese) from the perspective 
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of understanding who they are and how the systems of classification of subjects and subjectivities 
were generated. In a second step, we establish a critical dialogue between the notion of making up 
people with the lessons identified in the articles that make up the second special issue of EJA in 
EPAA, highlighting the systems of inquiry developed by the researchers-authors, their 
epistemologies, the methodologies of knowledge open in the field of EJA, and synthesizing what 
research has revealed about the many inventions of the subjects of EJA. Ultimately, we want to 
highlight what we, as researchers in EJA, have learnt, and what we still need to learn to effectively 
intervene in the multiple Latin American and Brazilian contexts towards the goal of social 
transformation.  
Keywords: making people; subject of EJA; research processes; learning. 
 
Las muchas invenciones de la Educación de Jóvenes y Adultos 
Resumen: Usando la noción de los procesos de modelación de personas  de Ian Hacking relatamos las 
invenciones de los modelos educativos de educación popular y de educación de jóvenes y adultos 
(EJA) desde la perspectiva de la comprensión de quiénes son y cómo se formaron los sistemas de 
clasificación de los sujetos que participarían en esos modelos. En un segundo momento, 
establecemos un diálogo crítico entre la noción de modelado con los aprendizajes de nuestro tiempo, 
identificados en las obras que componen el segundo número especial sobre EJA en EPAA, 
destacando los movimientos de la investigación que los investigadores-autores desarrollaron, sus 
orientaciones epistemológicas, las metodologías de conocimiento usadas en el campo de la EJA, la 
síntesis de lo que revela la investigación acerca de las muchas invenciones  de sujetos de EJA. En 
última instancia, queremos destacar lo aprendido, y lo que queda por aprender para que los 
investigadores de EJA puede intervenir eficazmente en los múltiples contextos latinoamericanos y 
brasileños para la transformación social. 
Palabras clave: el modelado de las personas; educación; procesos de investigación; aprendizajes. 

As LLuzes  e as Sombras  da EJA 

Ah! professora, você tem que me desculpar mas eu tive que fechar todas as turmas de EJA, 
tem muita insegurança... E, além do mais, essa meninada não quer nada com o estudo. A EJA 
não tem futuro! Pra que gastar dinheiro e esforço nessas pessoas! É uma perda de tempo. 

 
Para os que trabalhamos no campo da Educação de Jovens e Adultos (EJA), lidar com o 

preconceito desse tipo de afirmações é recorrente, mas nem por ser habitual deixa de incomodar. De 
fato, o preconceito tem uma longa história como fica evidente na conhecida e ofensiva fala resgatada 
no trabalho de Di Pierro & Galvão: 

O analphabeto é como um microcephalo, de visão psyquica estreitada, porque, embora veja 
claro a enorme massa das noçoes escriptas lhe escapa; pelos ouvidos passam palavras e ideias 
como se não passassem; o seu campo de percepção é uma linha, a inteligência o vácuo; não 
raciocina, não entende, não prevê, não imagina, não cria. Muitos só saem da indiferença 
mulsumana para entrar nos espasmos do banditismo (Couto, 1923 apud Rocha, 1995, p. 80 
apud Galvão & Di Pierro, 2007, p. 41)  

 
Esse desconforto também aparece em reuniões acadêmicas nas quais os colegas comentam 

sobre a situação da EJA como a Cinderela (Schugurensky & Meyers, 2001) da pesquisa educativa e 
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também em vários dos artigos do dossiê I1 que organizamos para Arquivos Analíticos de Políticas 
Educativas e em outras publicações científicas (Galvão & Di Pierro, 2007). Mas nem tudo é 
pessimismo pedagógico no campo. 

De 59 a 64, um período de luzes é um dos subtítulos de artigo de Haddad e Di Pierro intitulado 
Escolarização de jovens e adultos. Bastante lido e citado desde sua publicação em 2000, o trabalho 
apresenta uma visão panorâmica da EJA no Brasil. O subtítulo chama a atenção por seu otimismo 
pedagógico e pela diferença com os anteriores que apenas faziam referência a períodos históricos 
como Colônia e Império ou Período de Vargas. De onde vem esse otimismo pedagógico? Pensamos em 
duas possibilidades.  

Muito provavelmente as mobilizações populares antes do golpe militar, a revolução Cubana, 
os movimentos nacionalistas e de esquerda em outras partes da América Latina, bem como as lutas 
nacionalistas e anticolonialistas na África, na Ásia e outros fenômenos similares contribuíram para 
que estes e outros autores2 caracterizassem o período de maneira positiva. O curioso desse 
otimismo, é que a situação dos milhões de moradores de zonas rurais, indígenas, trabalhadores 
pobres, analfabetos e migrantes, ou seja, a população que tradicionalmente se considera como 
usuária da EJA, não justificaria essa perspectiva iluminista. 

Outra possibilidade é pensar que a perspectiva otimista se relaciona com um sentimento de 
agência transformadora entre os educadores do campo popular e não em referência às pessoas que 
hoje denominamos como sujeitos da EJA. Não criticamos a perspectiva de Haddad e Di Pierro, só 
queremos chamar a atenção a uma tendência que percebemos na área de EJA ou uma certa 
ambivalência sobre se o “campo” de estudos avança quando os “estudantes/sujeitos” estão em 
melhores condições ou quando os “educadores/sujeitos” se autopercebem como agentes de 
mudança. 

Os exemplos citados mostram algumas tensões e complexidades envolvidas quando se quer 
definir o sujeito da EJA e a necessidade de seguir pensando em quem é e como se formou esse 
sujeito. Em Modelando pessoas, Ian Hacking (em inglês Making Up People, 1999) descreve esses 
processos com diversas populações. Mais do que simplesmente classificar ou nomear pessoas, 
Hacking está interessado em saber como os nomes interagem com os nomeados, bem como os 
mecanismos desse dinâmico processo, que segundo ele são dez: 1) contar; 2) quantificar; 3) criar 
normas; 4) estabelecer relações; 5) medicalizar; 6) biologizar; 7) genetizar; 8) tornar normal; 9) 
burocratizar; e 10) reclamar identidade. Ainda segundo o autor, os sete primeiros mecanismos se 
destinam ao descobrimento do sujeito, o oitavo é um mecanismo da prática ou da ação, o nono de 
administração e o décimo consiste na resistência do sujeito, que se reconhece como tal. 

Nesse artigo, nos inspiramos no processo de modelagem de pessoas de Hacking para refletir 
sobre a constituição dos sujeitos da EJA ao longo de sua história, estabelecendo um dialogo crítico 
com os aprendizados do tempo presente que identificamos nos trabalhos que compõem este 
segundo Dossiê de EJA e, sobretudo, para contribuir e pensar o futuro da EJA no Brasil. 

Modelando o Sujeito da EJA 

 

                                                
1 O Dossiê, publicado em setembro de 2013, é composto por nove artigos (números 69 a 77) que podem ser 
acessados em http://epaa.asu.edu/ojs/issue/view/21. 
2 Outros pesquisadores do campo da EJA como Fávero (2001), Brandão (1984) e Bezerra (1984) não apenas 
compartilham essa visão, como foram protagonistas desse período, ajudando a construir os movimentos de 
educação e cultura popular do referido período de luzes da EJA. 
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Contando e quantificando a EJA 

Os 10 países com mais analfabetos respondem por 72% do total mundial. Além disso, a taxa 
de analfabetismo caiu apenas 1% entre 2000 e 2011. 
Essas foram algumas das preocupantes conclusões do 11° Relatório de Monitoramento Global 
de Educação para Todos, lançado nessa quarta-feira pela Unesco. Atualmente, o mundo tem 
743 milhões de adultos iletrados. 2 entre 3 são mulheres (Dearo, 2014). 
 

Contar as pessoas e quantificar os grupos de uma categoria de pessoas são mecanismos 
básicos muito utilizados em nossas sociedades no processo de modelar pessoas e, claramente, precisa 
do reconhecimento de que existe um momento quando esse tipo de pessoa tem uma existência 
“real” mas não reconhecida como sujeito social. A inexistência do sujeito da EJA tal como 
concebida na atualidade é notada quando se estabelece a parcela da população a ser contada nas 
estatísticas como alfabetizada ou analfabeta nos três primeiros censos realizados no país em 1872, ainda 
no Império, em 1890 e 1900, já na República. O levantamento feito naquele momento tomava a 
informação sobre alfabetização de toda a população a partir de zero ano de idade (Ferraro & 
Kreidlow, 2004, p. 197). Para ter um indicador possível de estabelecer comparações entre todos os 
censos demográficos realizados no país, Ferraro & Kreidlow (2004, p. 197) tem lançado mão de 
artifício “que consiste em subtrair, tanto da população total como da população analfabeta, o 
contingente de pessoas de 0 a 4 anos. Isto permite obter uma estimativa do analfabetismo para a 
população de 5 anos ou mais”.3 

Nos primeiros censos realizados no país, pode-se afirmar que a educação não teve muito 
espaço, talvez como reflexo do que ocorria na sociedade em geral. Na verdade, segundo Ferraro & 
Kreidlow (2004, p. 180) a única informação contida nos referidos censos era “Sabe ler e escrever?”. 
Aparentemente, não havia até então parâmetros que definissem o que é “ler e escrever”, ficando o 
informante livre para responder. 

Em 1950 o censo demográfico, por orientação da UNESCO estabeleceu o seguinte: “Como 
sabendo ler e escrever entendem-se as pessoas capazes de ler e escrever um bilhete simples, em um 
idioma qualquer, não sendo assim consideradas aquelas que apenas assinassem o próprio nome” 
(Ferraro, 2002). 

Essa formulação se manteve nos dois últimos censos com pequenas variações. Em 2000 foi 
acrescentado que a pessoa que “aprendeu a ler e escrever, mas esqueceu, e a que apenas assinava o 
próprio nome foram consideradas analfabetas” (IBGE, 2000 apud  Ferraro, 2002 grifo nosso). Em 
2010, introduziram-se duas mudanças para definir o alfabetizado e o analfabeto: a primeira, foi a 
menção aos “cinco anos ou mais de idade” e, a segunda, uma qualificação do esquecimento 
mencionado em 2000, ou seja, esqueceu o que aprendeu por “ter passado por um processo de 
alfabetização que não se consolidou” (IBGE, 2011). Esta, provavelmente, em referência ao fato de 
que o sujeito da EJA teve passagens pela escola em algum momento de sua vida e também pode ter 
frequentado campanhas, projetos e programas de alfabetização, sem contudo ter-se apropriado da 
leitura e da escrita a ponto de conseguir ler e escrever um bilhete simples. 

Na década de 1970 a UNESCO sugeriu a adoção do conceito analfabetismo funcional para 
definir o fenômeno de pessoas que mesmo escolarizadas não conseguem fazer uso social da leitura e 

                                                
3 Ferraro e Kreidlow ressaltam que os países da América Latina têm preferido trabalhar com a taxa de 10 anos 
ou mais. A UNESCO por sua vez, “por enfatizar o problema do analfabetismo de jovens e adultos, tem 
preferido taxas para as pessoas de 15 anos ou mais” (Ferraro & Kreidlow, 2004, p. 180-181). 
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da escrita em suas atividades cotidianas.4 Na perspectiva da UNESCO, são considerados analfabetos 
funcionais os jovens e adultos com menos de quatro anos de estudo, já que esse seria um período 
considerado adequado para a consolidação da leitura e da escrita. 

Surge, assim, outro importante indicador de contagem e quantificação do sujeito da EJA, que 
são os anos de estudo concluídos com aprovação. Mesmo considerado imperfeito, dados os 
desníveis e desigualdades verificadas no sistema de ensino do país, este indicador acaba por 
complexificar e ampliar a medida censitária que considera alfabetizada a pessoa que declara saber ler 
e escrever um bilhete simples. 

Normatizando a EJA 

Analfabeto: ignorante, estúpido, boçal, bronco; antônimos: culto e polido (F. Fernandes 
[1957], Dicionário de Antônimos e Sinônimos apud Ferraro, 2002). 
Significado de Analfabeto: adj. e s.m. Que não sabe ler nem escrever. P. ext. Muito ignorante 
(http://www.dicio.com.br/analfabeto/ acesso em 17/06/2014). 

O trabalho de Hacking mostra que a ideia do “Normal e o Patológico” na medicina se 
desenvolveu pouco depois de 1800 e que essa dicotomia tem sido muito relevante na construção dos 
diferentes sujeitos sociais. O que é considerado a norma no que diz respeito à trajetória escolar no 
Brasil atual? O fluxo normal e denominado correntemente como regular no processo de escolarização 
prevê a entrada da criança na escola aos seis anos de idade5 e a conclusão do Ensino Fundamental e 
do Ensino Médio aos 14 e 17 anos respectivamente. Isto pressupõe ter a frequência mínima exigida 
de 75% do total de horas letivas previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN n. 9394/96) para o ano e um aproveitamento positivo, ou seja, uma trajetória sem 
retenções ou reprovações dentro dos tempos de estudo estabelecidos, seja um semestre ou um ano 
letivo. 

Tal aproveitamento baseia-se em mecanismos de avaliação estabelecidos pelos sistemas de 
ensino cujos resultados, em última instância, são consolidados em nota ou conceitos, tendo para a 
aprovação que alcançar a média previamente estabelecida. Para os que não conseguem, por algum 
motivo, alcançar a média, estão previstos mecanismos de recuperação paralela ou ao final do período 
de ensino ou ainda, dependência de um determinado número de disciplinas que podem ser cursadas 
no ano seguinte juntamente com o ano escolar subsequente. 

O sujeito contado e quantificado como EJA desviou-se dessa norma, apresenta trajetórias 
escolares descontínuas, ou seja, marcadas por categorias criadas para quantificá-los e classificá-los, 
tais como a do IBGE (2012) “abandono escolar precoce”; e outras que sinalizam a EJA desde o que 
falta, tais como desistências, evasões, reprovações, embora mais recentemente se incorpore a 
possibilidade de entrar novamente na norma do excluído, porque pode retornar ao sistema escolar de 
EJA. Apresenta, por isso, defasagem idade/série para usar uma categoria do censo que significa 
“proporção de pessoas frequentando uma determinada série escolar com idade superior àquela 
pedagogicamente recomendada para a referida série” (IBGE, 2011). Este sujeito, segundo outra 
formulação do IBGE (2012) ficou para trás ou sofreu um “atraso escolar proveniente dos níveis 

                                                
4 Pesquisadores como Tfouni (1995), Soares (2004) e Stromquist (2001) trabalham com diferentes 
perspectivas do conceito de letramento, mas parecem coincidir na ideia de que este significa o uso social da 
leitura e da escrita. Outras, como Ribeiro (1999) trabalham com o termo alfabetismo com o mesmo sentido. 
5 Emenda Constitucional n. 59, de 11 de novembro de 2009, que amplia a obrigatoriedade da educação básica 
para a faixa de 4 a 17 anos de idade, a ser implementada até 2016. 
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educacionais anteriores”, o que resulta consequentemente em um atraso na sua trajetória “normal.”6 

Correlações na EJA 

 “O analfabetismo tem endereço. Sabemos onde está localizado e em que tipo de população 
ele está localizado. É uma população mais velha, um estoque de pessoas que ainda não se 
alfabetizaram. A maioria está no Nordeste. O que a gente pode entender é que, a médio e 
longo prazo, conforme esse estoque for diminuindo e a população mais jovem for 
crescendo, a tendência é que esse índice caia”, afirmou a gerente da PNAD, Maria Lúcia 
Vieira. (Andrade, 2013). 
 
Em conexão com os mecanismos de contagem, quantificação e normatização surge a forte 

tendência a estabelecer relações entre dinâmicas ou situações que aparecem simultaneamente, e que 
muitas vezes aparentam “explicar” as causas de um determinado problema. De maneira geral, na 
busca de compreensão de um fenômeno como a EJA, é comum a confusão entre correlação e 
causalidade. 

Como é sabido, historicamente o sujeito da EJA, entendido como sendo pobre analfabeto 
morador de áreas rurais, passou a ser visto também em sua condição de morador urbano e das 
periferias, como membro da classe trabalhadora e, mais recentemente em suas múltiplas identidades 
étnico-raciais, de gênero e no que tange às necessidades especiais, entre outras (Di Pierro, 2005; 
Paiva & Sales, 2013). Certamente a pobreza, a discriminação de gênero, étnico-racial e as 
necessidades especiais são dinâmicas associadas ao analfabetismo e aos problemas de evasão e 
repetência associados à EJA. O que nós queremos chamar a atenção usando o esquema de Hacking, 
é que o problema aparece quando se confunde a presença de dois fenômenos relacionados, e se usa 
a presença de um para explicar a presença de um outro. 

Em muitos casos, com boas intenções, as pessoas tendem a generalizar e se surpreendem ao 
encontrar afrodescendentes com doutorado ou mulheres brancas analfabetas, já que historicamente 
era mais comum encontrar afrodescendentes analfabetos e mulheres brancas com altas taxas de 
conclusão da escolaridade. A existência dessas relações é muitas vezes confundida com as causas do 
fenômeno. A confusão entre correlação e causalidade no campo da EJA tem, muitas vezes como 
consequência, generalizações que resultam na figura de um sujeito idealizado sem conexão com a 
realidade concreta das pessoas que poderiam participar dos sistemas educativos. Essas idealizações, 
embora sejam às vezes bem intencionadas impedem a busca de soluções realistas e apropriadas. 

A medicalização, a biologizacão e genetização da EJA 

A concepção, na melhor das hipóteses, ingênua do analfabetismo o encara ora como uma 
“erva daninha” – daí a expressão corrente: “erradicação do analfabetismo” –, ora como uma 
“enfermidade” que passa de um a outro, quase por contágio, ora como uma “chaga” 
deprimente a ser “curada” e cujos índices, estampados nas estatísticas de organismos 
internacionais, dizem mal dos níveis de “civilização” de certas sociedades. Mais ainda, o 
analfabetismo aparece também, nesta visão ingênua ou astuta, como a manifestação da 
“incapacidade” do povo, de sua “pouca inteligência”, de sua “proverbial preguiça” (Freire, 
2001, p. 15) 

 
Paulo Freire na citação acima traduz as tendências à medicalização, biologização e 

genetização que aparecem interligadas nos discursos produzidos no Brasil sobre o analfabetismo e, 

                                                
6 É importante ressaltar que na formulação da própria LDBEN n. 9394/96 no Artigo 37 estes sujeitos 
encontram-se “fora da idade própria para aprender”. 
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consequentemente, sobre os sujeitos da EJA. Assim, dificuldades de aprendizagem resultam de 
problemas clínicos de saúde provocados pelo próprio sujeito ou por seu grupo social, mas podem 
também ser “herdados”. 

No caso específico dos sujeitos da EJA esses discursos clínicos trazem consequências, entre 
as quais uma das principais é que os sujeitos ou os grupos aos quais pertencem são individualizados 
e responsabilizados por serem analfabetos ou por não terem frequentado a escola, isentando-se toda 
e qualquer responsabilidade social. 

Outra consequência dessa perspectiva clínica do sujeito da EJA que gostaríamos de destacar 
é a desvalorização social desses sujeitos, associados a toda sorte de preconceitos e estigmas (Galvão 
& Di Pierro, 2007). À medida que tais preconceitos são difundidos na sociedade, também são 
incorporados pelos próprios sujeitos que acabam por reproduzir a ideia de que têm dificuldades para 
aprender e que são culpados pelo próprio fracasso escolar. 

Identificamos também uma consequência relacionada com a solução para a questão do 
analfabetismo e da baixa escolaridade. As ações articuladas para o enfrentamento do problema são 
de curta duração nos moldes das campanhas, e baseadas no paradigma da suplência como reposição 
do tempo perdido e, por isso, apartadas dos sujeitos encarnados (Di Pierro, 2005; Paiva, 2006). 

Há ainda consequências do ponto de vista político, já que a participação política dos sujeitos 
da EJA tem sido limitada como, por exemplo, a negação sistemática do voto dos analfabetos, dada 
sua “incapacidade” de discernimento e escolha (Ferraro, 2002). Até os dias de hoje percebe-se tal 
limitação, porque os analfabetos conquistaram o direito de votar, mas não podem ser votados. 

Normalizando a EJA 

O chefe de família tem interesses muitas vezes complicados a dirigir e a lei o reconhece 
capaz; tem grandes deveres morais a cumprir, deveres de proteção à mulher, deveres de 
autoridade e de educação para com os filhos e a lei reconhece o analfabeto de o 
desempenhar; e entretanto, é a esse mesmo homem que a lei política nega o discernimento 
necessário para crer o que melhor o convier e quer-se agora negar-lhe o discernimento para a 
escolha de um candidato em quem mais confie. O analfabeto ante a lei criminal é apto para 
conhecê-la, ter vontade de indispensável conhecimento para proceder de uma ou de outra 
forma e a lei política há de privá-lo até do senso comum para votar em quem lhe pareça 
melhor? Só não tem inteligência para exercer um simples direito político? (Saldanha Marinho 
apud Rodrigues, 1965, p. 143-144 apud Galvão & Di Pierro, 2007, p. 38). 

 
De acordo com a perspectiva de Hacking, aproximar os “desviantes” o máximo possível do 

“normal” é um outro mecanismo importante nos processos de modelagem de pessoas. No caso da EJA, 
a normalização pode ser expressa na construção de um discurso positivo sobre os sujeitos. Estes, 
mesmo analfabetos ou com baixa escolaridade, têm conhecimentos, têm capacidade de aprender, 
assumem responsabilidades e realizam de forma plenamente satisfatória inúmeras tarefas ao longo 
de suas vidas. 

Ao contrário dos mecanismos anteriores, os altos índices de analfabetismo ou a falta de 
escolarização dos sujeitos não são provocados pela doença, incapacidade ou preguiça, nem são uma 
herança herdada de seus pais ou familiares. São fruto da falta de políticas públicas capazes não 
apenas de alfabetizar, mas de garantir a educação escolar da população em todas as faixas etárias. 

Assim, a sociedade por engendrar múltiplas formas de desigualdade e por não distribuir 
igualmente a riqueza e os bens produzidos é que é a grande causadora do analfabetismo e dos 
problemas de escolarização existentes. Desta forma, os sujeitos da EJA deixam de ser vistos como o 
empecilho ao desenvolvimento da sociedade e passam a revelar o atraso dessa sociedade, que 
concentra riqueza, poder e conhecimento entre poucos. 
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Burocratizando a EJA 

Outro importante mecanismo para a modelagem de pessoas, segundo Hacking, é a estruturação 
de um aparato burocrático para atendê-las em necessidades que foram previamente contadas, 
quantificadas, normatizadas, correlacionadas, clinicalizadas e normalizadas.7 Uma das formas de 
operacionalizar tal burocracia é a aprovação de um conjunto de leis que assegurem direitos aos 
sujeitos sociais. Na EJA, podemos citar a Constituição Federal de 1988, a LDBEN n. 9394/96 e o 
Parecer n. 11/2000 do Conselho Nacional de Educação como marcos básicos que asseguram o 
direito público subjetivo à educação para todos, independente da idade; que reconhecem saberes e 
ritmos dos sujeitos; e que buscam superar o paradigma da suplência. 

Sabemos, entretanto, que o aparato legal, embora necessário e relevante, não é suficiente 
para fazer valer o direito à educação. Faz-se necessária, entre outros aspectos, a estruturação de um 
sistema de ensino para materializar o direito desses sujeitos à educação e, sobretudo, o provimento 
de financiamento próprio para fazê-lo funcionar. 

No Brasil, nos anos de 1990, o Estado brasileiro descumpriu as determinações legais de 
prover financiamento para a EJA ao excluí-la do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) com a justificativa de que os 
sujeitos não estavam devidamente contados e quantificados. Após substituição do FUNDEF pelo 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (FUNDEB), em 2006, e com sua progressiva institucionalização, pode-se dizer que o 
país deu um importante passo para a garantia do direito à EJA. 

Certamente, o processo de burocratização da EJA traz inúmeras tensões, uma das quais a de 
conciliar princípios da chamada educação que se articulou no período das luzes — ao qual nos 
referimos anteriormente — e a estruturação da EJA por dentro do sistema escolar que, como 
sabemos, possui dinâmicas próprias de funcionamento (Arroyo, 2001). Em suma, há um certo temor 
de que os princípios da educação popular se percam ou se diluam em meio aos processos de 
escolarização. 

Percebemos que o mecanismo de burocratização da EJA apresenta problemas para sua 
realização, entre os quais está a desvalorização social dos sujeitos, que apesar dos argumentos 
contrários ainda é muito presente na sociedade brasileira. 

Resistindo na EJA? 

No caso do governo federal, desde 2005 as políticas de alfabetização e ensino fundamental 
são coordenadas por uma Diretoria de Educação de Jovens e Adultos (Deja), subordinada à 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad) do Ministério da 
Educação, e acompanhadas pela Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens 
e Adultos (Cnaeja), órgão consultivo formado por representantes de outras secretarias do 
MEC, dos governos subnacionais e da sociedade civil. (UNESCO, 2008) 
 
O último estágio na configuração dos sujeitos no esquema de Hacking é o momento de 

resistência, que ocorre quando os sujeitos reconhecem que os mecanismos de contagem, 
quantificação, normatização, correlação, clínica, normalização e burocratização têm efeitos sobre sua 
identidade e passam a lutar para reclamar essa identidade em um processo que pode ou não resultar 
na conquista de direitos. Esse mecanismo no Brasil contemporâneo é observável na configuração de 
movimentos negros; de mulheres; de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis (LGBT), entre outros que 

                                                
7
 Note-se que, para o autor, a burocracia tem um sentido positivo e não pressupõe a noção presente no senso 

comum de procedimentos desnecessários que ocorrem de forma lenta e ineficiente. 
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expressam e afirmam a diversidade da população brasileira. Os processos de resistência não se 
desenvolvem sem um reconhecimento das falhas e ao mesmo tempo das potencialidades dos 
mecanismos de criação dos sujeitos. 

Interpretando as contribuições deste dossiê e da literatura sobre EJA no Brasil e na América 
Latina, nos parece que o mecanismo de resistência hackiano não está em um momento de expansão 
ou de consolidação em relação à criação dos sujeitos da EJA, ou acontece muito timidamente.8 
Nossa observação não implica um olhar pessimista sobre a população da EJA, porque temos muitas 
evidências de participação ativa em lutas e mobilizações desses sujeitos em prol da garantia do 
direito à educação de seus filhos ou da luta por escola para os seus filhos ou, ainda, em inúmeros 
conflitos que se ancoram em alguma das múltiplas dinâmicas correlacionadas, como na luta pelo 
trabalho, pelo emprego, por moradia, pela terra, pela sexualidade e outras. 

Se as nossas reflexões não são pessimistas, seriam então otimistas? Não estamos com um 
olhar nostálgico sobre a força que tinham as expressões dos intelectuais e educadores 
comprometidos com as ideias de transformação social identificados com o período das luzes. Em todo 
caso, reivindicamos o princípio gramsciano do pessimismo da razão e otimismo do espírito; as 
noções de esperança crítica freireana (Fischman & Sales, 2010); o trabalho incansável dos e das 
educadoras agrupados nos fóruns EJA espalhados por todo o país (Paiva, Dantas, 2014); e a vontade 
de pesquisar fazendo novas perguntas, mergulhando no que nos é familiar com olhares diferentes 
não só para entender, mas também para transformar a educação no Brasil. Ainda há muito o que 
fazer, muito o que pesquisar e muito a discutir neste campo, mas não podemos fazer avanços 
significativos repetindo as perguntas do passado e sem procurar categorias de interpretação que 
deem conta dos fenômenos contemporâneos que caracterizam a EJA. 

O que Aprendemos com as Pesquisas do Dossiê 

Diante da discussão até aqui realizada, e na certeza de que a noção de que é possível modelar 
pessoas trava legítima interlocução com concepções freireanas caras à EJA, como a perspectiva de 
humanização de sujeitos, chegamos a um patamar especialmente significativo, que a promoção do 
Dossiê possibilitou. 

Há muitas e variadas maneiras de realizar levantamentos e revisões de literatura nos espaços 
acadêmicos. Os pesquisadores, habituados a esses procedimentos em pesquisas, orientam-se pelos 
aportes conhecidos que fertilizam o campo da EJA e por meio deles encontram sendas e novos 
percursos a trilhar e achados a descobrir. Nós quisemos inovar, com estes dossiês. 

Ao lançar a temática inicial Contextos, perguntas, respostas: o que há de novo na educação de jovens e 
adultos?, fomentamos um amplo desejo em muitos pesquisadores de, “mordendo a isca” que a 
pergunta título lançou, contribuir para uma nova forma de levantamento — atender ao chamado, 
escrevendo artigos que atualizaram o conhecimento sobre investigações recentes no campo. A 
intensidade e a consistência da produção induziram à necessidade, inclusive, de negociarmos dois 
Dossiês, e não apenas um, como previamente pensado, para dar conta de fazer escoar esse novo no 
campo da EJA. 

A iniciativa, então, fez com que emergissem conhecimentos, como fruto de múltiplas formas 
de investigar, e muitos aprendizados sobre o que tem sido a pesquisa no campo da EJA deram-se a 
conhecer para nós, editoras, e para muitos leitores de vários continentes. 

                                                
8Paiva e Dantas (2014) tematizam o movimento social que os Fóruns de EJA representaram em defesa do 
direito à educação de jovens e adultos desde 1996 no Brasil, nos quais a presença de estudantes de EJA, 
mesmo tímida, foi uma pequena conquista de participação, um exercício do direito a eles devido. 
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Tornou-se possível, assim, afirmar, como um primeiro aprendizado, que o campo da EJA é 
robusto e heterogêneo, diante da resposta de pesquisadores à chamada desses Dossiês, o que revelou 
investigações densas, de largo espectro temático e abordagens epistemológicas e teóricas variadas. 

Apesar da quantidade e da qualidade das produções, sabemos que os dois Dossiês não 
encerram a totalidade do que se vem fazendo no Brasil e nos demais países americanos (do Sul e do 
Norte), principais interessados e leitores deste periódico. Aos pesquisadores desses países poderiam 
agregar-se outros, com os quais o diálogo no campo da EJA tem-se alargado e aprofundado, como o 
caso de portugueses e profissionais de países africanos, cujas relações Sul-Sul se estreitaram nos 
últimos anos. Mas especialmente reconhecer que há um referencial fortemente ancorado em 
epistemologias forjadas nas culturas dos povos das Américas, principalmente, que vão produzindo 
inflexões significativas nos modos de pensar a realidade e a diversidade do público da educação de 
jovens e adultos e, essencialmente, o direito à educação, de conquista recente em muitos países, não 
necessariamente conquistado “de uma vez por todas”, no dizer de Bobbio (2004). Em tempos de 
avanços do capital sobre a redução de direitos sociais, há que estar alerta para não perder mais este. 

A potência da noção de descolonialidade do conhecimento proposta por estudiosos e a 
ruptura das visões hegemônicas que perduraram com a modernidade no conjunto de saberes 
científicos que conformou a academia na América do Sul, na América do Norte e África, já há 
alguns anos, fizeram com que novas formas de pensar a resistência à opressão e à autoridade 
colonial passassem à condição de referente para os defensores de novos paradigmas da ciência. 
Aliaram-se a esses como sustentáculos de modos de compreender e apreender o mundo na 
contemporaneidade. Quijano (2014); Dussel (2013); Assman (2007); Mignolo (2013); Domingues 
(2005); Santos (2010, 2002), a partir de Portugal, entre muitos outros, vêm alterando as bases 
instituídas pela ciência, e colocando em seu lugar novas bases — não apenas mais adequadas ao 
nosso viver histórico, mas sintonizadas com a contemporaneidade de um mundo mais que diverso 
na expressão de seus sujeitos: plural e singular, heterogeneizado, reinventando-se a cada dia. Este um 
segundo aprendizado. 

Nesse caminho, segundo Mejía (2014), dá-se forma a um paradigma latino-americano em 
que as especificidades que o forjam demonstram a identidade, a história, os contextos e as lutas que 
têm como eixos metodológicos o saber dialogar, o confronto de saberes e a negociação cultural que 
ultrapassa a perspectiva relativista da multiculturalidade para assumir-se intercultural. Para o autor, 
há que se continuar construindo e atualizando conhecimentos e saberes a partir de perspectivas do 
Sul, acompanhando mudanças da contemporaneidade, o que demarca transformações nos padrões 
civilizatórios e a inevitável e indispensável adaptação do capital aos novos elementos que essas 
mudanças põem em jogo. 

A complexidade que cerca as investigações que vêm sendo produzidas também demonstra 
que os pesquisadores não rejeitam metodologias de estudo de base estatística, e têm feito uso de 
bases de dados (outrora inexistentes ou pouco confiáveis), porque estas, na contemporaneidade, 
permitem confiabilidade metodológica capaz de favorecer a interpretação da realidade. Este um 
terceiro aprendizado que o dossiê provocou. 

A oposição entre metodologias quantitativas e qualitativas parece não fazer mais sentido 
nesse campo de pesquisas, cujas exigências relativas a dados de macrocontextos se agregam 
inexoravelmente a outros de nível micro. Pelo contrário, metodologias quali e quantitativas tendem a 
estabelecer um novo lugar para as pesquisas nesse campo, tornando dados locais cada vez mais 
significativos, porque referenciados e conectados à percepção global. 

Aos dados quantitativos, no entanto, não se descura enredá-los a perspectivas de 
interpretação crítica, o que significa dizer que conhecimentos produzidos a partir desses dados, além 
de poderem representar universos mais amplos dos fenômenos investigados, conectam-se a 
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múltiplas variáveis e relações possibilitadas por eles, favorecendo a compreensão e complexificando 
a natureza da interpretação. 

Trançando redes com políticas públicas de educação para a juventude no Brasil, pesquisas 
quali-quantitativas têm sido possíveis, porque subsidiadas com recursos públicos, governamentais. 
Essas políticas partem do entendimento de que não basta propor programas e projetos, sem que 
sejam avaliados com sustentação teórica e estatística desde a implantação, e possibilitam assim, 
produzir sobre elas próprias, conhecimentos, teorizações e interpretações que traduzem fenômenos 
e acontecências nos contextos em que se dão. O tratamento quali-quanti dispensado a quem são os 
educadores envolvidos nesses programas, sua formação, características, concepções pedagógicas 
vêm sendo objeto de estudo e denotam o quanto os achados mais apurados do que aqueles 
historicamente vinculados à EJA se afastam dos clichês e de idealizações sobre a formação docente, 
trazendo surpresa a pesquisadores — elemento tão requerido por qualquer pesquisa. 

Mesmo reconhecido este como um aprendizado de interesse ao campo de estudos da EJA, pari 
passu deve-se reconhecer — um quarto aprendizado — que os estudos de situações particulares — os 
estudos de caso — mantêm-se prevalentemente entre pesquisadores, o que exige questionar, em 
muitas situações, os financiamentos oferecidos pelas agências e os alcances possíveis que elas 
possibilitam, nos critérios estabelecidos nos editais. Bem se sabe que investigações de larga 
abrangência, com campo empírico ampliado, só são possíveis realizar quando há financiamento que 
permita o fomento à pesquisa e a participação em equipe de pesquisadores com bolsas, pelas 
condições de trabalho muitas vezes precarizadas dos interessados que, desejando vivenciar a 
experiência científica, não podem, entretanto, abandonar empregos/postos de trabalho. 

Agências no Brasil têm fomentado, nos últimos anos, bolsas específicas para professores de 
redes públicas e, com isso, contribuem para percepções mais cuidadosas das escolas, pelo olhar 
ressignificado de seus profissionais. Do mesmo modo, estimulam pesquisas que contribuem para 
melhor compreender a dinâmica das ofertas públicas, das práticas pedagógicas, das necessárias 
correções nas políticas públicas. Essas pesquisas têm expandido metodologias que passam a ganhar 
espaço nas redes de pesquisadores, criando vínculos entre saberes da academia e os da escola básica. 
Uma delas, a colaborativa surge como alternativa bem vinda à relação entre universidades / 
pesquisadores com sistemas públicos, contribuindo para a formação continuada docente e para a 
ampliação da rede de investigadores de diferentes contextos, questões e realidades. 

Um quinto aprendizado que o dossiê aportou pode ser assim traduzido: que no universo da 
EJA e de suas formas constituintes, a denominada evasão escolar está em cheque, para admitir novas 
compreensões dos sentidos positivos que o percurso de jovens e adultos na escola é capaz de criar 
para muitos, fazendo-o pela forma de permanência. Entender os movimentos dos que ficam e por que 
ficam parece deslocar um olhar estático que acompanha o insucesso de políticas há tantos anos, para 
impor um modo processual e dinâmico de apreender significados e sentidos dos que buscam a 
escola, tardiamente. E, especialmente, que o trabalho, como categoria central de vida dos sujeitos 
jovens e adultos, ao reassumir a centralidade nos currículos, põe à tona saberes constitutivos de 
propostas cujo significado e sentidos contribuem para a permanência na escola, mas especialmente 
para a emancipação humana. 

Como sexto aprendizado, ressignifica-se a educação popular na sociedade contemporânea 
latino-americana, rompendo a separação entre educação formal, não formal e informal, e 
(re)construindo a educação popular como uma aposta para toda a sociedade em diferentes espaços, 
nas esferas micro, média e macro de poder. Uma educação que se faz não com os sentidos 
nostálgicos dos anos 1950-1960, mas com a clara compreensão de que a escola pública popular é 
requerimento de sociedades, cuja experiência democrática, ainda incipiente, desenvolve-se para 
sujeitos culturais. À educação cabe, então, ancorada em modos de vida e saberes que não mais 
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podem estar restritos aos grupos a que pertencem, enlaçar-se complexamente, reinventando-se, à 
diversidade de expressões da variedade de sujeitos no mundo. 

Como a educação popular e a EJA andaram sempre em disputa conceitual, oferecem-nos 
ainda um sétimo aprendizado: o de que as tensões entre elas permanecem presentes, pelas marcas 
propositivas em programas e projetos, nem sempre alcançadas nas realizações. Entretanto, muitos 
aspectos que constituíram a primeira (a EP) estão preservados e se mantêm como horizontes na 
EJA, o que obriga a rever (falsas) separações entre finalidades de uma e outra, para assumir um 
intenso e mais profícuo diálogo entre educadores e pesquisadores de um e outro campo. 

 

O que ainda Precisamos Aprender 

Nossas perguntas sobre o que há de novo na EJA não estão, como se poderia pensar, 
respondidas em definitivo, porque vinculadas à provisoriedade com que construímos as respostas, 
diante da mutante realidade, e das incertezas do conhecimento. Aproximamo-nos de muitas 
compreensões e fizemos, por meio delas, o esforço de síntese que nos permitiu identificar sete 
aprendizados que, à semelhança de Morin (2000) definindo os sete saberes necessários à educação do futuro, 
mais nos desafiam do que nos tornam confiantes do que fomos capazes de aprender. Fazer ciência, 
produzir conhecimento científico, para nós, não resulta apenas de observação, mas da possibilidade 
de modelarmos a realidade em que vivemos. Para Ian Hacking (2009, p. 468), referindo-se à 
mensagem de sua obra Representing and Intervening, “grande parte da ciência é experimentação, 
transformação do mundo e construção de instrumentos para modificar o mundo: intervir, e não 
apenas teorizar, ou representar.” 

Dessa maneira, o desafio intelectual de dialogar com pesquisadores de diferentes 
procedências, origens, inserções epistemológicas e metodológicas, cujas observações e intervenções 
criam mundos modificados pela pesquisa, também faz de nós, permanentemente, sujeitos em 
formação, aprendentes, cujo devir se (re)constrói sempre. Nossa experiência histórica compartilhada 
tem conseguido ensinar-nos lições que conformam uma identidade autônoma, genuína — porque 
enraizada em nossas ancestralidades, desigualdades, sofrimentos, esperanças e utopias. 

Pensar a EJA como campo de múltiplas exigências de aprendizagens, portanto, faz parte 
dessa experiência que carregamos e que contém a maioria de nossas populações em condições 
desiguais às que vivemos: como mulheres, como homens, como mães, pais, pesquisadores, 
trabalhadores, intelectuais, professores, educadores. Nosso compromisso com sujeitos jovens e 
adultos encarnados diante de nós pelos processos de pesquisar desafia-nos a refazer o sentido ético 
do que vimos fazendo, e encontrar novos ethos na pesquisa que deem conta da possibilidade de 
transformação social — sonho e desejo de muitos de nós. Do pessimismo ao otimismo que lança 
luzes sobre as perspectivas contemporâneas na EJA, há muito a investigar, criticar, interpretar, 
compreender. Como Hacking (2009, p. 469-470), pensamos que “as teorias precisam ser 
constantemente remodeladas para combinar com os fenômenos que nós descobrimos” e que “é 
hora [...] de reconhecer a ciência pelo que ela é: um emaranhado de pensamento e ação, teoria e 
experimento”. 

Com que perguntas novas, então, partiremos para a ação, mobilizados pelo presente que se 
expande diante de nós e dos sujeitos jovens e adultos? 
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Linguagens e Experiência em Educação de Jovens e Adultos 
Resumo: O alargamento de horizontes da produção do conhecimento nas ciências sociais e 
humanas tem provocado muitos deslocamentos sobre a linguagem tanto como fonte quanto forma 
de comunicação de pesquisas. No campo da Educação de Jovens e Adultos, a esfera da linguagem 
verbal tem sido predominante como fonte de pesquisa, sobretudo no que diz respeito à dualidade 
entre oralidade e escrita que tensiona processos e aprendizagens na alfabetização e ensino da língua. 
Com base em atividades realizadas junto a estudantes jovens e adultos em escola pública de periferia 
urbana, no estado do Rio de Janeiro, interrogamos e analisamos possibilidades recíprocas entre 
linguagem verbal e linguagem imagética mobilizadas pelas experiências de jovens e adultos na 
produção de sentidos e aprendizagens em contexto escolar.  
Palavras-chave: linguagens; experiência; educação de jovens e adultos 
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Languages and experiences in Youth and Adult Education 
Abstract: The expanding horizons of knowledge production in the social and human sciences have 
caused many shifts on language as a source and as a form of communication of scientific research. 
In the field of Education for Youth and Adults, the area of oral language has been dominant as a 
source of research, particularly with respect to the duality between orality and literacy and learning 
processes in literacy and language. Based on the activities carried out with young people and adult 
learners in public school in the urban periphery, in the state of Rio de Janeiro, we interrogate and 
analyze the possibilities of exchange between oral language and language dual images mobilized by 
the experiences of youth and adults in the production of meaning and learning in the school context. 
Keywords: education of youngsters and adults; languages; experience  
 
Lenguajes y experiencias en la Educación de Jóvenes y Adultos 

Resumen: La ampliación de horizontes de producción de conocimiento en las ciencias sociales y 
humanas ha causado muchos  desplazamientos sobre el lenguaje tan como fuente tan como forma 
de comunicación de investigación científica. En el ámbito de la Educación para los Jóvenes  y para 
los Adultos, la esfera del lenguaje oral ha sido predominante como una fuente de investigación, en 
particular con respecto a la dualidad entre oralidad y escritura que mueve procesos y  
aprendizaje en la alfabetización y la enseñanza de idiomas. Basándose en las actividades llevado a 
cabo con estudiantes jóvenes y adultos en la escuela pública de la periferia urbana, en el estado 
de Rio de Janeiro, nosotros interrogamos y analizamos las posibilidades de intercambio entre el 
lenguaje oral y el lenguaje delas imágenes movilizadas por las experiencias de los jóvenes y 
adultos  en la producción de sentido y el aprendizaje en el contexto escolar. 
Palabras-clave: lenguages; experiencias; educación de jóvenes y adultos 

Introdução 

Já nos é possível afirmar que no Brasil, tanto governos quanto sociedade dispõem de um 
“inventário”1 criado e recriado sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA), cujo acervo de sua 
história pretérita e do tempo presente não é exclusivo do ambiente acadêmico, mas, também, 
daqueles e daquelas que nas escolas e em outros espaços educativos produzem, compõem e 
recompõem a fortuna política, epistemológica e pedagógica  da EJA como produção histórico-social.  
 Os estados da arte, como parte deste inventário, e até aqui sistematizados (Haddad,1987; 
2000) se dedicaram a desenhar a cartografia teórico-epistemológica e metodológica da EJA, expondo 
dificuldades e potencialidades sobre os muitos modos com que pesquisas foram realizadas, bem 
como tendências de procedimentos que temos recorrido para a exposição dos resultados alcançados, 
com vistas a  promover  aberturas para os debates em torno destes.  
 As rugosidades destes modos e procedimentos inscrevem a EJA em um campo de 
conhecimento relativamente recente e em construção eivado por confluências de diferentes 
abordagens e fontes diversas compondo um relevo polissêmico que se para muitos oferece um 
maior interesse, para outros constitui a sua debilidade (Beltrán e Montané, 2011). 

                                                
1 Tomamos de empréstimo o sentido desta palavra em Gramsci (1991, p. 12) quando propõe que todo o 
início de uma elaboração crítica exige um “conheça-te a ti mesmo”. Trazemos para a EJA esta perspectiva,  a 
partir do que outros nos legaram e deixaram marcas que  beneficiam este inventário.  
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  A natureza polissêmica da EJA parece-nos bastante auspiciosa no sentido de que, no 
próprio campo das ciências humanas e sociais, a equação binária “sujeito-objeto” tem sido 
informada por matizes inovadores que, até então, foram encobertos pelo racionalismo positivista.  
 Miramos, assim, por horizontes de estudos e pesquisas que, recorrendo e hibridizando 
diferentes linguagens, problematizam encontros e desencontros dos sujeitos da EJA (professores, 
pesquisadores, estudantes jovens e adultos) com as suas condições de existência, aventurando-nos na 
tradução de seus “sonhos diurnos” (Bloch, 2005), perscrutando  os “inéditos viáveis” (Freire, 1992) 
para leitura das contradições da realidade  no sentido de transformá-la.  
 A linguagem têm se dado como ponte no diálogo com estes sujeitos, não como abstração 
humana, mas como realidade pela qual percorrem as concepções de mundo. 
Por esta exposição inicial, temos no propósito deste artigo discutir relações de reciprocidades  entre 
“linguagens e experiência” de jovens e adultos, sendo possível realizar uma abordagem qualitativa 
das análises dada a  nossa inserção empírica, nos anos de 2011 e 2012, em uma escola pública de 
periferia urbana, localizada em município de leste fluminense do estado do Rio de Janeiro. Faz-se 
necessário esclarecer que o material enunciativo, ou seja, textos verbais orais e escritos produzidos 
por estudantes jovens e adultos constituem recortes específicos sobre os quais realizamos nossas 
análises a partir do referencial teórico-metodológico que compreende a inseparabilidade entre 
linguagem em todas as atividades da vida humana. 

Na tentativa de dar conta do objetivo proposto, na primeira seção do artigo, apoiadas, 
principalmente, em referências teórico-epistemológicas de E. P. Thompson (2002), e Mikhail 
Bakhtin (1992; 2000), analisamos a linguagem verbal, em sua forma escrita, criada por jovens e 
adultos do contexto da pesquisa informado, na perspectiva de que possam ser superadas as 
dicotomias entre oralidade e escrita na alfabetização de jovens e adultos.   

No sentido de enfatizar a reciprocicidade entre linguagens e experiências,  na segunda seção, 
discutimos brevemente, as contribuições do uso de linguagens  imagéticas, seja a fotografia e a 
linguagem fílmica na temática da educação de jovens e adultos introduzidas, ao nosso ver e 
pioneiramente no Brasil, pela matriz político-pedagógica de Paulo Freire, nos projetos de 
alfabetização e educação popular nos primeiros anos da década de 1960. Discutimos, a partir deste 
legado, a dupla função da linguagem visual tanto em sua função como fontes de pesquisa, no diálogo 
entre passado e presente, quanto como recurso que mobiliza o dizer da experiência de jovens e 
adultos em suas aprendizagens.  

Por fim, apresentamos nossas considerações finais que apontam a necessidade da mediação 
do professor  na relação entre  linguagens e experiências; relação esta que serve como terreno de 
acolhimento e respeito das experiências dos estudantes, reconhecendo ser , o professor, um sujeito 
que participa das relações mútuas de aprendizagens com jovens e adultos. 

Esta mediação, para além de seus objetivos didático-pedagógicos, evidencia a necessidade de 
que as políticas públicas, dirigidas a jovens e adultos, devem se fundamentar no conhecimento sobre 
estas experiências fruto que são  das relaçãoes que estes sujeitos têm com o mundo, seus modos de 
ver e compreendê-lo. Sendo a linguagem a expressividade de todo ato humano, as experiências de 
jovens e adultos informam práticas sociais pelas quais são inscritas suas formas de conhecer e se 
relacionar com os outros e com a realidade social. 

Linguagens e Experiência nas aprendizagens de jovens e adultos 

O problema de saber como descer do mundo dos pensamentos para o mundo real 
transforma-se em problema de saber como descer da linguagem para a vida. Karl Marx 
(1998). 
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 Em que pese a irredutível questão do direito à educação de jovens e adultos em todos os 
níveis da educação, coerentes com nossas preocupações de que o direito à palavra em suas diferentes 
manifestações oral e escrita é igualmente um direito inalienável, entendemos que processos de 
apreensão da linguagem escrita continuam a se destacar  e manter  interesse investigativo no campo 
da Educação de Jovens e Adultos.  
 No percurso das reflexões que faremos neste artigo, propomos um encontro entre as 
contribuições de Thompson (2002) e Mikhail Bakhtin (1992, 2000) ao percorremos suas abordagens 
com vistas a tensionar a relação dialética entre linguagens e experiência. Dialética esta à qual 
recorremos para compreender reciprocidades entre linguagem verbal e linguagem imagética, 
mobilizadas pelas experiências de jovens e adultos em contexto escolar.  
 Em nosso encontro com estes autores, iniciamos nosso diálogo com Thompson ao nos 
remeter a compreender sentidos da “experiência” na educação de adultos, argumentando, 
inicialmente, que 

Toda educação que faz jus a esse nome envolve a relação de mutualidade, uma dialética, e 
nenhum educador que se preze pensa no material a seu dispor como uma turma de passivos 
recipientes. (..). O que é diferente acerca do estudante adulto é sua experiência que ele traz 
para a relação. A experiência modifica, às vezes de maneira sutil e às vezes de maneira mais 
radicalmente, todo o processo educacional. (Thompson, 2002, p. 13). 
O autor recobre a relação entre experiência e educação, voltando-se ao estudo desenvolvido 

por  Raymond Williams (apud Thompson, idem, p.14) ao recuperar que a crise da cultura na 
sociedade inglesa do século XIX, de certo modo emerge a partir “do problema da relação entre 
experiência e linguagem “letradas” e “populares”, e de, outro como uma relação difícil entre 
sentimento intenso e consciência intelectual”. Apoiado em vastas fontes documentais e na literatura 
inspirada na crise cultural provocada pela irrupção de uma sociedade industrial capitalista em 
superação a uma sociedade aristocrática, Thompson chama atenção para o fato de que a relação 
entre classe social, cultura popular e educação foram estabelecidas no período da Revolução 
Francesa, no final do século XVIII, levando ao século seguinte sérias conseqüências pedagógicas e 
sociais. 
 Parte destas conseqüências é atribuída a grande parcela de educadores oriunda da classe 
média que não conseguia realizar a distinção do trabalho educacional do controle social, impondo 
frequentemente “uma repressão à validade da experiência da vida dos alunos ou sua própria 
negação, tal como se expressava em seus dialetos incultos ou nas formas culturais tradicionais” (p. 
36). 
 Em estudo em que abordamos a problemática e definição da linguagem e sua relação com a 
educação de jovens e adultos trazemos o apoio de Bakhtin, cujas contribuições irrigam, de maneira 
original e criativa, o conceito de ideologia para compreendermos a relação entre experiência e 
linguagem na educação de jovens e adultos (Alvarenga, 2010). 

Por ser produzida histórica e socialmente a linguagem é a forma criada pelos homens onde 
estes e os sentidos se constituem dialeticamente. Desse modo, ela se constrói como instância que 
serve de horizonte ao plano vivido e ou imaginado por homens e mulheres, cada qual com sua 
história e inventário de saberes. Por isso mesmo, ela não pode deixar de ser pensada como o espaço 
onde se efetiva o processo de sedimentação de “sentidos”2 dominantes, mas, também, como espaço 
por onde se infiltram e circulam os sentidos dominados. 

                                                
2 Sentido para Bakhtin significa resposta a alguma questão. Os sentidos são produzidos pela compreensão a 
alguma pergunta, aquilo que não respondemos é porque não faz sentido para nós. 
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Se na concepção de Marx (1998) a linguagem vem a ser a própria consciência do homem em 
que ela somente passa a existir na nossa relação com os outros e com tudo que nos cerca, a seu 
modo Bakhtin irá particularizar a relação eu – outro na produção da linguagem, entretanto não 
deixará de desenvolvê-la em termos de uma concepção materialista: 

Tudo o que me diz respeito, a começar por meu nome, e que penetra em minha 
consciência, vem-me do mundo exterior, da boca dos outros (...), e me é dado  com a 
entonação, com o tom emotivo dos valores deles. Tomo consciência de mim, 
originalmente, através dos outros: deles recebo a palavra, a forma e o tom que servirão 
para a formação original da representação que terei de mim mesmo (2000, p. 378). 
Aprendemos com Bakhtin que a palavra não pertence unicamente a um sujeito, ela não é um 

produto individual, tampouco é expressão de uma só voz, já que não existe um sujeito fundador e 
senhor do sentido da palavra. Nós sempre partilhamos com outros as memórias das palavras e as 
vozes que as enunciam. Nesta perspectiva, este autor nos afirma que o “centro organizador de toda 
enunciação”, é exterior e material, ou seja, toda expressão verbal é formada pelo meio social e 
experiência que envolve os sujeitos e a palavra, sendo que o seu “centro organizador” está situado 
no contexto social que constitui o conjunto das relações sociais da sociedade humana. 

Estas formulações presidem a noção de objeto de sentido no e do enunciado3. Ou seja, o 
sentido do enunciado está necessariamente relacionado à realidade imediata, às experiências que 
envolvem os homens em suas relações. Assim,  

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre 
relacionadas com a utilização da língua, em que o enunciado, como unidade real de uma 
comunicação verbal a partir de um sujeito de um discurso-fala se molda sempre à forma do 
enunciado que pertence a um sujeito falante e não pode existir fora dessa forma. (Bakhtin, 
idem, p, 292).  
Esta formulação é orientada pela noção de “polifonia” criada por Bakhtin e nos sugere que a 

expressividade de uma palavra manifesta não só a relação com e sobre o objeto falado, mas, 
também, a própria relação do sujeito-falante com as palavras do seu interlocutor.  
 A posição deste autor é a de que enunciado não é discurso, mas unidade viva da 
comunicação verbal que é formada por elos que encadeiam um diálogo compondo a ideologia do 
cotidiano.  Para explicar esta noção, o autor nos afirma ser a vida cotidiana, as experiências de vida 
de homens e mulheres, fluída pelas palavras. Desse modo, os enunciados produzidos pelos sujeitos, 
nas mais diversas esferas sociais, são constituídos por esta ideologia. Ela mantém relação 
permanentemente com as chamadas ideologias dominantes, tais como a ciência, as artes, a religião, a 
filosofia, a educação, a política, etc. As atividades humanas se realizam e se manifestam, em todas as 
esferas sociais, com o uso da língua da ideologia do cotidiano assumindo as mais variadas formas.  
 Essa variedade, contudo, não significa que deixemos de produzir tipos de enunciados já 
sedimentados pelo uso repetido que se tornaram padronizados e legitimados na sociedade.  Na 
corrente comunicativa,  os enunciados são designados como “gêneros do discurso orais (e escritos)” 
que podem ser diferenciados em gêneros primários (simples) e gêneros secundários (complexos)”. 
 Nas teorizações bakhtinianas, são os gêneros de discurso que dão materialidade à interação 
verbal entre as pessoas e, ao mesmo, tempo, são portadores de memórias ativas de enunciados 
anteriores e dos que a estes precederão, povoando, não só a história da língua, mas a história dos 
modos pelos quais as relações sociais e as forças sociais se constroem e se contrapõem, mutuamente. 

                                                
3 O autor explica o significado desta noção ao nos dizer que a fala só existe, na realidade, na forma concreta 
dos enunciados de um sujeito. Os enunciados se constituem em unidades reais da comunicação. Assim, a 
enunciação é formada pelo encadeamento dessas unidades que correspondem aos elos na cadeia da 
comunicação verbal. 
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 Esta perspectiva é bastante relevante ao considerarmos a discussão em torno das 
aprendizagens de leitura e escrita de jovens e adultos que não deixam de ser encompassadas pela 
linguagem e experiência. Podemos nos ancorar uma vez mais nas contribuições de Thompson e 
Bakhtin no enlace entre estas duas categorias. Com este último, aprofundamos a questão dos 
gêneros do discurso o qual endereçamos à questão da alfabetização de jovens e adultos, ao 
concordarmos que 

Em cada época de seu desenvolvimento, a língua escrita é marcada pelos gêneros do discurso 
e não só pelos gêneros secundários (literários, científicos, ideológicos), mas também pelos 
gêneros primários (os tipos do diálogo oral: linguagem das reuniões sociais, dos círculos, 
linguagem familiar, cotidiana, linguagem sociopolítica, filosófica, etc.). A ampliação da língua 
escrita que incorpora diversas camadas da língua popular acarreta em todos os gêneros 
(literários, científicos, ideológicos, familiares, etc.) a aplicação de um novo procedimento na 
organização e na conclusão do todo verbal e uma modificação do lugar que será reservado ao 
ouvinte ou ao parceiro, etc. , o que leva a uma maior ou menor reestruturação e renovação 
dos gêneros do discurso (...). (Bakhtin, 2000, p. 286). 

 A definição de gêneros do discurso é elaborada pelo autor como sendo tipos relativamente 
estáveis de enunciados que se elaboram no interior de cada esfera da atividade humana, ressonando 
a riqueza e variedade dos gêneros do discurso, dada a inesgotável e variada atividade e comunicação 
da vida humana.  Vale dizer, que a atividade humana seu agir, sentir e pensar está em relação 
dialética com a linguagem. 

Na abordagem sobre a problemática e definição dos gêneros de discurso, Bakhtin enfatiza 
que a utilização da língua efetua-se em forma de enunciados orais e escritos. Por serem os 
enunciados concretos e únicos, estes refletem as condições específicas e as finalidades de cada uma 
destas esferas, não apenas por seu conteúdo temático e por seu estilo verbal, conforme assinala o 
autor, mas, sobretudo, por sua construção composicional.  

Em nosso contexto de pesquisa, ao problematizarmos, junto às professores sobre as 
dificuldades de acesso a textos escritos considerados como “adequados para a alfabetização de 
jovens e adultos”, expressamos o nosso interesse em compreender como os enunciados dos 
estudantes poderiam contribuir para o ensino e aprendizagem da língua escrita, sendo estes 
enunciados expressão de suas experiências e visões de mundo. Sobre este movimento de pesquisa, 
trazemos alguns excertos de textos escritos por jovens e adultos de turmas de alfabetização. Tendo 
como proposta os temas Conto de Minha Vida e O meu retrato, nos excertos a seguir, mantivemos a 
orientação teórico-epistemológica de que o ensino da língua, em sua forma escrita, não pode ser 
dissociado de sua forma enunciativa na comunicação verbal viva.  
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 Ao narrarem sua infância e vida adulta, os estudantes buscam escrever suas lutas, suas 
histórias de vida. Seus textos expressam conteúdo temático, estilo e  construção composicional 
que, no dizer bakhtiniano, “ fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado” (p.280). Com 
efeito, não se limitam a modificar a expressividade e ressonância de uma forma (oral) para outra 
(escrita), mas no movimento desta “fusão”, modificam e recriam o próprio gênero do discurso 
com as marcas de suas histórias, tangenciado pelo poético vivencial.  

Em um contexto escolar, jovens e adultos participam de uma comunidade comunicativa, são 
locutores de um “intuito discursivo” de um “querer-dizer”. O intuito como elemento subjetivo do 
enunciado determina, como explica Bakhtin, o todo do enunciado, suas fronteiras e os seus limites. 
Escolhemos e passamos de uma fronteira de comunicação verbal em função de uma necessidade 
temática, de um objeto de sentido a partir de nossas vivências e relacionamentos entre estas e o objeto 
de sentido.  

Os textos de jovens e adultos nos provocam a cotejá-los como sentidos do vivido e de 
projetos a viver. Na verdade, nos  convidam a compreender suas experiências de vidas,  a partir de 
textos, escritos ou orais, pois, como sublinha Bakhtin, o ser humano não pode ser compreendido fora 
do texto, pois todo ato humano é um texto em potencial e deve ser entendido no contexto dialógico 
de seu tempo e espaço.  
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A dialética da linguagem se confronta com as orientações da lingüística formal, pois esta ao 
tratar a palavra viva como se fosse algo acabado e isolado das situações e experiências sociais 
humanas, nada mais faz que cortar todos os fios que ligam a palavra ao contexto histórico de sua 
produção e, portanto, de suas múltiplas significações construídas pelos sujeitos encarnados.  

Para a consciência dos indivíduos que fazem parte de uma mesma comunidade dialógica, as 
palavras jamais são ou se apresentam como signos contidos em formas normativas. Na realidade, 
comenta Bakhtin, 

Não são palavras que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou 
más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada 
de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial  (1992, p. 95). 

 Quando analisamos os textos dos estudantes, observamos a dialética da linguagem em seus 
modos de ver, sentir e compreender a realidade e, através de palavras, reinventam a linguagem em 
seu diálogo com a própria vida. Neste aspecto, voltamo-nos, uma vez mais, a Thompson ao nos 
lembrar que na contemporaneidade a cultura letrada não está mais isolada em relação à cultura do 
povo  “à maneira antiga de diferença de classes, mas não obstante está isolada dentro de suas 
próprias paredes de auto-estima e orgulho espiritual” (idem, p.43). 
   Ao cotejarmos os textos de jovens e adultos, compreendemos que a escolarização para estes 
sujeitos, especialmente em etapa de alfabetização, não pode prescindir  das experiências que eles 
trazem para o contexto escolar, oportunizando aprendizagens mútuas que a relação vivida neste 
contexto possibilita. Nesse sentido, procuramos enfatizar que jovens e adultos, ao criarem seus 
enunciados, nos oferecem sentidos  outros para a crítica à vida que o trabalho da escrita pode 
produzir, pois respondem às perguntas que afetam às suas expectativas e experiências de vida, isto é,  
textos que produzem sentidos para si próprios e para outros que com eles participam da relação 
dialógica. 
 Ainda com o apoio dos materiais enunciativos de jovens e adultos, reavivamos o objetivo  
principal deste artigo ao revisitarmos experiências de projetos de educação popular dos primeiros 
anos da década de 1960 que, de forma original e  inspiradas na pedagogia freireana, buscaram 
realizar reciprocidades entre linguagens e experiência na educação de jovens e adultos. Ao fazermos 
um breve traçado histórico de algumas destas experiências, inserimos, também, notícias de pesquisas 
de caráter acadêmico que têm recorrido a outros suportes para a produção de pesquisa em educação 
na contemporaneidade, em especial a fotografia.  

Entre o passado e o presente, a dialeticidade entre linguagens e experiência 
na educação de jovens e adultos 

Assumimos, neste artigo, uma certa ousadia ao afirmarmos que os próprios escritos de Paulo 
Freire são pródigos em passagens de um gênero do discurso para outro, recriando o próprio gênero, 
mantendo o todo do sentido, seu conteúdo temático da “educação como prática da liberdade”. 
Assim, podemos ler nas linhas escritas por Freire enunciados do discurso político  tangenciados pelo 
discurso estético-poético como bem reconhece e evidencia um outro poeta, Thiago de Mello (2010, 
p. 320): 

Só um poeta manero como Paulo, no verso e na prosa, pode dar a palavras, mais que usadas, 
cansados verbetes de dicionários, significações novas, iluminadoras de consciências e de 
caminhos. Algumas chegam a ser perturbadoras, depois de reinventadas.  

 



Linguagens e Experiência em EJA         DOSSIE EJA II 10 
 

 Sendo inovadora e rigorosa tanto em termos epistemológicos quanto metodológicos, a obra 
de Paulo Freire traz em suas palavras reinventadas modos de compreender as perspectivas do oprimido4, 
seus saberes, suas culturas, suas vozes, seus sonhos, suas esperanças, desafiando os olhares, 
discursos e práticas dominadoras e autoritárias que reificam homens e mulheres, jovens e adultos 
trabalhadores como objetos mudos e subalternizados, destituídos de conhecimentos, destituídos de 
experiência de humanidade. 
  Chamamos atenção para a ideia que Freire nos lega sobre sentido da experiência de jovens e 
adultos em sua inseparável relação com a realidade. Como uma das categorias centrais do 
pensamento freireano, a palavra “experiência” remete a perspectiva antropológica cultural que 
antagoniza com a concepção da “educação bancária” de um assujeitamento e passividade diante as 
contradições e iniqüidades sociais. Ou seja, não há como realizar a práxis de uma educação para a 
liberdade, sem que  educadores e educandos problematizem o mundo a partir de seus contextos de 
vida. 
  É Freire, entre nós educadores brasileiros, quem provoca a trabalhar e dialogar com as 
linguagens dos oprimidos, seus saberes e modos de aprender. Pelo olhar e linguagem freireanas, 
podemos escutar e entrever que um dos principais desafios postos aos pesquisadores e educadores 
tem sido o de reinventar os sentidos da linguagem, “percebendo a solidariedade entre a linguagem – 
pensamento e realidade, cuja transformação, ao exigir novas formas de compreensão, coloca 
também a necessidade de novas formas de expressão”. (Freire, 1981, p. 24). 
 Parece-nos que esta necessidade apontada por Freire merece ser problematizada e abre um 
campo a ser mais explorado na Educação de Jovens e Adultos que considere os sentidos da 
linguagem como processo da vida social que em suas diversas “formas de expressão” reivindica e 
trabalha pela transformação da realidade.  
 Neste sentido, chamamos atenção para o fato de que o volume de pesquisas da EJA tem 
sido apoiadas  no levantamento e/ou produção de fontes com base na linguagem verbal, em sua 
forma escrita. É nossa intenção, interrogar sobre as possibilidades de dilatar o trabalho com  outras 
fontes, em especial, a linguagem imagética em reciprocidades com a linguagem verbal na educação 
de jovens e adultos. 
 No campo da EJA, revisitando o seu legado histórico, encontramos pistas materiais pelas 
quais vislumbramos que a linguagem humana extravasa o verbal. É, sobretudo, em Freire que estas 
pistas se oferecem bastantes evidentes em sua abordagem político-metodológica. Para ele, não 
apenas escutamos e pronunciamos o mundo em diálogo com um outro, mas, no diálogo com o outro 
vemos e lemos o mundo. Para Freire (1997, p 11), 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa 
prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem 
dinamicamente.  

 Esta é uma das mais citadas passagens dos escritos de Freire por expressar uma radicalidade 
ao defender a alfabetização como ato político e como prática da liberdade agenciada por diversos 
recursos que mobilizam ações culturais com jovens e adultos não alfabetizados. Ao realizar os círculos 
de cultura5 sobre os temas geradores para o trabalho de decodificação e, em posterior trabalho de 

                                                
4 Os sentidos da palavra “oprimido” recobre a monumental obra de Paulo Freire, mas é especialmente no 
livro Pedagogia do Oprimido (1987) que este autor frequentemente reitera que oprimidos são aqueles que, 
enquanto indivíduo e enquanto classe vivem sob a dominação de uma outra classe. Freire recorre as teses 
marxianas para fundamentar as relações sociais de dominação entre a burguesia e o proletariado. 
5 Círculos de cultura é uma proposta metodológica imbricada pelo político. Nos círculos a palavra circula 
entre os participantes que trazem as suas experiências e práticas sociais em torno de um tema 



Arquivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 22, No. 59                                         11  
 

codificação dos temas gerados, Freire propõe o uso de canais visuais, como fotografias, filmes, slides, 
etc, e canais tácteis, auditivos (entrevistas) em usos separados e/ou simultâneos na 
discussão/problematização, entre educadores e educandos, sobre as temáticas levantadas pelos 
participantes que animavam os “círculos de cultura”. 
  Neste momento, evocamos a preciosa contribuição de Osmar Fávero6 (2007) que no curso 
de sua história de intelectual militante tem se dedicado às análises que envolvem a produção de 
materiais didáticos para jovens e adultos, tendo ele próprio participado e colaborado em equipe com 
Freire e de outros movimentos sociais na elaboração de materiais didáticos nos anos de 1960.  
 Lembramos, aqui, a contribuição do Movimento de Cultura Popular (MCP) que no auge das 
experiências radicais, ao enlaçar educação e cultura popular, produziu materiais que articulavam 
linguagem verbal e linguagem visual, como  “O livro de leitura de Adultos” (Godoy e Coelho, 1962) 
que no ano de 2012 completara 50 anos de sua criação. 
 

 
Fotografia extraída da Lição 17 – Tema Gerador: Alagados. Fonte: Godoy e Coelho – Livro de Leituras para 
Adultos – Movimento de Cultura Popular. Recife:Gráfica Editora do Recife, 19627. 
 
 Em que pese o contexto político, histórico e social de sua elaboração, este livro mantém, no 
nosso entendimento, a originalidade pioneira de entrecruzar linguagens visuais (fotografias, gravuras) 
e literárias servindo de âncora à estética política e cultural que fundamenta a metodologia 
antropológica cultural de alfabetização criada por Paulo Freire. 
 Mais recentemente, ou melhor, ao menos nos últimos vinte anos pesquisadores sociais, em 
especial no campo da educação, têm buscado produzir conhecimento recorrendo a fontes diversas 
que não estejam comprimidas pelo suporte escritural. Podemos citar como exemplo os trabalhos de 
Ciavatta e Alves (2004) que em respectivas coordenações de grupos de pesquisas, e em solidariedade 

                                                                                                                                                       
problematizador, mediada por um animador do diálogo. Ver, também, a concepção de Círculo de Cultura em 
Brandão (1997).  
6 Mesmo diante de condições políticas adversas impostas pela ditadura militar (1964-1985), Osmar Fávero foi 
o principal responsável pelo resgate, guarda e preservação física de materiais produzidos naquele período pela 
equipe de Paulo Freire. 
7A íntegra dos originais desta obra pode ser acessada pelo site 
http://forumeja.org.br/book/export/html/171 
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acadêmica, se propuseram a interrogar “o uso das imagens fotográficas na vida cotidiana e no 
mundo acadêmico ao propor a leitura de imagens na pesquisa social”8.  
 Também fazemos referência às pesquisas produzidas pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão 
Vozes da Educação9 que no percurso de quase duas décadas de existência têm como objetivo 
constituir núcleos de memórias e imagens das escolas públicas da cidade de São Gonçalo, no Rio de 
Janeiro. Em nosso trabalho neste Núcleo, temos mobilizado comunidades escolares a pesquisarem 
fontes escritas, imagéticas e sonoras, não somente como fontes em si e para si, mas lançando um 
olhar pelos qual tratamos, sistematizamos e analisamos estas fontes, buscando compreender sentidos 
que expressam as particularidades dos contextos investigados e as leituras possíveis sobre as 
experiências dos sujeitos que os animam.  
 Em nossas discussões no Núcleo Vozes da Educação, compreendemos que as fontes 
documentais não se reduzem a sua forma de representação escrita. Como reflete Nacif (2008), estas 
fontes tributam à pesquisa função social e estimulam as práticas de preservação da memória que se 
manifestam sob várias formas de materialização, cujos registros funcionam como “validação 
simbólica” dos elementos que engendram a formação das identidades individuais e coletivas de uma 
comunidade. 
 Queiroz (1994) contribui para este debate ao enfatizar que “o uso de meios modernos, como 
a fotografia, a fita cinematográfica, o vídeo veio aumentar o âmbito e os aspectos dos dados 
colhidos” (p.110) e Franco (1999) reflete que as fontes documentais escritas e iconográficas, em 
especial a fotografia, pertencem a um “conjunto de processos onde a ciência, técnica e estão 
imbricadas na criação de um mundo de possibilidades no domínio da imagem”. Para esta autora, o 
alcance educativo dos processos ligados à imagem carece de ser compreendido “em toda sua 
extensão e poder” (p. 22), diferentemente de seus efeitos através dos estudos de comunicação e 
crítica de arte. 
 Conforme anunciamos nas notas introdutórias deste artigo,  abordamos, recortes específicos 
a partir de nossa inserção na escola lócus junto a jovens e adultos. Com estes sujeitos, promovemos 
círculos de debate com vistas a atualizar a memória e a história da escola a fim de contextualizá-la 
historicamente.10 Ressaltamos que os acervos fotográficos de professores que atuaram na escola 
desde a sua fundação, em 1970, tem contribuído para recuperarmos a história e memória da EJA na 
cidade, estimulando os seus usos para o trabalho pedagógico na educação de jovens e adultos. 

                                                
8 A exposição e discussão de alguns dos resultados destas pesquisas encontram-se no livro organizado pelas 
autoras Maria Ciavatta e Nilda Alves (Orgs.), A Leitura de imagens na pesquisa social – História, Comunicação e 
Educação. São Paulo: Cortez, 2004 
9 Ver no site www.grupovozes.com.br pesquisas e dinâmicas cotidianas dos trabalhos realizados pelo Núcleo 
Vozes da Educação. 
10 Recuperamos junto à comunidade escolar fontes documentais com vistas a compor o acervo escrito e 
imagético da escola. e a partir de Gincanas Culturais Sua Memória Vale uma História As Gincanas tem se 
constituído em uma estratégia metodológica para reconstituir a escola como um lugar de memória. Sobre a 
realização de sua dinâmica, acesse www.grupovozes.com.br 
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Fotografia: Desfile cívico no município de São Gonçalo, RJ/ 1970. Memória do MOBRAL. Jovens portam 
placa que representa a presença deste Programa na cidade11.   
 

A rigor, afirmamos que não importam somente os objetos em si, sejam eles, documentos,  
fotografias, notificações, solicitações por escrito, registros fílmicos sobre os quais trabalhamos, mas, 
o olhar que lançamos sobre estas fontes. 
 Com o objetivo de discutir e realizar o exercício de mutualidade entre experiência dos 
estudantes e as linguagens verbal e visual, em relação à linguagem visual fílmica, consideramos suas 
potencialidades para abordagem de temas como objetos de sentido para jovens e adultos no enlace 
com as práticas sociais vividas. Trazemos como recorte  a temática “Trabalho” e seus 
desdobramentos de sentidos na obra fílmica clássica “Tempos Modernos”12, de Charlie Chaplin. 

Lembramos aos estudantes que se tratava de um filme sem linguagem sonora verbal, o que 
nós chamamos de um clássico do cinema mudo. Os argumentos e diálogos entre as personagens são 
apresentados em breves legendas anunciativas e alusivas ao contexto das cenas. Para a turma 
composta por jovens e adultos trabalhadores, situamos o filme no contexto dos anos de 1930; 
abordamos sobre os acontecimentos e a crise econômica do capitalismo que afetaram, à época, a 
vida de milhões de trabalhadores no mundo. 

O início da discussão se deu a partir da indagação sobre quem trabalhava e se o filme fazia 
sentido nos dias atuais. A discussão foi imediatamente aberta por uma jovem estudante trabalhadora 
ao afirmar  

Eu era assim, trabalhava todo dia em pé numa fábrica de sandálias de plástico para ganhar 
cinqüenta reais por semana (jovem estudante, 18 anos)  
Pedimos para que compartilhasse conosco sua experiência na fábrica. Ela relatou trabalhar 

durante fins de semana, ter a folga incerta e ter a saúde prejudicada pela repetição dos movimentos 
que a atividade exige. Por este motivo havia pedido demissão, percebendo o salário como injusto e 
intencionando uma melhor colocação no mercado de trabalho ela retornou a escola. 

                                                
11 Fonte: Acervo Núcleo de Memória da Escola Municipal Presidente Castello Branco. Foto autorizada para 
publicação neste artigo em 02 de fevereiro de 2012. 
12 “Tempos Modernos”, de Charlie Chaplin. Distribuidora: Continental Home Video.  
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A partir de seu relato, a discussão com e entre os estudantes envolveu várias questões e 
problemas sobre as condições e as relações de trabalho na sociedade industrial capitalista: a condição 
operária, o trabalho fragmentado e repetitivo que não permite a criação e o pensar do trabalhador, a 
apropriação da riqueza pelo patrão e a negação do acesso ao produto produzido pelo trabalhador, o 
controle e a vigilância da produção, mas, também, a solidariedade entre os próprios trabalhadores. 
 Ao nos voltarmos à problemática da relação dialética que enlaça linguagens e experiências na 
Educação de Jovens e Adultos, vemos ser possível dar continuidade aos encaminhamentos feitos 
por Bakhtin, sobre a modificação e recriação de um gênero do discurso que se realiza conforme as 
esferas de comunicação se complexificam, modificando, também, formas e modos pelos quais 
estabelecemos  nossa  relação com o mundo, de ver a realidade de diferentes modos e sensibilidades. 
Na esteira deste autor, Junior e Ferreira (2011, p, 4) analisam que “novos gêneros surgem para 
atender novas demandas sociais de interação verbal, requerendo outros suportes como as novas 
tecnologias”.  
 A despeito da ampliação das esferas de comunicação e que vêm a ser incrementadas pela 
velocidade tecnológica e suas virtualidades, os estudos de Martin Barbero e Germán Rey (2001) nos 
provocam  a refletir sobre  a tradição da cultura oral no continente latino americano e suas relações 
com a cultura visual tradição esta que fortemente veiculam as experiências e visões de mundo de 
jovens e adultos que não tiveram acesso à linguagem escrita pela via escolar. Para os autores,  

necessitamos pensar a profunda compenetração – a cumplicidade a complexidade de 
relações – que hoje se produz na América Latina entre a oralidade, que perdura como 
experiência cultural primária das maiorias, e a visualidade tecnológica, essa forma de 
“oralidade secundária”13 tecida e organizada pelas gramáticas tecnoperceptiva do rádio e do 
cinema, do vídeo e da televisão. (p. 48).  

Essas possibilidades de desvelamentos contidos nos suportes de linguagem visual podem 
trazer ressonâncias que, na expressão de Martins (2007), nos convidam “a repensar a cultura e a 
sociedade naquilo que lhes é próprio: a riqueza da diversidade em que o humano se dá a ver de 
muitos modos” (p.9). Nesta perspectiva,  democratizar o direito à palavra é ampliar a sua polissemia, 
e contribuir para que políticas públicas de educação de jovens e adultos venham acolher outras 
tradições de linguagens, em consonância às características locais das comunidades nas quais estas 
políticas são realizadas.   

À guisa de conclusão 

Muitos pesquisadores que se inscrevem no campo da educação de jovens e adultos têm 
desafiado e se contrastado com a lógica reducionista de produção de conhecimento em que a 
linguagem verbal escrita domina o móvel de sua difusão. Disposições são revigoradas para 
resignificar a dimensão do sujeito de conhecimento na realidade histórico-social, dialogando com as 
vozes que a produzem e que dela emergem, buscando compreender as visões de mundo dos sujeitos 
que a interrogam. Nesse sentido, os pesquisadores sociais encontram-se cada vez mais empenhados 
a se emanciparem do paradigma “monológico” positivista e produzirem pesquisas de forma 
“dialógica” (Bakhtin, 2000, Freire, 1987) por acreditarmos que o sujeito não é objeto mudo, possui 
histórias, frustrações, contradições, paixões que são expressas por diferentes formas de linguagens. 

Ancorada, principalmente, nas contribuições de Thompson, Bakhtin e Paulo Freire, 
argumentamos que estes autores nos legaram de maneira original e criativa, os conceitos de 

                                                
13 As aspas são dos autores em referência ao conceito de Walter Ong (1997). Oralidad y escritura. Tecnologias 
de La palabra. Mexico: FCE. 
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linguagem como ideologia e sentidos da experiência como  elo que ressignifica a leitura do mundo e da 
palavra, expressão de práticas sociais. Com estes autores, em especial, buscamos analisar 
possibilidades recíprocas entre linguagem verbal e linguagem visual mobilizadas pelas experiências 
de jovens e adultos na produção de sentidos e aprendizagens em contexto escolar. Entendemos, 
pois, que é no diálogo entre palavras e imagens que o sujeito atribui sentidos a suas experiências na 
relação consigo e com o mundo, formulando e construindo formas pessoais e coletivas de saberes, 
de intervenções estéticas, culturais e  políticas que dão sentido à sua vida cotidiana.  
 Ao longo do artigo, acentuamos que os textos de sentidos de jovens e adultos, recortados 
para análise, são pontes pelas quais circulam as suas experiências e que potencializam o seu 
(re)encontro com o direito à educação.  
 Foi, sobretudo, sobre a dialética entre linguagem e experiência que nos lançamos às questões 
que desafiam a sensibilidade ético-política da educação de jovens e adultos, renovando o sentido de 
nossa produção acadêmica e  estudos militantes, ao (re)descobrimos as potencialidades de outras 
fontes, outras linguagens que contribuem para reafirmarmos o direito à educação. Com efeito, nos 
interrogamos, sobre  até que ponto as oportunidades abertas pela democratização do acesso à escola 
resultou em avanços para aproximar as experiências de jovens e adultos e o direito à educação? O 
que sabemos sobre suas experiências como móveis à radicalidade deste direito?   

Talvez possamos responder a estas e outras questões se continuarmos dando consequencia 
ao enfrentamento das contradições que precarizam o direito de aprendermos mutuamente. Uma das 
formas de se lutar contra esta precarização é aproximar linguagens e experiências trazidas por jovens 
e adultos para o campo educativo como prática social.Também é preciso avançar nas políticas 
públicas, criando condições de escolarização para que as experiências de jovens e adultos constituam 
uma das principais fontes de mediação para aprendizagens que atendam as suas diversas motivações 
no (re)encontro com a escola. 
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Resumo: Este trabalho se insere nos debates sobre as atuais políticas públicas de educação 
para a juventude no Brasil. Neste contexto, realiza comparações entre a oferta do 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem Urbano (PJU) e a da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). O objetivo central é buscar indícios dos possíveis efeitos sociais 
do PJU sobre as condições de oferta educacional para a juventude, em comparação às 
condições oferecidas pela EJA ao seu público jovem. Na análise, efetuamos procedimentos 
de estatística descritiva básica, comparando perfis de alunos, professores e escolas a partir 
de dados oriundos do sistema de monitoramento e avaliação do PJU e também do Censo 
Escolar – INEP. As comparações explicitam semelhanças e diferenças entre os dois 
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cenários. Estatisticamente, as comparações mostram que em alguns dos aspectos 
analisados a oferta do PJU é melhor que a da EJA. Por outro lado, evidenciam também 
aspectos em que a EJA oferece melhores condições que o PJU. Estas diferenciações 
influenciam qualitativamente a oferta educacional para a juventude e apontam para a 
necessidade de se aprofundar a compreensão sobre suas causas, bem como sobre as 
estratégias possíveis para seu enfrentamento. 
Palavras-chave: Juventude; Políticas públicas; Avaliação de programas. 
 
Comparisons between education offerings for youth and adults with a focus on 
youth: profiles and spaces 
Abstract: This paper fits in debates on public policies for young people education in 
Brazil. In this context, performs comparisons between the offer of the Programa Nacional 
de Inclusão de Jovens – ProJovem Urbano (PJU) and the Education of  young people and 
Adults (EJA). Our goal is to find evidences of PJU’s possible social effects over 
educational provision for young people, compared to the conditions offered by the EJA to 
its young audience. In the analysis, were developed basic descriptive statistics procedures, 
comparing profiles of students, teachers and schools, using data from the monitoring 
system of the PJU and also those from Censo Escolar – INEP database. Comparisons 
explain similarities and differences between the two scenarios. Statistically, the 
comparisons show that in some of the aspects analyzed PJU's offer is better than the EJA. 
On the other hand, also show ways in which the EJA offers better conditions than the 
PJU. These differences influence qualitatively the educational provision for young people 
and point to the need of a deeper approach to the understanding of its causes, as well as 
possible strategies for its treatment. 
Keywords: Youth; Public Policies; Program Evaluation. 
 
Comparaciones entre las ofertas de educación para jóvenes y adultos con un 
enfoque en la juventud: perfiles y espacios  
Resumen: Este trabajo se encuadra en los debates sobre políticas públicas para la 
educación de los jóvenes en Brasil. En este contexto, realiza comparaciones entre la oferta 
del Programa Nacional de Inclusión de los Jóvenes – ProJovem  Urbano (PJU) y la 
Educación de Jóvenes y Adultos (EJA). El objetivo central es la búsqueda de evidencia de 
los posibles efectos sociales del PJU en la oferta educativa para los jóvenes, en 
comparación con las condiciones ofrecidas por la  EJA a su joven audiencia. Para el 
análisis, llevamos a cabo estudios estadísticos descriptivos básicos, comparando los perfiles 
de los estudiantes, profesores y escuelas con dados derivados de lo sistema  de seguimiento 
y evaluación del PJU y el Censo Escolar – INEP. Comparaciones explican las similitudes y 
diferencias entre los dos escenarios. Estadísticamente, las comparaciones muestran que en 
algunos de los aspectos que se analizaron la oferta de PJU es mejor que la EJA. Sin 
embargo, también se mostrará la manera en la que la EJA ofrece mejores condiciones que 
PJU. Estas diferencias influyen cualitativamente en la prestación de la educación a los 
jóvenes y apuntan a la necesidad de profundizar el conocimiento de sus causas, así como 
las posibles estrategias de afrontamiento. 
Palabras-clave: Juventud; Política Pública; Evaluación del Programa.  
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Introdução 

À imagem da história, a investigação comparada não deve centrar-se sobre os ‘factos’ ou as 
‘realidades’, mais sobre os problemas. Os ‘factos’ - acontecimentos, países, sistemas, etc. – 
são, por definição, incomparáveis. É possível iluminar as ‘especificidades’ e as ‘semelhanças’, 
mas não se pode ir mais longe. Somente os ‘ problemas’ podem ser erigidos em matéria-
prima [o que permitirá produzir] novas zonas de olhar que se projectem num espaço que não 
é delimitado por fronteiras físicas, mais sim por fronteiras de sentido (Nóvoa, 2005, p. 49). 

 
 Aproximar políticas e programas que transitam por uma mesma época, por mesmos espaços 

e pelo mesmo campo do conhecimento, é, sem dúvida, um grande desafio para a pesquisa 
educacional. Como destaca Arretche (2003), esse tipo de estudo pode acontecer a partir do que a 
autora chama de “Estado em ação”, que seriam programas governamentais, muitas vezes 
caracterizados como emergenciais, em que o olhar sobre seus mecanismos de operação e prováveis 
impactos sobre a ordem social e econômica torna-se central na leitura das políticas públicas. Para 
tanto, é necessária a mobilização de um conjunto de dados diversos, na perspectiva de revelar, 
entender e, especialmente, criticar propositivamente bases, fundamentos e argumentos que os 
sustentam, buscando identificar semelhanças e diferenças no conjunto de sujeitos, instituições e 
práticas que conformam a ação desenvolvida. A aproximação, nesse caso, deve ter a finalidade de 
desvelar o universal nos processos singulares e o singular no universal, considerando, sobretudo, que 
nada pode existir independentemente da totalidade a que pertence e que lhe dá sentido. Para tanto, é 
importante considerar que tanto o universal, quanto o particular, se transformam sucessivamente, já 
que estão inseridos em realidades sociais dinâmicas e complexas. Conforme lembra Zemelmam 
(2003): 

Los procesos asociados a políticas concretas deben ser analizados en sus determinaciones y 
sobredeterminaciones; esto es en su articulación dinámica y no como simples situaciones 
producidas por una lógica de factores encadenados, ninguno de los cuales aparece afectado 
por exigencias de especificidades históricas. De ahí que el desafío de la comparación la 
entendemos que reside en la capacidad de comparar la articulación que hace a un fenómeno, 
en cuanto a aquella que configura la especificidad de este. En efecto, lo que se compara es 
una situación de historicidad: esto es, como producto de procesos que han convergido en 
ella; pero también la historicidad entendida como latencia de posibilidades. (Entrevista com 
Hugo Zemelmam, realizada por Krawczyk, N. R. E Moraes, R. C. C. 2003). 

 
No caso específico da educação de jovens e adultos, em pesquisa publicada em 2006, 

Spósito, Silva e Souza identificaram 796 programas/projetos voltados para jovens, desenvolvidos em 
74 municípios de regiões metropolitanas. Os autores explicitam a importância da esfera municipal de 
gestão não somente na formulação/execução das ações destinadas à juventude, mas também ao 
próprio estabelecimento do entendimento do termo “juventude” e, ao mesmo tempo, como este 
entendimento acaba por fundamentar os modelos e práticas destas ações. 

Baseando-se em dados desta mesma pesquisa, Haddad (2007) ressalta a crescente atuação das 
gestões municipais com a implantação de programas de EJA, quando comparada a outras esferas do 
poder público e da sociedade civil. Para ele, no âmbito das recentes reformas educacionais 
brasileiras, “tanto por imposição legal quanto por pressão da sociedade, os municípios têm tomado 
em suas mãos a responsabilidade política por atender essa população, oferecendo principalmente os 
anos iniciais da escolarização básica.” (Haddad, 2007, p. 199). Corroborando esta afirmação, o autor 
demonstra que as equipes técnicas das próprias gestões municipais aparecem como as principais 



Aproximações entre ofertas de EJA com foco na juventude DOSSIE EJA II   4 
  

 

responsáveis pela execução dos 125 programas/projetos por ele analisados, conforme se pode 
observar na tabela 1, a seguir. 

 
Tabela 1 
Participação na elaboração do programa/projeto 
Instâncias Número Porcentagem 
Equipes técnicas 108 61 
Sociedade civil 19 11 
Governos de estado 8 4 
Governo federal 8 4 
Universidades 10 6 
Outros 25 14 
Total 178 100 

Obs: Questão de múltipla escola. Número base: 125 
programas/projetos 
Fonte: Haddad (2007, p. 202) 

 
 É interessante notar que as articulações dos municípios com os governos federal e estaduais 
aparecem com pouca frequência. No entanto, é justamente esta uma das características fundamentais 
do PJU, ou seja, seu estabelecimento em regime de colaboração com estados e municípios. É 
intrigante pensar em como municípios acostumados a formular, gerir, financiar, executar e avaliar 
seus próprios programas e políticas de juventude encaram um programa formulado, financiado, em 
grande parte gerido e avaliado de forma centralizada pelo Governo Federal, cabendo-lhes, ainda que 
com relativa autonomia, atuar como executores de pressupostos previamente estabelecidos. Mais 
que isto, é intrigante imaginar como os municípios interpretam a política e reagem à necessidade de 
cumprimento de pressupostos aplicados em âmbito nacional, tendo em vista suas especificidades 
políticas, econômicas e culturais locais. A este respeito, valem as colocações de Haddad (2007) 

Quando os programas são de “autoria” de outras esferas de governo, o poder local assume a 
tarefa de mero executor. A esse respeito, cabe investigar quais os resultados alcançados por 
programas/projetos concebidos, por exemplo, em âmbito federal, com o objetivo de serem 
implementados indistintamente em municípios com realidades diferenciadas. (Haddad, 2007 
p. 201) 

 
Os dados apresentados pelas pesquisas aqui referenciadas fornecem elementos para a 

hipótese de que existem fatores importantes a serem considerados quando políticas e programas 
educacionais são executados em parceria por diferentes esferas do poder público. Para os propósitos 
da presente discussão, cabe reiterar a importância de se analisar como a descentralização da execução 
de políticas e programas educacionais, através das parcerias que vêm sendo estabelecidas entre a 
União, os estados e municípios tem caracterizado a oferta da educação de jovens e adultos.  

Em se tratando da complexidade resultante da multiplicidade de níveis de governo 
envolvidos, de atores e de localidades com suas respectivas especificidades, interesses, 
posicionamentos, trajetórias históricas, limitações econômicas etc., o PJU se mostra um cenário rico 
e propício para uma análise destas questões. Ao mesmo tempo, torna-se um enorme desafio prever 
que características programas como este podem assumir em função do local onde são postos em 
execução, bem como os efeitos educacionais e sociais que podem vir a produzir sobre os indivíduos 
envolvidos e sobre a oferta educacional pelos governos locais. É, portanto, tarefa relevante 
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compreender suas contribuições, seus possíveis entraves, suas dificuldades de execução quando se 
busca contribuir de forma significativa não só para a ampliação do acesso à educação básica pública, 
mas principalmente por uma educação pública abrangente que conserve níveis satisfatórios de 
qualidade. 

 O objetivo das comparações que aqui efetuamos entre o PJU e a EJA, através dos dados do 
Censo Escolar do INEP, é justamente o de buscar alguns indícios dos possíveis efeitos sociais deste 
programa federal sobre os municípios. Por outro lado, é inegável que também existem efeitos dos 
municípios sobre a execução de programas deste tipo e para maior compreensão destes efeitos 
outras pesquisas se fazem necessárias. 

Com essas preocupações, o estudo aqui apresentado, busca resgatar algumas discussões 
substanciais para se pensar políticas públicas para a educação de jovens e adultos na dimensão do 
recorte por identidade. No caso em questão, o foco está na juventude, por meio do ProJovem 
urbano – Programa Nacional de Inclusão de Jovens1. Cabe perguntar: a criação de um programa de 
escolarização para a conclusão do Ensino Fundamental, voltado especificamente para jovens de 18 a 
29 anos, se sobrepõe a oferta tradicional de EJA desenvolvida nos âmbitos municipais e estaduais? 
Onde se aproxima e onde se distancia o perfil dos jovens participantes das distintas ofertas de EJA? 
Que escolas e que equipamentos estão disponibilizados para a EJA? Que professores atuam nessas 
ofertas? 

Novas agendas para a juventude brasileira 

 O início do século XXI, caracterizado pelo ritmo intenso de mudanças econômicas, 
tecnológicas e culturais que seguem a globalização, demanda um olhar particular para a juventude 
como segmento social mais afetado pelas modificações em andamento. No Brasil, pode-se observar 
uma crescente valorização da compreensão dos jovens como sujeitos de direitos, com intenso registro 
no debate sobre direitos humanos. A incorporação da expressão ao vocabulário que se inscreve no 
campo da juventude reflete, por um lado, o fortalecimento de uma identidade social – juventude -, 
até então difusa e pouco estabelecida, e, por outro, convoca, necessariamente, à participação dos 
Estados Nacionais na construção de políticas públicas para esse conjunto de atores sociais que ganha 
expressiva visibilidade na esfera pública.  
 Para Novaes ( 2007, p. 3), a juventude é como um espelho retrovisor da sociedade. Mais do 
que comparar gerações é necessário comparar as sociedades que vivem os jovens de diferentes 
gerações. Ou seja, em cada tempo e lugar, fatores históricos, estruturais e conjunturais determinam 
as vulnerabilidades e as potencialidades das juventudes. Os jovens do século XXI, que vivem em um 
mundo que conjuga um acelerado processo de globalização e múltiplas desigualdades sociais, 
compartilham uma experiência geracional historicamente inédita. Para além das evidentes distâncias 
sociais que os separam, os jovens de hoje vivem em um momento no qual a tensão local-global se 
manifesta no mundo de maneira contundente. Nunca houve tanta integração globalizada e ao 
mesmo tempo, nunca foram tão agudos os processos de exclusão e profundos os sentimentos de 
desconexão. É verdade que estes aspectos têm consequências na sociedade como um todo, para 
todas as faixas etárias. Mas suas repercussões se agigantam sobre a juventude. Afinal as profundas 
mutações no mercado de trabalho atingem de maneira particular os jovens. É nesta fase da vida que 

                                                
1 O PJU teve origem na Secretaria Nacional de Juventude, vinculado a Secretaria Geral da Presidência da 
República, sendo transferido em 2012 para a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade 
e Inclusão – SECADI , do Ministério da Educação, criando, inclusive, uma Diretoria de Políticas 
Educacionais para Juventude. 
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se busca condições para a emancipação. , as relações entre juventude e sociedade se fazem como em 
uma espécie de jogo de espelhos: ora apenas retrovisor, ora retrovisor e agigantador. Neste peculiar 
jogo dialético se produzem marcas geracionais, sensibilidades e disposições simbólicas comuns aos 
jovens que vivem em um mesmo tempo social. 
 Considerando que as políticas são construídas a partir de um olhar sobre esses atores sociais, 
condição e situação de vida e, por conseguinte, do conjunto de dificuldades vivenciadas, o 
deslocamento de um olhar sobre juventude que a qualifica como “problema”, para “visões e lógicas 
mais compreensivas e precisas do complexo mundo juvenil” (León, 2008, p. 32), parece estar 
repercutindo positivamente em estados e municípios brasileiros, especialmente nos últimos dez 
anos, como pode ser observado na construção de uma relativa institucionalidade, especialmente no 
que se refere à implementação de programas e projetos, mesmo que, na maioria das vezes, 
construídos com a preocupação de dar respostas imediatas a supostos problemas que adquirem uma 
visibilidade pública (León, 2008, p. 33).  
 Para tanto, foi necessária a  construção de uma visibilidade positiva desse grupo, já que como 
alertou Abramo (1997) parece estar presente, na maior parte da abordagem relativa aos jovens, tanto 
no plano da sua tematização como das ações a eles dirigidas, uma grande dificuldade de considerar 
efetivamente os jovens como sujeitos, mesmo quando é essa a intenção, salvo raras exceções; uma 
dificuldade de ir além da sua consideração como “problema social” e de incorporá-los como capazes 
de formular questões significativas, de propor ações relevantes, de sustentar uma relação dialógica 
com outros atores, de contribuir para a solução dos problemas sociais, além de simplesmente sofrê-
los ou ignorá-los. 
 Assim, desde a década de 2000, o Brasil vem construindo uma nova agenda para a juventude, 
centrada na especificidade dos jovens, na pluralidade da condição juvenil, nos espaços para a 
participação e influência direta dos jovens, na associação de aspectos de proteção com os de 
promoção de oportunidades e desenvolvimento e na condição do jovem como sujeito de direitos. 
Em um fenômeno sem precedentes na sociedade brasileira, desvela-se um conjunto complexo e 
distinto de novos atores sociais, que soma, com muita força, às clássicas demandas por maior 
inclusão e bem-estar social, as demandas por reconhecimento da sua diversidade e da sua identidade.  

Nesse contexto, em 2005 o governo federal criou um arcabouço institucional específico para 
políticas de juventude: a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), reconhecidas como de 15 a 29 
anos, com a missão de articular as políticas desenvolvidas pelos diferentes ministérios, o Conselho 
Nacional de Juventude (CNJ), órgão de articulação entre o governo e a sociedade civil; e o 
ProJovem – Programa Nacional de Inclusão de Jovens, para jovens que não concluíram o Ensino 
Fundamental, no âmbito da educação de jovens e adultos. Cabe ressaltar, que dos 49,8 milhões de 
jovens brasileiros - ou seja, 26,5% da população total no país (Brasil/IBGE/PNAD, 2008) - cerca de 
25 milhões (50%) têm experimentado, de forma mais radical, os efeitos dessas mudanças, gerando 
ou reforçando situações de distinções e desigualdades na “corrida de obstáculos” em que se constitui 
a vida de cada um deles e, muito particularmente, seus percursos escolares.  

Outros aspectos que merecem atenção são o sentido e o significado desse investimento 
escolar na relação com conquistas e projeções de futuro, o que, sem dúvida, direta e indiretamente 
está relacionado com o papel do Estado e com a construção de políticas públicas. É fato, contudo, 
que a pressão política de uma gama de grupos diversificados, institucionais ou não, juvenis ou não, 
acaba por incidir nas agendas locais e nacionais, fomentando ações de juventude. Com isso, percebe-
se que as políticas sociais que constituem, hoje, parte integrante das modernas políticas de Estado - e 
que visam a melhoria de vida dos cidadãos - tendem a estar associadas a uma visão integral desses 
jovens e ancoradas no reconhecimento dos mesmos como “sujeitos de direitos”. Nesse contexto, a 
educação da juventude ganha relevância e destaque no debate público nacional, conquistando 
programas específicos para o segmento. É o caso do ProJovem, primeira política nacional, de  
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educação de jovens e adultos, voltada, exclusivamente, para jovens entre 18 e 24 anos, que busca 
articular educação, trabalho e a cidadania. Não é a toa que, as principais demandas dos jovens, 
proclamada na II Conferência Nacional de Juventude, realizada em Brasília/DF, em dezembro de 
2011, podem ser traduzidas em: ampliar o acesso e a permanência na escola pública de qualidade; 
acabar com o analfabetismo juvenil; preparar para o mundo do trabalho; gerar trabalho e renda; 
promover vida saudável; democratizar o acesso ao esporte, ao lazer, à cultura e à tecnologia da 
informação; promover os direitos humanos e as políticas afirmativas; estimular a cidadania e a 
participação social; e melhorar a qualidade de vida dos jovens no meio rural e nas comunidades 
tradicionais. Na base deste debate encontra-e, como questão central, a garantia dos direitos sociais.  

 Com essas preocupações, o estudo aqui apresentado integra a pesquisa O Projovem Urbano: 
seus impactos nas políticas de EJA e Juventude e na trajetória educacional dos jovens e foi realizado por meio da 
parceria entre a ONG Ação Educativa e o Grupo de Pesquisa Políticas em Educação, vinculado ao 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 
UNRIO, com financiamento do Instituo Nacional de Estudos e Pesquisas em Educação – INEP, do 
Ministério da Educação. Nessa etapa, buscou-se aproximar elementos disponíveis nas bases de 
dados do Censo Escolar de educação de jovens e adultos do INEP e do banco de dados do PJU, da 
Secretaria Nacional de Juventude, com o objetivo de identificar o que há de comum e específico 
nessas ações educativas, em especial nos alunos jovens que frequentam as duas ações, considerando, 
sobretudo, que apesar de ambas fazerem parte de uma mesma modalidade educativa (educação de 
jovens e adultos), apresentam foco de público, modelos pedagógicos e gestão diferenciados. 
Contudo, o marco de diferença está em seu direcionamento ao segmento juvenil, recorte 
estabelecido pelo PJU, com a finalidade de proporcionar formação integral ao jovem, por meio da 
associação entre elevação da escolaridade, tendo em vista a conclusão do Ensino Fundamental; 
qualificação com certificação de formação inicial; e desenvolvimento de ações comunitárias de 
interesse público.  

A aposta na construção de um programa específico para a juventude, no âmbito da EJA, faz 
parte do fomento de uma política nacional articulada com programas e ações voltados para o 
desenvolvimento integral do jovem brasileiro, na direção da institucionalização de políticas públicas 
de juventude e na visibilidade política de atores tão importantes em nossa sociedade.  Neste sentido, 
torna-se fundamental cotejar as ações e entender o contexto em que se inserem. 

Procedimentos metodológicos 

 Para a realização da análise acerca da aproximação do PJU com a oferta da EJA nos 
municípios recorremos a um conjunto de dados do sistema de monitoramento e avaliação do PJU e 
também dados do Censo Escolar realizado pelo INEP. O PJU contou, desde seu início em 20082 até 
o final de 2011, com um processo constante de recolha de informações, produzindo um rico e 
detalhado conjunto de dados sobre os alunos, escolas, docentes e gestores do programa. Por outro 
lado, o Censo Escolar do INEP colhe, anualmente, informações de toda a educação básica, 
oferecendo dados importantes sobre o cenário educacional brasileiro.  

 O Censo Escolar do INEP é marcadamente abrangente, já que se trata de uma coleta 
censitária de dados e também direcionada a todas as etapas e modalidades da educação básica. Outro 

                                                
2 Note-se que o Projovem teve sua primeira edição iniciada em agosto de 2005, a qual foi finalizada em 2008. 
A partir do segundo semestre de 2008 deu-se início a uma nova versão do Programa, com diversas 
reformulações e então denominada Projovem Urbano – PJU. É especificamente sobre esta segunda versão 
que estamos tratando.  
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fator importante a seu respeito advém do fato de que a forma como as variáveis foram construídas 
permite o diálogo com diversas outras bases de dados como o Censo Demográfico e a PNAD3, do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e outras coletas como o SAEB4, do próprio 
INEP. Por outro lado o Censo Escolar apresenta alguns problemas de sistematização das 
informações disponibilizadas e certa limitação em relação ao caráter de tais informações. Após a 
análise dos questionários aplicados para coleta de informações sobre escolas, alunos, turmas e 
docentes foi possível perceber que a quase totalidade dos dados remete a aspectos infraestruturais ou 
administrativos. No caso dos dados sobre escolas e turmas esta característica não traz grandes 
implicações. Contudo, quando se trata de alunos e docentes é possível perceber uma carência de 
informações de cunho socioeconômico. Há apenas algumas informações de cunho 
sociodemográfico, como sexo, idade, local de nascimento e de endereço de residência. Há também 
informações sobre cor/raça, mas neste caso um problema foi identificado. Tanto para alunos quanto 
para docentes, em quase a metade dos casos, a resposta foi assinalada como “Não declarada”. Esta 
ocorrência inviabilizou a utilização da informação ao mesmo tempo em que evidenciou a 
necessidade de revisão da coleta deste dado na dinâmica de aplicação dos instrumentos do Censo 
Escolar. 

 Para que pudéssemos lidar com dados colhidos pelo INEP no mesmo ano em que foram 
produzidos os dados do PJU, selecionamos o Censo Escolar de 2010. Após este alinhamento, 
considerando as especificidades das duas bases de dados (PJU e Censo Escolar), foram necessários 
vários procedimentos metodológicos prévios para que fosse possível realizar as comparações. 

 O primeiro recorte efetuado, que se aplicou tanto a alunos, quanto a docentes e escolas, diz 
respeito à relação de municípios analisados. Para que comparássemos o PJU com o restante da EJA 
tivemos que lidar apenas com os municípios em que foram colhidos os dados para o PJU. Cabe 
esclarecer que todos os bancos de dados do PJU utilizados foram compostos por dados amostrais, 
seja de alunos, de docentes ou de escolas. Ainda que a maioria dos municípios coincida nos três 
bancos, as amostras apresentam algumas diferenciações. Sendo assim, obtivemos dados de alunos de 
74 municípios, dados de docentes de 45 municípios e dados de escolas de 67 municípios. 

                                                
3 A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, coleta dados anuais sobre características 
demográficas e socioeconômicas da população e, com periodicidade variável, informações sobre migração, 
fecundidade, nupcialidade, entre outras. 
4 “O Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB é composto por duas avaliações complementares. A 
primeira, denominada Aneb – Avaliação Nacional da Educação Básica, abrange de maneira amostral os 
estudantes das redes públicas e privadas do país, localizados na área rural e urbana e matriculados no 5º e 9º 
anos do Ensino Fundamental e também no 3º ano do ensino médio. Nesses estratos, os resultados são 
apresentados para cada Unidade da Federação, Região e para o Brasil como um todo. A segunda, denominada 
Anresc - Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, é aplicada censitariamente alunos de 5º e 9º anos do 
Ensino Fundamental público, nas redes estaduais, municipais e federais, de área rural e urbana, em escolas 
que tenham no mínimo 20 alunos matriculados na série avaliada. Nesse estrato, a prova recebe o nome de 
Prova Brasil e oferece resultados por escola, município, Unidade da Federação e país que também são 
utilizados no cálculo do Ideb. As avaliações que compõem o Saeb são realizadas a cada dois anos, quando são 
aplicadas provas de Língua Portuguesa e Matemática, além de questionários socioeconômicos aos alunos 
participantes e à comunidade escolar.” (fonte: INEP - http://provabrasil.inep.gov.br/) 
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Cruzamentos realizados em relação aos alunos 

 

      
      Cruzamentos realizados em relação aos docentes 

 
Cruzamentos realizados em relação às escolas 

 

PJU e EJA: aproximações plausíveis 

Alunos 

Em relação à variável sexo, percebe-se que o PJU conta com uma presença expressiva de 
mulheres. Chama a atenção, além da inversão de índices em relação à EJA, onde a presença de 
homens é maior, o fato de que as diferenças entre os percentuais são consideráveis. Assim, nota-se
no gráfico 1 que o PJU conta com 32,6% a mais de mulheres enquanto a EJA conta com 8,2% a 
mais de homens. Dados colhidos junto aos estudantes do programa, apontam que 78,6% das alunas 
têm filhos enquanto apenas 22,2% dos homens os têm. A presença de jovens do sexo feminino, 
com filhos, neste programa foi considerada tão marcante a ponto de sua coordenação nacional 
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instituir, a partir da entrada iniciada em 2012 um sistema dde salas de aco lhimento  para que os 
alunos e as alunas que têm filhos entre zero e oito anos e precisam levá-los para a escola tenham um 
espaço onde deixá-los, no próprio local de estudo, enquanto frequentam as aulas. 

Gráfico 1.Proporção de alunos por sexo entre Projovem Urbano e EJA 
Fonte: PJU e Censo Escolar-INEP 

Mesmo quando agrupados por região do país, os dados revelam as mesmas tendências 
encontradas no âmbito Nacional. Nota-se, no entanto que na região norte há um equilíbrio em 
relação aos percentuais de homens e mulheres quando se trata da EJA, conforme se pode observar 
na tabela 2. 

Tabela 2 
Sexo dos alunos por região  

EJA PJU 
SEXO SEXO 
Feminino Masculino Total Feminino Masculino Total 

REGIÃO 

CENTRO-OESTE 42,8% 57,2% 100% 67,1% 32,9% 100% 
NORDESTE 46,0% 54,0% 100% 68,2% 31,8% 100% 
NORTE 50,0% 50,0% 100% 65,4% 34,6% 100% 
SUDESTE 43,7% 56,3% 100% 66,5% 33,5% 100% 
SUL 42,8% 57,2% 100% 61,3% 38,7% 100% 

Total 45,9% 54,1% 100% 66,3% 33,7% 100% 
Fonte: PJU e Censo Escolar-INEP 

No tocante à faixa etária considerada como de juventude, ou seja, aquela entre 18 e 29 anos e 
que é o foco do PJU, nota-se, pelo gráfico 2, que ambos os cenários apresentam características 
semelhantes. A maioria dos alunos que integram a faixa etária de juventude têm entre 18 e 24 anos. 
No entanto, nota-se que na EJA há uma diferença ainda mais expressiva entre os percentuais 
encontrados, já que neste caso os jovens de 18 a 24 anos totalizam 72% enquanto aqueles que 
possuem entre 25 e 30 anos representam 28%. 
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Gráfico 2. Faixas etárias dos alunos do PJU e da EJA 
Fonte: PJU e Censo Escolar-INEP 

 
Quando se analisa os dados por região, conforme disposto na tabela 3, percebe-se que os 

percentuais mais expressivos de jovens entre 18 e 24 anos estão no sul do país, tanto para a EJA 
quanto para o PJU. Por outro lado, é na região Centro-oeste que os percentuais de jovens de 18 a 24 
anos apresentam percentuais mais baixos e no caso do PJU eles quase se equiparam aos alunos de 25 
a 30 anos ainda que se mantenham como a maioria.  

 
Tabela 3  
Faixa etária dos alunos por região  

  
EJA PJU 
FAIXA ETÁRIA (anos) FAIXA ETÁRIA (anos) 
18 a 24 25 a 30 Total 18 a 24 25 a 30 Total 

REGIÃO 

CENTRO-OESTE 67,9% 32,1% 100% 50,8% 49,2% 100% 
NORDESTE 70,9% 29,1% 100% 62,1% 37,9% 100% 
NORTE 71,4% 28,6% 100% 63,6% 36,4% 100% 
SUDESTE 73,9% 26,1% 100% 58,2% 41,8% 100% 
SUL 76,4% 23,6% 100% 69,5% 30,5% 100% 

Total 72,0% 28,0% 100% 61,0% 39,0% 100% 
Fonte: PJU e Censo Escolar-INEP 

Docentes 

Os percentuais encontrados para o sexo dos docentes são semelhantes quando se compara o 
PJU ao restante da EJA. Conforme exposto no gráfico 3, as mulheres são a maioria nos dois 
cenários analisados (67,3% e 72,9%, respectivamente) sendo que na EJA a diferença entre o 
percentual de mulheres em relação ao de homens é ainda mais expressiva, de 45%, enquanto no PJU 
esta diferença é de 34,6%. 
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Gráfico 3. Proporções de docentes por sexo entre PJU e EJA 
Fonte: PJU e Censo Escolar-INEP 

Como se pode observar na tabela 4, no recorte regional, pode notar-se que as tendências são 
mantidas. Contudo, há uma pequena diferenciação dos percentuais de mulheres em relação aos de 
homens quando se trata da região sul para a EJA e da região norte para o PJU, onde se encontram 
os menores percentuais de mulheres, ainda que estas se mantenham como a maioria dos docentes. 

Tabela 4  
Sexo dos docentes por região  

  
EJA PJU 
SEXO 

Total 
SEXO 

Total Feminino Masculino Feminino Masculino 

REGIÃO 

CENTRO-OESTE 74,7% 25,3% 100% 68,1% 31,9% 100% 
NORDESTE 72,9% 27,1% 100% 68,0% 32,0% 100% 
NORTE 73,7% 26,3% 100% 63,4% 36,6% 100% 
SUDESTE 71,8% 28,2% 100% 68,8% 31,2% 100% 
SUL 66,1% 33,9% 100% 65,0% 35,0% 100% 

Total   72,9% 27,1% 100% 67,3% 32,7% 100% 
Fonte: PJU e Censo Escolar-INEP 

Com relação à faixa etária dos docentes é notória a diferenciação existente entre o PJU e a 
EJA nos municípios analisados. O gráfico 4 indica que ainda que nos dois cenários analisados a 
maioria dos docentes seja de adultos, o PJU parece ter atraído mais profissionais jovens, já que um 
conjunto bastante expressivo de respondentes informou ter 30 anos ou menos (40,4%). Este 
número é de apenas 12,6% no restante da EJA. 
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Gráfico 4. Proporções de docentes por faixa etária no PJU e na EJA 
Fonte: PJU e Censo Escolar-INEP 

Quando se observa pelo recorte regional, pode-se notar na tabela 5 que, no PJU, os docentes 
com 30 anos ou menos têm os percentuais mais significativos no centro-oeste, no norte e no 
sudeste, enquanto nas regiões sul e nordeste a faixa etária de 31 a 40 anos é mais expressiva. Em 
relação à EJA, nota-se que apenas no sul os docentes têm percentual mais expressivo na faixa etária 
entre 31 e 40 anos. Nas demais regiões, os percentuais mais significativos são aqueles da faixa etária 
de 41 a 50 anos de idade. 
Tabela 5   
Faixa Etária dos docentes por região 

REGIÃO 
FAIXA ETÁRIA 
30 ou menos 31 a 40 anos 41 a 50 51 a 60 Mais de 60 
EJA PJU EJA PJU EJA PJU EJA PJU EJA PJU 

CENTRO-OESTE 15,2% 47,9% 30,3% 33,0% 35,5% 17,0% 17,0% 2,1% 2,0% 0,0% 
NORDESTE 10,3% 36,6% 27,8% 39,4% 39,0% 18,7% 19,8% 4,6% 3,1% 0,7% 
NORTE 12,7% 39,4% 33,2% 36,6% 34,6% 18,2% 17,7% 5,5% 1,9% 0,3% 
SUDESTE 14,8% 44,1% 30,0% 32,5% 35,8% 15,5% 16,2% 7,3% 3,2% 0,6% 
SUL 28,8% 30,0% 30,5% 40,0% 28,0% 30,0% 12,7% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total 12,6% 40,4% 29,7% 36,0% 36,9% 17,5% 18,1% 5,5% 2,8% 0,5% 

Fonte: PJU e Censo Escolar-INEP 

Outro dado interessante a este respeito surge quando se observa a experiência docente 
informada pelos respondentes. Por contar com um percentual maior de professores mais jovens, é 
de se esperar que os mesmos professores indicassem tempos menores de experiência profissional. 
Contudo, ainda que se leve em conta estes fatores, o PJU parece ter representado uma oportunidade 
de aquisição de experiência docente para profissionais recém-iniciados ou mesmo como uma 
primeira oportunidade de entrada no campo da docência. Conforme se pode observar na tabela 6, a 
maioria dos respondentes possuía três anos ou menos de experiência (43,3%) enquanto 19,2% 
nunca havia lecionado. Infelizmente não foi possível comparar estas características do programa 
com o restante da EJA, pois o questionário do Censo Escolar não colhe estas informações. 
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Tabela 6  
Experiência docente por faixa etária dos respondentes – PJU  

FAIXAS ETÁRIAS 
EXPERIENCIA DOCENTE 

Total 
Nunca 
lecionou 

3 anos ou 
menos 

4 a 7 
anos 

8 a 11 
anos 

12 a 15 
anos 

Mais de 
15 anos 

30 anos ou menos 19,2% 43,3% 28,9% 7,8% 0,7% 0,2% 100,0% 
De 31 a 40 anos 9,3% 23,2% 28,6% 21,3% 12,0% 5,5% 100,0% 
De 41 a 50 anos 9,8% 16,5% 14,5% 12,5% 18,0% 28,6% 100,0% 
De 51 a 60 anos 10,0% 13,8% 7,5% 15,0% 8,8% 45,0% 100,0% 
Mais de 60 anos 0,0% 12,5% 12,5% 0,0% 12,5% 62,5% 100,0% 

Fonte: SMA-PJU. Rotina 002 perfil de educadores, 6ª entrada. 

Se por um lado os professores do PJU são relativamente jovens, com pouca ou mesmo 
nenhuma experiência profissional como docentes, por outro lado apresentam um nível de 
escolaridade ligeiramente maior que o restante dos professores da EJA. De acordo com os dados 
analisados e conforme se pode observar no gráfico 5, há pequenas diferenças percentuais  que 
indicam maior proporção de docentes do PJU com pós-graduação lato sensu e stricto senso. É 
importante mencionar que de acordo com as normas do programa, as coordenações municipais e 
estaduais só poderiam admitir profissionais com o ensino superior completo, à exceção daqueles que 
atuariam na qualificação profissional e que poderiam ter, no mínimo, um curso técnico de nível 
médio na área de atuação. 

Gráfico 5. Níveis de escolaridade dos docentes do PJU e da EJA 
Fonte: PJU e Censo Escolar-INEP 

 
Quando considerados por região, percebe-se que há docentes atuando na EJA, na região 

nordeste, com o nível fundamental incompeto. Apesar disto não ocorrer no PJU, há docentes 
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apenas com o nível fundamental completo atuando no programa, na região centro-oeste. Cnforme 
exposto na tabela 7, no PJU, a região sudeste é a que mais conta com docentes de nível superior 
(62%), enquanto na EJA é a Região sul que apresenta maior percentual de docentes com este nível 
de formação (70,3%). Os docentes com especialização no PJU atuam também, em sua maioria, no 
sul do país (65%) ao passo que na EJA há uma distribuição mais equânime e pode-se perceber uma 
pequena diferença indicando maior número de docentes com especialização na região centro-oeste. 
Tabela 7  
Escolaridade dos docentes por região 
ESCOLARIDADE 
DOS DOCENTES MOD 

REGIÃO 
CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL 

Ensino Fundamental 
incompleto 

EJA 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 
PJU 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ensino Fundamental 
completo 

EJA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
PJU 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ensino médio 
EJA 2,1% 9,3% 6,0% 3,7% 0,0% 
PJU 1,1% 6,3% 14,4% 4,5% 10,0% 

Ensino médio 
magistério 

EJA 1,3% 6,8% 6,2% 5,0% 0,0% 
PJU 1,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,0% 

Ensino Superior EJA 63,0% 50,9% 66,0% 59,2% 70,3% 
PJU 52,1% 52,9% 58,2% 62,0% 25,0% 

Especialização 
EJA 32,9% 30,3% 20,8% 30,3% 28,0% 
PJU 39,4% 37,9% 25,3% 30,0% 65,0% 

Mestrado EJA 0,7% 1,2% 0,8% 1,7% 1,7% 
PJU 5,3% 2,6% 1,4% 2,7% 0,0% 

Doutorado EJA 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 
PJU 0,0% 0,2% 0,3% 0,2% 0,0% 

Fonte: PJU e Censo Escolar-INEP 
 
Escolas 

 A categoria “escola” foi a que mais apresentou possibilidades de cruzamentos entre o PJU e 
a EJA. Como já mencionado, quase todas as variáveis passíveis de cruzamentos referem-se a 
aspectos infraestruturais das escolas. Antes de iniciarmos este tópico cabem alguns esclarecimentos 
importantes. Como já é sabido, os instrumentos de coleta de dados elaborados para o PJU e para o 
Censo Escolar são bastante diferentes. Foram construídos com objetivos diferentes, contém 
perguntas e variáveis diferentes, foram aplicados a partir de metodologias diferentes e sistematizados 
pelos responsáveis também de maneiras diferentes. Já mencionamos que estas foram as principais 
razões que limitaram as possibilidades de cruzamentos entre as variáveis. Contudo, mesmo estas 
poucas variáveis passíveis de relacionamento ainda apresentam alguns pormenores que não podem 
ser deixados de lado, pois, de certa forma, eles acabam por exercer certa influência sobre os 
percentuais encontrados. As diferenças às quais nos remetemos aqui se referem à formulação das 
perguntas para a coleta dos dados.  
 Enquanto no Censo Escolar as perguntas acerca dos aspectos infraestruturais questionavam 
apenas se a escola possuía ou não certos itens ou características, nos instrumentos do PJU algumas 
perguntas foram construídas de forma a arguir ao mesmo tempo se o local de realização das 
atividades os possuía e se os disponibilizava ou não aos envolvidos no Programa. Assim, no caso das 
bibliotecas e das salas dos professores perguntava-se se alunos e docentes, respectivamente, tinham 
acesso a estes espaços. Nestes dois casos, são perguntas mais detalhadas e que não só averiguavam a 
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existência de determinado item, mas principalmente seu uso. Já no caso dos laboratórios de 
informática, da Internet, dos aparelhos de TV, DVD/VHS e oferta de alimentação escolar as 
perguntas tinham o mesmo teor do Censo Escolar, ou seja, se a escola possuía ou não.   
 O primeiro aspecto apresentado é o da existência de bibliotecas nas escolas. Conforme 
disposto no gráfico 6, a maioria das escolas que oferecem a EJA possuem bibliotecas, totalizando 
63,8% dos casos. Os dados relativos ao PJU, apresentados no gráfico a seguir indicam a existência 
do item num percentual ainda maior, de 88,1%. Contudo, é possível identificar no banco de dados 
do programa que destes 88,1% há um total de 39,3% de casos em que apesar da existência da 
biblioteca, os alunos não têm acesso à mesma. De acordo com informações existentes nos próprios 
registros de supervisão do PJU, em alguns casos a direção da escola mantém a biblioteca fechada, 
impedindo o acesso dos alunos do PJU. Em outros casos o acervo não é utilizado porque é 
constituído de obras direcionadas à educação infantil apenas. Sendo assim, a mera existência do 
espaço não significa necessariamente que o mesmo esteja disponível aos alunos. Esta informação 
permite melhor qualificar os dados, já que neste caso, a biblioteca é utilizada pela minoria (48,8%). 
 

  
Gráfico 6. Existência de biblioteca em escolas com PJU e EJA 
Fonte: PJU e Censo Escolar-INEP 
 
 No recorte regional percebe-se que tanto na EJA quanto no PJU, para todas as regiões do 
país mantém-se a tendência de que a maioria das escolas possuam bibliotecas. Contudo, a tabela 8 
mostra que a região sul é a que mais possui bibliotecas nas escolas (94% na EJA e 100% no PJU). 
Por outro lado, na EJA a região nordeste é a que menos possui bibliotecas nas escolas (58,8%) 
enquanto no PJU o menor percentual encontrado é o da região norte (74,5%). 
Tabela 8  
Existência de bibliotecas nas escolas com PJU e com EJA por região  

REGIÃO 
EJA PJU 

Total Possui Não possui Possui Não possui 
CENTRO-OESTE 71,6% 28,4% 88,0% 12,0% 100% 
NORDESTE 58,8% 41,2% 79,9% 20,1% 100% 
NORTE 60,0% 40,0% 74,5% 25,5% 100% 
SUDESTE 61,2% 38,8% 94,2% 5,8% 100% 
SUL 94,1% 5,9% 100,0% ,0% 100% 

Fonte: PJU e Censo Escolar-INEP 
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 Em relação aos laboratórios de informática, os dois cenários observados seguem as mesmas 
tendências. Assim, em ambos os casos a maioria das escolas possui laboratórios de informática. 
Identificamos um maior percentual de existência dos mesmos nas escolas do PJU onde 79,4% os 
possuem e 20,6% não os têm, como se pode ver pelo gráfico 7.  
 É importante mencionar que o termo de cooperação estabelecido entre a União e os 
municípios que firmassem a parceria com o PJU estipulava como pré-requisito para escolha dos 
núcleos onde se realizariam as atividades do programa a existência prévia ou a disponibilização 
urgente de espaços onde pudessem ser montados laboratórios de informática. Como se pode 
perceber pelos dados apresentados, mesmo já em sua sexta entrada5 o programa ainda possuía um 
déficit de 20,6% deste item para seus alunos. 
 

 
Gráfico 7. Existência de laboratório de informática nas escolas com PJU e com EJA 
Fonte: PJU e Censo Escolar-INEP 
 
 No recorte regional nota-se, pela tabela 9, que as regiões sul e sudeste têm praticamente os 
mesmos níveis de oferta de laboratórios de informática no PJU (83,9% e 83,7% respectivamente). 
Por outro lado, as regiões nordeste e norte são as que menos ofertam os laboratórios tanto para a 
EJA quanto para o PJU, ainda que os tenham na maioria de suas escolas. 
 
Tabela 9  
Existência de laboratório de informática nas escolas por região  

REGIÃO 
EJA PJU 

Total Possui Não possui Possui Não possui 

CENTRO-OESTE 79,6% 20,4% 80,0% 20,0% 100% 
NORDESTE 69,0% 31,0% 67,2% 32,8% 100% 
NORTE 61,8% 38,2% 79,1% 20,9% 100% 
SUDESTE 73,8% 26,2% 83,9% 16,1% 100% 
SUL 87,6% 12,4% 83,7% 16,3% 100% 

Fonte: PJU e Censo Escolar-INEP 
                                                
5 Uma entrada do PJU corresponde a um mês e ano específicos de início das atividades do programa. Desde 
sua primeira entrada de alunos, em julho de 2008, o PJU, que tem uma duração de 18 meses, contou com 
outras cinco novas entradas, sendo que a sexta entrada corresponde à dos alunos que iniciaram as atividades 
em 24 de maio de 2010 e as concluíram em janeiro de 2012. 
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 No tocante à existência de Internet, percebe-se no gráfico 8 que, em ambos os casos, a 
maioria das escolas a possui6. Contudo, as escolas que oferecem a EJA se mostram ainda melhor 
equipadas que as que receberam o PJU. Assim como no caso dos laboratórios de informática, a 
disponibilização do acesso à Internet se configurava como uma responsabilidade das coordenações 
locais que aderissem ao programa. Contudo, percebe-se um déficit de oferta deste item em 25,7% 
dos locais de funcionamento. 
  

 
Gráfico 8. Acesso à internet nas escolas com PJU e com EJA 
Fonte: PJU e Censo Escolar-INEP 
  

No recorte por região, o que se percebe pela tabela 10 é que mais uma vez a região sul do 
país é a que apresenta os maiores percentuais de oferta de Internet nas escolas, tanto para a EJA 
(96,9%) quanto para o PJU. Note-se que no caso do PJU a situação se diferencia um pouco, pois a 
região centro-oeste apresenta praticamente o mesmo percentual da região sul (90,0% e 90,2% 
respectivamente). Por outro lado, a região norte é a que menos oferece Internet nas escolas, ainda 
que as possua em sua maioria tanto para a EJA quanto para o PJU (65,1% e 67,8% respectivamente). 
Nas regiões sudeste e sul do país a EJA possui uma melhor oferta de Internet quando comparada ao 
PJU. 
 
Tabela 10  
Existência de Internet nas escolas por região  

REGIÃO EJA PJU Total 
Possui Não possui Possui Não possui 

CENTRO-OESTE 90,9% 9,1% 90,0% 10,0% 100% 
NORDESTE 75,2% 24,8% 76,7% 23,3% 100% 
NORTE 65,1% 34,9% 67,8% 32,2% 100% 
SUDESTE 91,3% 8,7% 72,1% 27,9% 100% 
SUL 96,9% 3,1% 90,2% 9,8% 100% 

Fonte: PJU e Censo Escolar-INEP 
  
                                                
6 Neste item, em relação aos dados do PJU, considerar os percentuais sobre 514 casos válidos ao invés dos 
647 informados para todos os outros referentes às escolas, já que foram identificados 133 dados ausentes 
(uma redução de 20,6% em relação ao total original). 
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Como pode ser observado no gráfico 9, a existência de aparelhos de TV nas escolas é 
também apontada como maioria tanto pelo Censo Escolar quanto pelo PJU. Neste caso, a oferta 
pelo PJU é 8,0% menor que aquela apontada na EJA pelo Censo Escolar. 

Gráfico 9. Existência de aparelho de TV nas escolas com PJU e EJA  
Fonte: PJU e Censo Escolar-INEP 

No recorte regional pode-se perceber na tabela 11 que em todas as regiões do país a EJA 
possui uma melhor oferta de aparelhos de TV, quando comparada com o PJU. Neste caso, vê-se que 
todos os percentuais da EJA ultrapassam 90% ao passo que no PJU há níveis pouco maiores que 
80% no nordeste e no norte. 

Tabela 11  
Existência de TV nas escolas por região  

REGIÃO 
EJA PJU 

Total Possui Não possui Possui Não possui 
CENTRO-OESTE 98,6% 1,4% 92,0% 8,0% 100% 
NORDESTE 95,1% 4,9% 80,6% 19,4% 100% 
NORTE 95,1% 4,9% 81,8% 18,2% 100% 
SUDESTE 98,5% 1,5% 93,6% 6,4% 100% 
SUL 99,2% 0,8% 93,9% 6,1% 100% 

Fonte: PJU e Censo Escolar-INEP 

Praticamente as mesmas tendências são encontradas quando analisamos a existência de 
aparelhos de DVD ou de video cassete nas escolas. Como se pode perceber no gráfico 10, a maioria 
das instituições, em ambos os casos dispões destes itens. Contudo, o PJU apresenta uma oferta 9,4% 
menor dos mesmos quando comparado com a EJA. 
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Gráfico 10. Existência de aparelho de TV nas escolas com PJU e EJA 
Fonte: PJU e Censo Escolar-INEP 
 
 Assim como no caso da existência de TV nas escolas, o recorte regional nos mostra que em 
todas as regiões do país a EJA possui uma melhor oferta de equipamentos de DVD ou VHS, 
quando comparada com o PJU. Neste caso, na tabela 12, vê-se que todos os percentuais da EJA 
ultrapassam 90% enquanto no PJU há níveis mais baixos de oferta de 78,4% no nordeste e de 81,8% 
no norte.  
 
Tabela 12  
Existência de aparelhos de DVD ou VHS nas escolas por região  

REGIÃO 
EJA PJU 

Total Possui Não possui Possui Não possui 
CENTRO-OESTE 97,2% 2,8% 92,0% 8,0% 100% 
NORDESTE 94,0% 6,0% 78,4% 21,6% 100% 
NORTE 93,8% 6,3% 81,8% 18,2% 100% 
SUDESTE 96,7% 3,3% 89,4% 10,6% 100% 
SUL 99,0% 1,0% 91,8% 8,2% 100% 

Fonte: PJU e Censo Escolar-INEP 
 
 Em relação à existência de salas de professores o PJU apresenta uma oferta discretamente 
melhor quando comparado com a EJA.  Conforme disposto no gráfico 11, nota-se que, em ambos 
os casos, a absoluta maioria das escolas as possuem. Contudo, não se pode deixar de considerar que 
há a necessidade de melhorias neste sentido, já que a existência de um espaço destinado aos 
educadores faz parte da infraestrutura básica da escola e podemos ver que 8,2% das escolas que 
acolhem o PJU e 13,2% daquelas em que existe a EJA, faltam salas destinadas aos docentes.  
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Gráfico 11. Existência de salas de professores nas escolas com JU e com EJA 
Fonte: PJU e Censo Escolar-INEP 
 
 Neste caso, mesmo no recorte regional, percebe-se maior equiparação da oferta entre a EJA 
e o PJU. Os dados da tabela 3 mostram que a região com melhor oferta de salas de professores nos 
dois casos é a sul, ao passo que a região nordeste, no caso da EJA é a que tem a menor oferta 
(79,2%), ainda que mesmo nesta região a maioria das escolas disponibilizem as salas de reunião para 
os docentes. 
 
Tabela 13  
Existência de sala de reuniões para docentes nas escolas por região  

REGIÃO 
EJA PJU 

Total Possui Não possui Possui Não possui 
CENTRO-OESTE 93,0% 7,0% 92,0% 8,0% 100% 
NORDESTE 79,2% 20,8% 88,8% 11,2% 100% 
NORTE 85,2% 14,8% 88,2% 11,8% 100% 
SUDESTE 91,4% 8,6% 93,6% 6,4% 100% 
SUL 97,2% 2,8% 95,9% 4,1% 100% 
Fonte: PJU e Censo Escolar-INEP 
 
 A oferta de alimentação escolar aos alunos foi o útlimo item considerado passível de 
comparação entre o PJU e o Censo Escolar. Neste caso, ambos os cenários apresentam 
praticamente os mesmos índices. Conforme se vê no gráfico 12, 91,8% das escolas que oferecem o 
PJU e 94,6% das escolas que oferecem EJA disponibilizam a alimentação escolar para os alunos. Os 
percentuais são altos, apesar de ainda deixarem uma margem de deficiência na oferta. Trata-se de 
mais um dentre os vários aspectos que precisam ser aprimorados nas políticas públicas de educação 
de jovens e adultos, sobretudo se considerarmos que esta modalidade de ensino encontra-se hoje 
integrada à educação básica e amparada pela legislação vigente, que estabelece a obrigatoriedade da 
oferta de alimentação escola e prevê financiamento através do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar. 
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Gráfico 12 . Oferta de merenda escolar pelas escolas com PJU e com EJA 
Fonte: PJU e Censo Escolar-INEP 
  
 Em relação à oferta de merenda escolar, no recorte regional, pode-se perceber pela tabela 14 
que nas regiões centro-oeste, nordeste e norte os percentuais de oferta da EJA são maiores que os 
do PJU. No entanto a situação se inverte nas regiões sodeste e sul onde os percentuais de oferta do 
PJU se mostram mais altos. 
 
Tabela 14  
Existência de merenda nas escolas por região  

REGIÃO EJA PJU Total Possui Não possui Possui Não possui 
CENTRO-OESTE 96,5% 3,5% 96,0% 4,0% 100% 
NORDESTE 96,2% 3,8% 83,6% 16,4% 100% 
NORTE 98,4% 1,6% 80,0% 20,0% 100% 
SUDESTE 91,2% 8,8% 97,6% 2,4% 100% 
SUL 94,1% 5,9% 100,0% ,0% 100% 
Fonte: PJU e Censo Escolar-INEP 
  

Considerações finais 

 Os dados apresentados indicam algumas diferenciações ligadas à oferta do PJU em relação 
ao restante da EJA nos municípios analisados. Estas diferenciações, por sua vez, parecem apontar 
para certos efeitos sociais da inserção do programa sobre os diversos indivíduos envolvidos, sejam 
eles alunos, docentes ou gestores locais. O programa parece atrair de forma diferenciada jovens do 
sexo feminino. A este respeito seria interessante um aprofundamento das investigações no sentido 
de se compreender por que tal tendência se manifesta no PJU. Da mesma forma, o programa 
também atraiu jovens professores, sem experiência ou com pouca ainda. Nota-se, portanto, um 
efeito do programa nos municípios, na medida em que pode representar uma ampliação do mercado 
de trabalho, ao mesmo tempo em que se configura em uma oportunidade de formação inicial e 
continuada de professores. Outras informações sobre os docentes do PJU foram colhidas em várias 
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ocasiões, através de variados métodos e instrumentos de coleta e podem contribuir para  
investigações futuras que venham a elucidar as ocorrências aqui apontadas. 
  Em relação aos possíveis efeitos do programa sobre a infraestrutura disponibilizada para os 
alunos, cabem também algumas colocações. Em primeiro lugar, há que se reconhecer que as 
diferenciações encontradas são, em sua maioria, sutis. Estas diferenciações não favorecem o PJU 
quando comparado com o restante da EJA na maioria dos aspectos analisados. Assim, os 
percentuais de oferta de biblioteca, Internet, TV, DVD ou VHS e alimentação escolar se mostraram 
abaixo dos apontados na EJA pelo Censo Escolar do INEP. Apenas os percentuais referentes à 
disponibilização do laboratório de informática e da sala de professores foram maiores no PJU. 
Contudo, reiteramos a ponderação sobre o fato de que o Censo Escolar apenas indica a existência 
ou inexistência do item, enquanto o PJU o considera existente com base na disponibilidade de uso 
pelos alunos. Este procedimento qualifica um pouco mais a informação e fornece mais elementos 
para uma avaliação da qualidade da oferta educacional. 
 Para um melhor entendimento acerca dos efeitos do PJU sobre a oferta de EJA nos 
municípios, abordagens qualitavas precisam estar vinculadas às análises dos dados quantativos 
existentes. Somente a partir de uma perspectiva qualitativa se torna possível compreender de formas 
mais aprofundada as razões pelas quais foram encontrados alguns dos índices aqui expostos, como é 
o caso da maior presença de jovens do sexo feminino no PJU, ou da maior quantidade de 
professores jovens e com pouca experiência docente no programa. Da mesma forma, um estudo 
aprofundado e detalhado se faz necessário para se responder se as características apresentadas Pelo 
PJU em relação ao restante da EJA nos municípios pesquisados possuem relação com o modelo de 
descentralização executiva e de cooperação entre os entes federativos. Neste sentido será de grande 
importância procurar compreender em que medida as conjunturas locais e a trajetória dos 
municípios na elaboração e execução de políticas públicas de juventude afeta a execução de 
programas Federais como o PJU. 
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Resumo: Esta pesquisa, desenvolvida em 2011 e 2012, buscou identificar fatores de 
permanência e encantamento do aluno com a escola, valorizando situações que diminuem 
os efeitos dos processos de exclusão na EJA. Buscou-se compreender que movimentos 
significam a escola. Considerando uma situação complexa na qual rivalizam evasão e 
permanência, perguntou-se: O que faz este educando permanecer na escola? O que 
acontece, durante sua caminhada, que faz com que ele mantenha o vínculo com a 
instituição? Paulo Freire, Luís Fernando Monteiro Mileto, Gerson Tavares do Carmo e 
Juarez Dayrell foram os referenciais teóricos. O trabalho empírico envolveu entrevista de 
noventa alunos em uma escola pública municipal (Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 
Brasil). Concluiu-se que boa parte dos alunos entrevistados procura a EJA, nesta escola, 
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motivada pela necessidade de mobilidade social, conhecimento ou certificação. Os fatores 
que determinam efetiva permanência estão articulados ao desejo de pertencimento ao 
grupo social ou à relevância e ao significado dos conteúdos aprendidos. 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Permanência; Processos de exclusão; 
Currículo. 
  
Education for Youth and Adults: enchantment and permanency at school 
Abstract: This research, conducted in 2011 and 2012, tried to identify the factors of student 
retention and enchantment with the school, valuing situations that reduce the effects of the 
processes of exclusion in EJA (Education for Youth and Adults. Considering a complex situation in 
which rivaling dropout and permanency, it was asked: What makes this learner stay at school? What 
happens during their journey that makes them keep their bound with the institution? Paulo Freire, 
Fernando Luís Monteiro Miletus, Gerson Tavares do Carmo and Juarez were Dayrell theoretical 
references. Empirical work included interviews of ninety students at a local public school (Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil). It was concluded that most of the students interviewed EJA 
looking at this school, were motivated by the need for social mobility, knowledge or certification. 
The factors, which determine effective permanency, are articulated as the desire of social group 
belonging or the relevance or to the meaning of learnt subjects. 
Keywords: Education for Youth and Adults; Permanency; Exclusion processes; 
Curriculum. 
 
Educación de Jóvenes y Adultos: encantamiento y permanencia en la escuela 
Resumen: Esta investigación, llevada a cabo en 2011 y 2012, trató de identificar los 
factores de permanencia y encantamiento del alumno con la escuela, valorizando las 
situaciones que reducen los efectos de los procesos de exclusión en EJA. Se trató de 
entender que movimientos significan a la escuela. Teniendo en cuenta una situación 
compleja en la que rivalizan la evasión y la permanencia, se preguntó: ¿Qué lo hace 
permanecer a este educando en la escuela? ¿Qué sucede durante su camino, que lo hace 
mantener el vínculo con la institución? Paulo Freire, Luís Fernando Monteiro Mileto, 
Gerson Tavares do Carmo y Juárez Dayrell fueron los referenciales teóricos. El trabajo 
empírico incluyó entrevistas de noventa estudiantes en una escuela pública municipal 
(Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil). Se concluyó que la mayoría de los alumnos 
entrevistados busca a EJA, en esta escuela, motivados por la necesidad de la movilidad 
social, el conocimiento o la certificación. Los factores que determinan la permanencia 
efectiva se articulan al deseo de pertenecer a un grupo social o a la relevancia y al 
significado de los contenidos aprendidos. 
Palabras clave: Educación de Jóvenes y Adultos; Permanencia; Procesos de exclusión; Currículo 

Introdução 

Este texto coloca em discussão os fatores de permanência e encantamento do educando 
jovem e adulto com a escola, valorizando situações que diminuem os efeitos dos processos de 
exclusão na EJA. Para isso, recorre a concepções de escola, juventude e cultura exploradas por Paulo 
Freire, Luís Fernando Monteiro Mileto, Gerson Tavares do Carmo e Juarez Dayrell respectivamente, 
procurando demonstrar as interfaces com os significados constituídos por educandos jovens e 
adultos. Tendo isto em vista, organizamos a discussão a partir de algumas seções e subseções.  
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A primeira seção, sob o título Currículo, processos de exclusão e permanência, resgata modos de 
compreender o currículo na EJA a partir de pesquisas desenvolvidas por estudiosos preocupados, 
por um lado, com os processos de exclusão que interferem na história de escolarização dos 
educandos e, por outro, com o entendimento dos modos e motivos de permanência constituídos 
por eles. A segunda, Trajetórias ou “Sem estudo a gente não é nada”, demonstra, a partir da interpretação 
das vozes de noventa educandos jovens e adultos, como eles se relacionam com a escola e que 
elementos participam desta relação – o que é apresentado em três subseções respectivamente: 
Trabalho, escola e mobilidade social; Pertencimento social; e Escola, conhecimento e mito. Por fim, em Ambiente 
educativo e permanência ou “Novas amizades, aulas que prendem a atenção, querer melhorar a si mesmo”, última 
seção do artigo, exploramos, e buscamos entender, uma série de fatores, subjetivos ou objetivos, a 
partir dos quais resultam, de maneira positiva e produtiva, situações que favorecem a aprendizagem, 
em um sentido de autonomia e empoderamento dos sujeitos.  

Nas considerações finais, ou Algumas considerações, fechamos o texto, sinalizando que 
boa parte dos alunos entrevistados procura a EJA, na escola investigada, motivada pela 
necessidade de mobilidade social, conhecimento ou certificação. Dessa forma, podemos 
especular que os fatores que determinam efetiva permanência estão articulados ao desejo de 
pertencimento ao grupo social ou à relevância e ao significado dos conteúdos aprendidos.  

Nas escolas, por vezes, somos surpreendidos por propostas a partir das quais o trabalho com 
os saberes se faz mediado por uma perspectiva cooperativa e participativa que justifica e dá sentido à 
existência dos sujeitos e, também, à própria escola. O sentido a que nos referimos é o de 
constituição de uma sociedade solidária, acolhedora e de respeito a todos os tipos de diferença. 
“’Sentido’ quer dizer caminho não percorrido, mas que se deseja percorrer, portanto, significa 
projeto, sonho, utopia. Aprender a ensinar com sentido é aprender a ensinar com um sonho na 
mente. A pedagogia serve de guia para realizar esse sonho” (Gadotti, 2003, p. 11). Potencializar estas 
propostas, analisá-las, tentar compreendê-las nas suas intenções e nos seus sentidos, não como 
modelos ou guias, mas como caminhos possíveis assumidos nas escolas, talvez possa provocar certo 
engajamento num compromisso como o que sugere Paulo Freire (1997) quando destaca:  

 [...] sem sequer poder negar a desesperança como algo concreto e sem desconhecer as 
razões históricas, econômicas e sociais que a explicam, não entendo a existência humana e a 
necessária luta para fazê-la melhor, sem esperança e sem sonho. A esperança é necessidade 
ontológica. A desesperança, esperança que, perdendo o endereço, se torna distorção da 
necessidade ontológica. Não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo 
existencial e histórico. (p. 5).  
Em relação direta com os elementos referidos, e como se destacou antes, o objeto de 

interesse do estudo tematizado neste artigo diz respeito aos fatores que contribuem para a 
permanência do educando jovem e adulto na escola. Ao evidenciá-los, pretendeu-se valorizar 
situações que diminuem os processos de exclusão que encontramos na escola sob a forma de evasão, 
especificamente na Educação de Jovens e Adultos. Da mesma forma, buscou-se compreender que 
movimentos significam a escola. Considerando esta situação complexa na qual rivalizam evasão e 
permanência, perguntou-se: O que faz este educando permanecer na escola? O que acontece, 
durante a sua caminhada na escola, que faz com que ele mantenha o vínculo com a instituição?, 
sendo estas as próprias questões da pesquisa. 
          Exploramos estas questões por meio, principalmente, de ideias presentes em Paulo Freire, 
agregando concepções de Luís Fernando Monteiro Mileto, Gerson Tavares do Carmo e Juarez 
Dayrell. O trabalho empírico envolveu a escuta de algumas das vozes da escola. Estas vozes, 
noventa educandos jovens e adultos, fazem parte de turmas de Educação de Jovens e Adultos (T41, 
T42, T51, T52, T61 e T62) da Escola Municipal José Loureiro da Silva, localizada em Porto Alegre 
(Rio Grande do Sul), local em que trabalha um dos pesquisadores envolvido com o estudo de que 
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trata este artigo. O critério de escolha dos sujeitos de pesquisa foi justamente sua relação com este 
pesquisador: todos os entrevistados eram alunos dele à época, possibilitando um trabalho de escuta 
para além do momento da entrevista – o que terminou por permitir a análise mais atenta das 
situações e realidades sobre as quais os estudantes falam em seus depoimentos, buscando percebê-
las também a partir dos enlaces com a prática pedagógica. Após esclarecer sobre o tema e os 
objetivos desta investigação, foi feito um convite à conversa a estes educandos. Atendendo 
espontaneamente a solicitação de seu professor, eles responderam as seguintes perguntas: O que 
motiva sua vinda à escola? Na escola, do que você gosta? E do que não gosta? Por quê? Em algum 
momento você pensou em desistir de estudar? Quando? Na sua opinião, por que alguns colegas 
desistem? O que não tem na escola que você gostaria que tivesse? Neste seu tempo de EJA, que 
momento foi marcante? 

Currículo, processos de exclusão e permanência 

A evasão na EJA ocorre por fatores externos, vinculados às condições socioeconômicas dos 
alunos e também em função das relações afetivas familiares ou do grupo de amizades, ou ainda por 
fatores internos inerentes ao ambiente de ensino onde alunos e professores, enquanto sujeitos, 
estabelecem relações na busca de reconhecimento social e conhecimento escolar. Como destaca 
Mileto (2010), quando se reporta à pesquisa que desenvolveu, durante os anos de 2007 e 2008, sobre 
as estratégias e trajetórias de permanência na Educação de Jovens e Adultos, uma 

 [...] pluralidade de interferências podem ser observadas nos processos que levam à decisão 
dos sujeitos em desistir ou permanecer [...]. Para efeitos de análise, foi adotada, em relação à 
instituição escolar, a classificação que identifica fatores externos e fatores internos vinculados 
à permanência ou evasão [...]. Os fatores externos estão vinculados principalmente aos 
obstáculos interpostos pelas estruturas socioeconômicas, que se refletem no cotidiano e nas 
histórias de vida dos alunos. Os fatores internos decorrem da configuração das relações 
sociais instituídas no âmbito do espaço escolar, destacadamente as interações estabelecidas 
no interior da turma. As ações pedagógicas, no sentido amplo, que se processaram nesses 
grupos sociais, constituíram aspectos de fundamental relevância (p. 10).1 
De maneiras diferentes e partindo de investigações distintas, outros pesquisadores também 

referem prováveis motivos de evasão na EJA que, em última instância, poderiam ser compreendidos 
como Mileto propõe. Mayra de Paula Lioncio (2009), ao descrever estudo que foi desenvolvido em 
escola estadual da cidade de São Paulo e envolveu entrevista de 101 Jovens e Adultos com idades 
entre 18 e 60 anos, chama a atenção para alguns aspectos perturbadores da relação estabelecida entre 
os educandos e o espaço escolar: a existência de pouca afinidade entre eles e o ambiente escolar; a 
lógica infantil dos currículos presente nas propostas pedagógicas para a EJA acrescida de outros 
elementos que denotam inadequação das práticas aos perfis socioeconômico-culturais dos 
educandos jovens e adultos e às suas possibilidades e necessidades; as escolhas que os alunos 
precisam fazer entre a escola e o trabalho, ou seja, sua sobrevivência, em função de dificuldades 
criadas tanto por um espaço quanto pelo outro; e, por fim, o desdobramento imediato da evasão no 
trabalho em sala de aula – no momento da matrícula, uma turma se forma, professores são 
designados e, “ao verificar o número de alunos evadidos no meio do bimestre, os responsáveis são 
levados a unir salas devido à diminuição dos alunos frequentes. O que leva outros alunos a 
desistirem também por se perceberem sozinhos” (p. 2) na medida em que os vínculos assumidos 
com os antigos colegas são desconstituídos. 

                                                
1 Disponível em www.seeja.com.br. Acessado em 10/06/2011. 



Arquivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 22, No. 61                                         5  
 

Especificamente quanto às interfaces entre jovens ou adultos e escola, Juarez Dayrell (1999; 
2001; 2002; 2003a; 2003b; 2003c; 2004) oferece vários subsídios para esta discussão. O autor, 
partindo de pesquisas realizadas junto a diferentes grupos juvenis com a finalidade de compreender 
seus movimentos de aproximação e distanciamento da instituição educativa, se inscreve em um 
debate mais amplo acerca dos tempos da vida e as possíveis relações com a educação. Ele adverte, 
junto com Edgar Morin (1987), a respeito dos significados de se ter uma idade, das relações entre os 
diferentes tempos da vida e, principalmente, da naturalização com que geralmente este tema é 
tratado e segundo a qual ser criança, jovem, adulto ou idoso corresponde tão-somente a um dado da 
natureza; não a uma dimensão simbólica. Agrega a esta preocupante constatação uma outra que fala 
sobre a escola: muitos educadores não se perguntam pela especificidade do jovem, pelas demandas 
próprias de seus processos de formação. O que equivale a um problema se considerarmos que “os 
processos educativos estão intrinsecamente ligados às diferentes temporalidades humanas, 
demandando posturas e metodologias próprias a cada uma delas” (Dayrell, 2004, p. 3).  

Em uma das investigações realizada por ele, revela que os depoimentos dos jovens deixam 
claro que, para a maioria, a escola se realiza como uma provação, uma “chatice necessária” para um 
credenciamento que tem um peso relativo no mercado de trabalho. As experiências escolares 
narradas vêm reforçar a ideia de que: “A instituição escolar é pouco eficaz no seu aparelhamento 
para enfrentar as condições adversas de vida com as quais os jovens vieram se defrontando, não 
constituindo referência de valores no seu processo de construção como sujeitos” (Dayrell, 2002, p. 
120).  

A escola precisa reconhecer o jovem, o adulto, o idoso que existe por trás do aluno, 
adaptando a ele seus processos educativos e compreendendo seus projetos de vida como 
componentes necessários do projeto pedagógico mais amplo da instituição. Desse modo, ela passa a 
lidar com o educando como sujeito para além de sua condição de aluno. Escutá-lo, entendê-lo como 
interlocutor legítimo e percebê-lo como parceiro na definição das ações, na partilha e produção de 
saberes, são consequências de uma escolha feita pela instituição. Como destaca Nóvoa (2009), 

O trabalho escolar tem duas grandes finalidades: por um lado, a transmissão e apropriação 
dos conhecimentos e da cultura; por outro lado, a compreensão da arte do encontro, da 
comunicação e da vida em conjunto. É isto que a Escola sabe fazer; é isto que a Escola faz 
melhor. É nisto que ela deve concentrar suas prioridades (p. 31). 
De certa forma, o professor é o fiel depositário da cultura. Mas ele não recebe a cultura 

simplesmente. Ele precisa estabelecer elos entre os muitos saberes sobre o mundo, compreender 
como foram construídas as diferentes interpretações desse mundo e, conhecendo os estudantes, 
situá-los em seu contexto sociohistórico. Na relação com os educandos jovens e adultos, ele precisa 
decodificar, ler, compreender e explicar textos, situações, intenções e sentimentos – o que confere 
uma dimensão tanto relacional quanto interpretativa ao ofício de mestre-professor2. Além disso, e 
remetendo a considerações feitas por Lüdke e Boing (2004), um aspecto crítico também é inerente à 
prática pedagógica por caracterizar “as interpretações que os professores fazem da cultura” e a partir 
das quais se desafia os alunos a observarem o panorama cultural sem lhes impor um modo único de 
analisá-lo. Pelo contrário, os educandos são incentivados a percorrer seus próprios percursos de 
interpretação numa busca de construção de seus conhecimentos.  
                                                
2 Segundo Arroyo (2002), falar em “ofício de mestre” remete à memória da docência por três motivos: o termo ofício 
remete a artífice, portanto, a um fazer qualificado, profissional – “Os ofícios se referem a um coletivo de trabalhadores 
qualificados, os mestres de um ofício que só eles sabem fazer, que lhes pertence, porque aprenderam seus segredos, seus 
saberes e suas artes. [...] Os mestres de ofício carregavam o orgulho de sua maestria” (p. 18); o sentimento, às vezes 
titubeante, de orgulho pelo trabalho que se produz; o princípio de docência-artista que atravessa tanto o ofício dos 
mestres-artífices quanto dos mestres-professores uma vez que “educar incorpora as marcas de um ofício e de uma arte, 
aprendida no diálogo de gerações” (op. cit.). 
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Os educadores, ao promoverem tal ação, reconhecem as especificidades do que é ser jovem, 
do que é ser adulto da EJA, pois, consoante adverte Arroyo (2006), estes sujeitos não são qualquer 
jovem ou qualquer adulto: “São jovens e adultos com rosto, com histórias, com cor, com trajetórias 
sócio-étnico-raciais, do campo, da periferia [...]” (p. 22). Nisto reside a importância de se pensar a 
Educação de Jovens e Adultos considerando quem são esses jovens, como se constroem como 
jovens e adultos e qual é sua história de construção: 

São jovens e adultos que têm uma trajetória muito específica, que vivenciam situações de 
opressão, exclusão, marginalização, condenados à sobrevivência, que buscam horizontes de 
liberdade e emancipação no trabalho e na educação. Essa especificidade de vida confere 
outra à EJA [...]. É essa particularidade de sua condição social, étnica, racial, cultural e 
especial (de jovens e adultos populares do campo, das vilas e favelas) que tem de ser o ponto 
de referência para a construção da EJA (p. 23). 
Portanto, ponto de referência para a proposição de projetos de trabalho que, ao dar conta 

dessa realidade e dessa condição de produção da existência pelos educandos jovens e adultos, 
incluam um compromisso de ressignificação da escola por meio da compreensão tanto dos 
processos de exclusão vividos pelos sujeitos quanto de suas histórias de permanência na instituição 
escolar. A este respeito, convém destacar que, em função mesmo dos muitos fatores mencionados, 
abordar a questão dos processos de exclusão, que assumem a forma de evasão na EJA, ou mesmo da 
permanência, é sempre muito difícil, porque, como destacam Silva e Pinheiro (2010), ao remeter a 
estudo realizado no período de 2005 a 2009 a respeito da evasão na EJA em escolas no Rio Grande 
do Norte, “inúmeros condicionantes históricos, políticos, sociais e culturais [...] determinam essa 
realidade” (p. 7). O que é confirmado por Carmo (2010) quando adverte que as causas da evasão na 
EJA 

 [...] não se restringem a aspectos individuais de dificuldades de aprendizagem, ou de 
dificuldades didáticas do professor ou do conflito estudo/trabalho. Vão além, abrangem 
causas de caráter político, social e econômico, expressão dos desencontros entre a cultura 
escolar, a cultura popular, a cultura dominante e as relações desiguais de poder e sociais daí 
derivadas (p. 21).3 
Portanto, não cabe uma culpabilização de alunos, ou mesmo de professores, pelo fenômeno 

da evasão. O que não podemos é, estudando e pesquisando o assunto, encarar com normalidade este 
processo de exclusão associado a tantos outros por que passam os educandos e, às vezes, decorrente 
deles, sem adotarmos medidas e mudanças de rumo que combatam efetivamente o problema. É 
necessário encarar os processos de exclusão como produtores de situações que necessitam de 
compreensão por parte dos educadores seguida de intervenções a partir das quais os movimentos de 
saídas e retornos dos alunos, e também a evasão, sejam desnaturalizados. 

Considerando o campo pesquisado nesta investigação, que resulta da análise de depoimentos 
de noventa educandos jovens e adultos, salienta-se uma constatação que lhe é específica: duas 
categorias de alunos frequentam a EJA.4 Os alunos que interromperam os estudos em função do 
trabalho, para suprir as necessidades econômicas da família e, neste grupo, encontramos em maior 
número os mais velhos, e os alunos que não se adequaram à formalidade do ensino regular. Neste 
grupo, encontramos, cada vez mais, jovens que, aceleradamente, modificam a EJA no que tange às 

                                                
3 Disponível em www.seeja.com.br. Acesso em 10/06/2011.              
4 Convém destacar que, na EJA, em geral, além das duas categorias apresentadas, existe a que se refere aos que, mesmo 
adultos, não interromperam os estudos, pelo fato de nunca terem frequentado escola antes da EJA. No entanto, 
considerando especificamente o campo investigado e a entrevista dirigida aos noventa educandos jovens e adultos, este 
terceiro grupo não foi identificado nos sujeitos de pesquisa. Isto não significa, no entanto, que ele não exista na 
instituição pesquisada, apenas que não corresponde à realidade dos sujeitos entrevistados. 
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marcas culturais com que se inscrevem nela e às demandas que apresentam5. O trabalho, ou a 
necessidade dele, aparece como causa, de maneira efetiva e numerosa, nas falas desses estudantes, 
tanto para o aluno evadir como retornar aos bancos escolares. Muitos, a maioria, elegem o trabalho 
como responsável por sua desistência da escola. E com certeza este é um fator relevante. Mas ele 
também motiva os estudantes a buscarem uma certificação e o conhecimento visando à ascensão 
profissional e a melhores rendimentos, porque, como descreve Lioncio (2009), 

 [...] vemos o Adulto ou Jovem já inserido no mercado de trabalho, aliás, um mercado que 
tem como cenário a constante ebulição de processos e exigências cada vez maiores, e ele se 
vê quase que na obrigação de ampliar sua qualificação com um diploma que talvez o 
capacitará para brigar por perspectivas melhores no que tange ao seu universo profissional 
ou a se manter no espaço já conquistado (p. 6-7). 
Esta situação não pode ser simplificada, pois, sob o manto do trabalho, encontraremos 

nuances que podem indicar caminhos sociais e educativos que nos auxiliem a melhor compreender a 
evasão, transformando-a, talvez, no seu contrário – a permanência. Por um lado, as conjunturas 
políticas e econômicas, apesar de cobrarem certificações aos melhores postos, não preconizam 
tempos e espaços para uma formação mais humana dos indivíduos. Do outro lado, os certificadores 
e a escola vivem o dilema de instrumentalizar sujeitos para assumir postos de trabalho reproduzindo 
que ideais? Não existe uma vertente exclusiva, mas muitas vezes os professores reproduzem o que as 
classes econômicas dominantes desejam, formando cordatos funcionários que se submeterão ao 
sistema vigente. Outras vezes, despertam os alunos para outro viver, em que a exigência de direitos 
sociais é uma possibilidade concreta e própria da condição humana. Estes dois mundos, escola e 
trabalho, se retroalimentam no discurso, mas se afastam sobremaneira na concretude do seu dia a 
dia, sobretudo se pensarmos na ainda dominante prática pedagógica constituída a partir de 
princípios curriculares tradicionais que não assumem como compromisso o estabelecimento de 
diálogo entre diversos e diferentes saberes. Como destacam Silva e Pinheiro (2010), um currículo 
que pode, inclusive, acarretar “insatisfações e afastamento dos alunos das classes/salas da EJA por 
não encontrarem sentido e significado no fazer escolar” (p. 4). 

Apesar de ser legítimo afirmar que dificuldade financeira e necessidade de trabalho são 
causas reais para se deixar de frequentar a escola, elas podem estar escondendo um novo insucesso 
escolar do aluno que já foi, em algum momento de sua trajetória escolar, sentenciado à reprovação e 
à inadequação ao modelo imposto por uma pedagogia que não o acolhia na sua diferença. Conforme 
lembra Carmo (2010),  

 [...] um aluno dizer que parou de estudar para trabalhar pode ser um fato concreto, mas 
igualmente uma explicação “digna” por perceber estar perdendo o “jogo escolar”, afinal 
trabalhar e estudar ao mesmo tempo não é uma situação estranha ao universo da EJA. 
Aceita-se socialmente o “mito trabalho” como justificativa “digna”, porque construído 
coerentemente  com o senso comum dominante, que exerce um papel de mascaramento e de 
explicação consensual para realidades intuídas e pressentidas, mas não passíveis de 
compreensão racional [...] (p. 24). 

 
Como contrarresposta a tal situação, convém destacar que qualquer que seja o currículo 

idealizado, ele deve necessariamente incorporar o acolhimento do outro na sua diferença e 
                                                
5 A este respeito, convém conferir material organizado por Juarez Dayrell, Maria Ignez Costa Moreira e Márcia Stengel 
(2011) no qual foram compilados os trabalhos discutidos no IV Simpósio Internacional sobre Juventude Brasileira 
ocorrido em Belo Horizonte (Minas Gerais – Brasil). Em particular as seguintes discussões estabelecem relação direta 
com o que se problematiza neste artigo: Adolescentes, jóvenes y socialización: entre resistencias, tensiones y emergencias de Marcelo 
Urresti; Juventude e escola de Mônica Dias Peregrino Ferreira; Entre sonhos e projetos de jovens, a escola... de Geraldo Leão; e 
Juventude, trabalho e educação: crônica de uma relação infeliz em quatro atos de Naira Lisboa Franzoi.  
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singularidade. Deve incorporar a cultura dos alunos sem negar a história e a cultura da humanidade, 
precisa ser construído coletivamente e com significado prático e transformador do cotidiano. 
Conforme se disse antes, é fundamental reconhecer a posição e os saberes a partir dos quais cada 
sujeito envolvido no processo ensino-aprendizagem se significa e com os quais elabora suas práticas, 
lembrando que, na escola ou no trabalho, nossos alunos estão em busca de reconhecimento social. 
Pertencer ao ambiente de ensino, se sentir parte dele, vai ao encontro de suas aspirações e favorece a 
aprendizagem. 

Luís Fernando Mileto, em seu trabalho “Estratégias e trajetórias de permanência na 
Educação de Jovens e Adultos” (2010), uma das poucas referências sobre o assunto, fala que a 

 [...] construção de um sentido de pertencimento a um grupo social, identificado pela 
existência de elementos comuns em relação à sua própria trajetória escolar (e de vida), 
favoreceu significativamente a possibilidade de permanência e conclusão do ensino 
fundamental no PEJA da escola pesquisada (p. 14). 
Talvez, coletivamente, em um processo solidário e cooperativo, possamos aproximar o 

mundo da escola e do trabalho, reconhecendo a cultura existente e agregando a ela o já estabelecido 
pela humanidade por meio da transformação ou busca de novos diálogos com os sistemas vigentes, 
a fim de compreendê-los e adequá-los a uma condição de vida mais digna a todos. Talvez, dessa 
forma, possamos reconhecer e produzir a escola, e o currículo, como espaço de criação – um 
currículo que dialogue com “elementos mais dinâmicos do cotidiano das escolas/classes de EJA” 
(Carmo, 2010, p. 28), recuperando “histórias de vida dos alunos e das alunas, seus conteúdos 
elaborados nas lutas de classe, programas de vida e tantos outros elementos pulsantes, inscritos na 
individualidade de cada sujeito” (Idem). Mas 

Como podemos possibilitar processos formativos que se contraponham aos 
condicionamentos impostos pelos processos colonizadores de “programação” do 
individualismo desumanizante, efetivados pela cultura de massa, e promover as necessárias 
“desaprendizagens”? Seria possível, pela educação escolar, efetivar a predominância da 
“atividade mental do nós” sobre a “atividade mental do eu” [...], que produza a não aceitação 
da lógica perversa da dominação, desarticulando os dispositivos ideológicos internos de 
opressão e materializando formas de resistência que exijam outras condições de existência, 
alicerçadas no direito à plenitude da vida? (Mileto, 2009, p. 15) 

 O objetivo, que se esconde nas provocações de Mileto, estabelece correspondência com a 
compreensão da escola como sendo importante para o futuro das pessoas. A oferta institucional 
traduz esta compreensão? Escolas e professores, imbuídos deste jeito de entender escola, encontram 
eco deste entendimento e positivo envolvimento, esforço e interesse por parte dos alunos que 
buscam a EJA? Órgãos governamentais têm interesse numa escola engajada com a vida das 
comunidades de onde vêm os educandos? 

Na EJA, existe uma caminhada histórica um tanto desvinculada da escola “formal” diurna, o 
que resultou em ações alternativas importantes visando atender à necessidade de jovens e adultos 
que interromperam seus estudos. No texto “Avaliação Emancipatória no SEJA: no tempo do fazer e 
do aprender”, Vieira, Penteado e Garcia (2005) atentam para o fato de que o movimento constante 
de entrada e saída dos alunos remete também para a concepção diferenciada do planejamento 
pedagógico. Além de as autoras pontuarem a necessidade de o educador aproveitar e reconhecer a 
aprendizagem dos estudantes e os motivos de afastamento, elas preconizam que se atente para o 
movimento e a flexibilidade do currículo e da avaliação, superando uma visão linear e cumulativa do 
processo. Difícil exercício quando levamos em consideração os modos de seleção e distribuição de 
conteúdos que costumam ser ponto de partida para o planejamento das aulas, afetando-o. 

Esse processo de avanço decorrente do ingresso permanente, que se soma à realidade dos 
alunos que se afastam quando a vida os desafia para o afastamento, retomando quando estes 



Arquivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 22, No. 61                                         9  
 

desafios são superados, traz contribuições para o trabalho pedagógico. Em primeiro lugar, 
exige uma problematização do trabalho escolar deslocado do mundo da vida. Esse 
movimento exige dos educadores uma postura de pesquisa para explorar a riqueza que existe 
no ingresso de novos educandos. O ingresso deve povoar o mundo da escola com os saberes 
produzidos no mundo da vida, no qual a escola é também lugar de sistematização desses 
saberes, por meio do estabelecimento de novas relações que o diálogo com os referenciais 
teóricos já sistematizados possibilita (p. 215). 
As autoras ainda preconizam uma avaliação contínua e a qualquer tempo, acompanhando 

como se dá a aprendizagem, compactuando professores e alunos com a verificação dos avanços, 
estabelecendo critérios claros para todos, conhecidos e partilhados por todos. Com esse 
envolvimento, remetemos, de novo, à questão do pertencimento e da significação do espaço escolar 
para o aluno, que visualiza seu mundo conhecido através de sua participação e pode estabelecer 
pontos de contato com o mundo da escola, enxergando objetivos de trabalho na instituição 
educativa vinculados à sua atuação em outros espaços. 
 Avaliação, ou mesmo o processo de produção de conhecimento, quando compartilhados e 
assumidos como responsabilidade dos atores, significa pertencimento, amplia o envolvimento e 
sustenta a permanência. 

A avaliação assim concebida remete necessariamente para a ressignificação dos tempos 
presentes nos calendários escolares, rompendo com as datas pré-fixadas para a verificação da 
aprendizagem, já que é uma avaliação contínua e processual, assim como é a aprendizagem. 
Portanto, educadores e educandos se educam e se avaliam permanentemente, e de forma 
sistemática, e os educandos avançam de Totalidade a qualquer tempo, opondo-se a 
avaliações no final de etapas. Neste enfoque, avanço e permanência são vistos como 
processos compartilhados de responsabilidade entre educadores e educandos e não como 
instâncias de poder de um sobre o outro, ou de submissão a esse poder. São, portanto, 
dimensões compartilhadas de responsabilidade em direção a objetivos comuns: o 
conhecimento e a autonomia dos sujeitos (p. 216). 
Concentrando as atenções no papel da escola, desvinculando seu uso político por 

administrações temporárias, focando na Educação de Jovens e Adultos concebida a partir de 
princípios como, por exemplo, os de Paulo Freire, na sua dimensão libertadora e de autonomia, 
enfim, valorizando a cultura diversificada dos educandos, poderíamos estabelecer relações mais 
próximas e de significado relevante. O que envolve estabelecer um currículo em que haja espaço 
tanto para os saberes considerados importantes pelos educadores, como para os saberes 
experienciados pelos educandos, construindo pontes e caminhos de reflexão e constante avaliação 
de progressos e observando as diferentes trajetórias. Inventar currículos que talvez nos 
aproximassem de nosso papel de construir uma educação transformadora, visando à autonomia, 
com respeito a maneiras diferentes de ver e viver o mundo. 
 

[...] reconhecer as práticas curriculares como espaço de criação curricular e não apenas como 
momentos de aplicação de currículos pré-fabricados. Superar a concepção formalista de 
currículo e incorporar elementos mais dinâmicos do cotidiano das escolas e classes nas quais 
os currículos ganham sua real existência é um grande desafio. Superá-lo depende do 
reconhecimento da riqueza das práticas cotidianas, da impossibilidade de trabalharmos do 
mesmo jeito em classes, escolas, espaços distintos, nos quais mudam todo o ambiente 
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espacial, além dos alunos com os quais nos deparamos. Como poderia o currículo real, a 
prática cotidiana serem idênticos em situações diversas? (Oliveira, 2005, p. 232)6. 
A autora discorre, com propriedade, sobre a quem podem servir os processos atualmente 

usados quando se pensa em currículo e que legitimam o deslocamento da escola de seu verdadeiro 
foco, afastando os educandos que não veem refletidos, na prática, seus anseios e sua necessidade de 
pertencimento.  

A cientifização das explicações do mundo e dos processos sociais tem permitido a 
legitimação dos processos sociais de dominação em nossa sociedade. Assim o currículo é 
definido formalmente, proposto por especialistas a partir do estudo de modelos idealizados 
da atividade pedagógica e dos processos de aprendizagens dos que a ela serão submetidos, 
bem como da escolha daquele que melhor se adapte aos objetivos, também idealizados, da 
escolarização e avaliação segundo sua adequação ao modelo proposto. Contrariamente a esse 
tipo de entendimento que congela e negligencia toda a riqueza dos processos reais da vida 
social e, portanto, escolar, seria necessário desenvolver novos modos de compreensão 
revertendo-se a tendência dominante de entendimento do currículo. (Oliveira, 2005, p. 236).  
A evasão alija milhões de brasileiros do processo histórico de formação social e de 

identidade do país. O que pode unir os estudantes ao longo de sua história de escolarização, com a 
aquisição de habilidades e ferramentas que os auxiliem em seu processo de entendimento do mundo, 
para atuar nele e modificá-lo, com autonomia, talvez passe por valores solidários, cooperativos e de 
aceitação, que levam ao sentimento de pertencimento. Isto permite indagar se as relações humanas 
não seriam o principal encanto da escola, a principal e mais importante razão de permanência nela. 
 Buscamos inspiração na concepção de ambiente educativo7 do MST (Movimento dos Sem-
Terra) para sustentar a afirmação anterior, citando Roseli Caldart, no texto “O Currículo das Escolas 
do MST”, de 2005:  

Numa escola pensada como lugar de formação humana os valores passam a ter lugar central. 
São valores que movem nossas práticas, nossa vida, nosso ser humano. E a associação entre 
os valores e educação da sensibilidade neste contexto não é arbitrária. Os sentimentos são a 
terra de cultivo de valores. O MST espera de suas escolas que ajudem na educação da 
sensibilidade de seus educandos para a dimensão dos valores, que trabalhem as relações 
sociais e afetivas entre as pessoas nessa perspectiva; e que, em seu dia-a-dia, educandos e 
educadores recuperem e cultivem valores humanos como a solidariedade, a lealdade, o 
companheirismo, o espírito de sacrifício pelo bem do coletivo, a liberdade, a sobriedade, a 
beleza, a disciplina, a indignação diante das injustiças, o compromisso com a vida [...]. (p. 
249). 
A concretude das experiências já vivenciadas por diversos colegas, aqui identificados na 

revisão dos referenciais teóricos, aponta para uma caminhada constituída por fazeres e saberes de 
significado emancipatório e de cidadania que, para a Educação de Jovens e Adultos, não é novidade, 
tendo em vista sua especificidade e sua trajetória histórica. A apropriação do já pensado, estudado e 
praticado, pelos muitos educadores que estão envolvidos com esta modalidade de ensino, 
adequando experiências e saberes à realidade dos sujeitos e da escola, possivelmente, ajuda a melhor 

                                                
6 Esta citação foi extraída do texto Tendências recentes dos estudos e das práticas curriculares, de Inês Barbosa de Oliveira, 
presente na obra Construção coletiva: contribuições à educação de jovens e adultos, da Coleção Educação para Todos, editada pelo 
MEC e UNESCO. 
7 A expressão “ambiente educativo”, que muitas vezes aparecerá neste texto, refere-se ao conjunto de fatores que 
interferem, promovem e facilitam o fazer pedagógico em uma perspectiva de aquisição de conhecimento e habilidades 
para significá-lo. Abrange tanto a atuação de ensinantes e aprendentes como a organização pedagógica e a constituição 
do espaço físico. 
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compreender o quadro de evasões atual e, talvez, propor intervenções que provoquem alguma 
modificação nele. 

Trajetórias ou “Sem estudo a gente não é nada” 

Buscando entender os motivos que levam os alunos da Educação de Jovens e Adultos a 
percorrer até o final e, talvez, com motivação, os anos formativos desta modalidade de ensino, ou 
mesmo os fatores que resultam na interrupção desta trajetória, foram ouvidos noventa alunos das 
Totalidades8 Finais de uma Escola Pública Municipal de Porto Alegre, localizada em região com 
grande concentração de pessoas com baixa renda. Os alunos desta escola a frequentam quatro dias 
por semana – segunda, terça, quinta e sexta-feira. Na quarta-feira, os professores realizam reuniões 
de formação, na própria instituição, tanto para tratar de assuntos administrativos como pedagógicos. 
O tempo de aula é dividido em dois blocos de 1h e 45min, com 15min de intervalo. Cada bloco 
contempla disciplinas diferentes que estavam assim distribuídas na turma T61 : 
Tabela 1   
Distribuição das disciplinas 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 
História Geografia Reunião Inglês Ciências 

Ed. Física Arte Educação Pedagógica Matemática Português 
 

As outras turmas possuíam semelhante grade de horários com diferente disposição das 
disciplinas nos dias da semana. Como se disse antes, na quarta-feira os alunos eram dispensados 
enquanto os professores participavam da reunião pedagógica semanal.  

A pesquisa realizada nos anos de 2011 e 2012 mapeou tanto mecanismos de motivação dos 
alunos em retomar sua formação, relacionados à satisfação no cotidiano escolar, quanto fatores que 
geram desistência, elementos que poderiam melhorar o ambiente educativo e fatos que foram 
marcantes durante sua trajetória escolar. A análise dos depoimentos dos educandos resultou no 
reconhecimento, em seus pronunciamentos, de sua motivação, ou não, para ir à escola.   

Cabe destacar, especificamente quanto ao perfil do grupo de noventa jovens e adultos 
entrevistados, algumas caraterísticas representadas nas Tabelas e Gráficos a seguir: 

Tabela 2 
Sexo dos/as educandos/as entrevistados/as 

 
Sexo Nº de 

educandos/as 
% 

Feminino 48 53% 
Masculino 42 47% 

Total 90 100% 
 

                                                
8 A denominação de Totalidades do Conhecimento resulta da concepção de um ensino interdisciplinar. Elas “se 
constituem os instrumentos conceituais a partir dos quais a interdisciplinaridade poderá efetivar-se na dependência da 
atitude, da predisposição, dos conceitos epistemológicos dos professores, em particular do grupo que formam e 
reformam” (Cadernos Pedagógicos da SMED: Totalidades do conhecimento - em busca da unidade perdida; um currículo de educação 
popular. Porto Alegre: Secretaria Municipal de Educação, 1999).  
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Tabela 3  
Idade dos/as educandos/as entrevistados/as 

 
Idade Nº educandos/as % 

15 a 17 51 57% 
18 a 23 23 25,5% 
24 a 27 2 2% 

Mais de 28 14 15,5% 
Total 90 100% 
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Tabela 4  
Etapa de escolarização dos educandos jovens e adultos entrevistados 

Etapa de 
escolarização 

Nº educandos/as % 

T4 27 30% 
T5 34 38% 
T6 29 32% 

Total 90 100% 
 

53% 

47% 

57% 

25,5% 

15,5% 

2% 

Gráfico 2. Idade dos/as educandos/as entrevistados/as 

Gráfico 1. Sexo dos/as educandos/as entrevistados/as 
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Nas respostas produzidas pelos educandos, conseguimos destacar três realidades:  
1) o estabelecimento de vinculação entre mobilidade social, caracterizada pela necessidade do 

aluno em melhorar sua condição de vida, e escola foi evidenciada nas respostas de 55 
educandos:  

Porque eu quero ser alguém na vida. Eu trabalho e não é o emprego que eu estou que eu 
quero para o resto da minha vida. Eu quero ser alguém na vida e adquirir o que é meu. 
(Thainá, 16, T519)10 

2) a busca de conhecimento, em uma tentativa de instrumentalização11 individual e crescimento 
pessoal, foi identificada nas respostas de 23 educandos:   

O que me motiva a vir na escola é a vontade de aprender e de terminar meus estudos. Ser 
um grande veterinário na vida. (Pedro,17, T41) 

3) e o pertencimento social, calcado nas relações estabelecidas com o grupo com que 
compartilham suas experiências na escola e, em alguns casos, fora dela também, foi percebido 
nas respostas de 12 educandos: 

Minha motivação para vir à escola é porque vários amigos meus que começaram comigo não 
estão mais junto, daí eu vejo que perdi muito tempo de brincadeira e daí eu resolvi que fazer 
isso que eu fazia era uma bobagem porque eu via que meus amigos estavam na minha frente. 
(Bruno,17, T41) 
A grande maioria dos educandos retoma seus estudos em busca de reconhecimento social e 

melhoria em sua qualidade de vida, entretanto as motivações se deslocam entre o anseio individual e 
o sentido coletivo. Suas trajetórias pessoais são importantes, mas a preocupação com a família, com 
o círculo de amizades ou com o grupo social, pertencente ou desejado, são vistos de forma diferente 
pelos alunos. Também de maneira diferente é percebida a satisfação com o saber e a busca por 
melhores postos de trabalho, com projeções de formação menos ou mais ambiciosas. No entanto, às 
vezes tais elementos são esquecidos pelos educadores destes jovens e adultos, que uniformizam uma 
maneira de ensinar que não observa as diferenças. 

Conhecer, ouvir os sujeitos pertencentes ao processo educativo, professores e alunos, avaliar 
e repensar, se necessário, a prática, pode conduzir a uma jornada de aprimoramento constante. 
Nesse sentido, é preciso considerar 

                                                
9A fim de melhor situar o leitor, foram apresentados, junto ao nome, dados relativos à idade e à etapa de 
escolarização/turma a que pertencia o educando no ano de 2011. 
10Os nomes indicados são fictícios para preservar a identidade dos alunos que responderam às perguntas.   
11 O sentido da expressão “instrumentalização”, usada aqui e em outras partes do texto, não se reduz a um sentido 
funcional, pragmático, mas tem a ver com um caminho ou possibilidade de empoderamento dos sujeitos em relação aos 
seus anseios quanto à sua trajetória social, tanto no que se refere à escola como fora dela. 

38% 

30% 32% 

Gráfico 3. Etapa de escolarização dos/as educandos/as 
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Quem são estes jovens? O que vão buscar na escola? O que significa para eles a instituição 
escolar? Qual o significado das experiências vivenciadas neste espaço? Para grande parte dos 
professores, perguntas como estas não fazem sentido, pois a resposta é óbvia: são alunos. E 
é essa categoria que vai informar seu olhar e as relações que mantém com os jovens, a 
compreensão das suas atitudes e expectativas. Assim, independente do sexo, da idade, da 
origem social, das experiências vivenciadas, todos são considerados igualmente alunos, 
procuram a escola com as mesmas expectativas e necessidades. Para esses professores, a 
instituição escolar deveria buscar atender a todos da mesma forma, com a mesma 
organização do trabalho escolar, mesma grade e currículo. A homogeneização dos sujeitos 
como alunos corresponde à homogeneização da instituição escolar, compreendida como 
universal. (Dayrell, 2001, p. 139). 
Para a EJA, como especula Arroyo (2006), uma forma narrativa de trabalho com os 

conhecimentos parece ser caminho importante a ser seguido. Forma esta que se faz a partir da 
discussão em torno das experiências de vida dos sujeitos, dos significados que cada grupo vai 
descobrindo nas lutas por terra, por trabalho, nas vivências da cidade e do campo, de tal modo que 
consigamos “captar, valorizar e trabalhar os saberes, conhecimentos, culturas, interrogações e 
significados que os adultos e jovens populares produzem em suas vivências coletivas” (p. 32). 

Trabalho, escola e mobilidade social  

O trabalho tanto é porta de entrada, fator motivacional para que os alunos busquem a escola 
no intuito de melhorar sua qualidade de vida e seu poder aquisitivo, como porta de saída por 
incompatibilidade de horários ou cansaço pela dupla e estafante jornada de trabalho. Na pesquisa 
desenvolvida, quando os educandos jovens e adultos foram indagados sobre suas motivações para a 
vinda à escola, o desejo de mobilidade social foi a resposta mais frequente, com 55 entrevistados 
manifestando, em seus questionários, a busca de escolarização para galgar, na escala social, melhores 
postos de trabalho e melhores condições de vida. A busca pela certificação e/ou pela aquisição de 
saberes mais instrumentais, que possibilitem desempenhar alguma função com mais eficiência no 
mundo do trabalho, move os alunos para ingressarem e permanecerem na escola: 

Bom! Em primeiro lugar quero me formar! Tenho em mente que só terminando meus 
estudos é que vou conseguir algo melhor em minha vida. (Barbara, 19, T62) 
 
O que me motiva a vir para a escola é a vontade de me formar e depois arrumar um bom 
emprego. Ir para uma faculdade e também me formar. (Wesley, 19, T42) 

 
Talvez pela necessidade de recuperação do tempo perdido, referida por alguns nas 

entrevistas, essa busca se acelera sem levar em conta a qualidade da aprendizagem ou, o que é mais 
grave, alicerçada em uma concepção de incapacidade dos alunos em elaborarem, com maior 
“competência”, os temas e assuntos estudados pela fadiga de quem estuda à “noite” ou por 
dificuldades cognitivas. Uma posição de comodidade tanto do professor como dos alunos que nem 
sempre são desafiados a desenvolver sua capacidade de produzir conhecimento. 

Outra característica da “EJA na lógica do atalho” está na concepção de uma educação para a 
apropriação de um “mínimo” de conteúdos. Neste sentido, essa tendência predominante 
também poderia ser denominada “a lógica do pouco para quem é pouco”, com a apropriação 
deste mínimo, haveria a concretização do objetivo principal dessa concepção, ou seja, os 
indivíduos receberiam a almejada certificação, cumprindo o Estado a sua obrigação de 
fornecer a habilitação para que possam competir por posições subordinadas no mercado de 
trabalho. (Mileto, 2009, p. 93) 
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 Nessa perspectiva levantada por Mileto (2009), as projeções futuras dos alunos que 
responderam às perguntas da entrevista poderiam ser frustradas. Além disso, percebendo essa 
realidade, poderiam perder sua motivação inicial. Esta busca de uma vida melhor também pode 
esbarrar nas oportunidades ofertadas pelo modelo político e econômico de uma sociedade 
capitalista. A tendência dos nossos alunos da Educação de Jovens e Adultos é suprir as vagas de 
trabalho menos aquinhoadas de reconhecimento salarial e social. No entanto, não só nestes postos 
de trabalho mais subalternos residem as aspirações dos alunos entrevistados como declaram Tayline, 
Juan e Marcos: 

Meu futuro, e que eu sempre levo comigo que um dia vou chegar aonde eu sempre quis, 
ser advogada. (Tayline, 15, T41) (grifos dos autores) 
 
Um pensamento de ser alguém na vida, de ser chefe de alguma empresa. Ser dono de 
algo que você batalhou o ano inteiro. Isso que me motiva. (Juan, 16, T51) (grifos dos 
autores) 
  
É um motivo bom, porque eu poderei me formar para ter um bom futuro, depois de me 
formar também penso em fazer uma faculdade para ficar completa a minha ficha. 
(Marcos,15, T42) (grifos dos autores) 

 
 A Educação de Jovens e Adultos representa, de fato, um passo em direção a esse propósito 
de futuro mencionado pelos alunos? Se esses educandos perdessem essa ilusão continuariam na 
escola? Convém destacar que a escolarização é alvo tanto dos alunos, no seu desejo por mobilidade 
social, como do processo seletivo organizado pelos empregadores para preenchimento das vagas 
disponíveis no mercado de trabalho. Mas que habilidades da formação escolar estes possíveis 
empregadores aproveitam nos processos de seleção? 

Quais seriam os caminhos capazes, no âmbito da educação escolar, de possibilitar a 
formação dos jovens e adultos trabalhadores que não represente mais um momento de não 
efetivação de um direito? Seria suficiente apenas a garantia da certificação? Qual o principal 
objetivo dos sujeitos que procuram a EJA, acesso ao conhecimento socialmente produzido 
pelo trabalho humano ou obtenção de um certificado de conclusão de ensino fundamental? 
Inegavelmente, a perspectiva de EJA [...] fundamenta-se em uma concepção de educação 
pública mais próxima de um ritual meramente burocrático, pelo qual o poder estatal 
concederia, “benevolamente”, um documento que habilitaria aquele que o possui o direito de 
pleitear, mas de forma alguma constituindo uma garantia, uma ocupação no concorrido 
mercado de trabalho. (Mileto, 2009, p. 103-104) 

 Convém destacar que a possibilidade de mobilidade social, no modelo econômico vigente, é 
reduzida. Este modelo econômico tem produzido mais exclusão do que possibilidades outras de 
inclusão aos educandos jovens e adultos. Do ponto de vista dos dinamismos sociais, não se pode 
ignorar a ascensão social de alguns indivíduos. Todavia, ela pouco significa se considerarmos a 
permanência de uma estrutura econômica que produz exclusões insistentemente, preservando a 
“desumana miséria e exploração da maioria dos trabalhadores” (Mileto, 2009, p. 114). 
Pertencimento social 

Ao mesmo tempo em que os alunos expressam, de maneira tão contundente, essa 
necessidade e desejo de ascensão e mobilidade social, ficou evidente, na pesquisa realizada, uma 
busca por pertencimento social. Os alunos desejam pertencer a outro grupo e não ao seu de origem, 
mas, em contrapartida (e talvez contraditoriamente), sentem a necessidade de consolidar relações 
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sociais também com o grupo de que fazem parte originalmente, mantendo alguns vínculos afetivos 
de suporte para continuar sua trajetória. 

Na construção de suas identidades, os educandos jovens e adultos dividem tempo e espaço 
com colegas e professores. Este convívio pode ser facilitador, ou não, da permanência na escola, 
pois os professores, por vezes, não percebem que, na relação com o outro, nossos alunos 
efetivamente se desvelam como, às vezes, não conseguem se mostrar em um trabalho escolar de 
poucos pontos de contato com seus interesses. Por outro lado, quando estas relações e marcas 
culturais são consideradas, podem-se criar condições para aprendizagens significativas. Reconhecer 
as aspirações dos educandos, em uma perspectiva mais ampla, e adequar as propostas de trabalho, 
nessa direção, talvez permita evidenciar alguns fatores de permanência. Carmo (2009) destaca que 

 [...] a questão do retorno à escola pode ser abordada como também envolta em outro mito, 
o da idealização da escola, ou da “ilusão fecunda”, como diz Sposito (1993)12. Com a evasão 
da EJA não acontece o mesmo, posto que ela transborda inclusive o campo da educação, 
não só porque abrange os indivíduos que não mais voltam à escola, mas, principalmente, 
porque suas causas não se restringem a aspectos individuais [...]. (Carmo, 2009, p. 21). 

  
É perceptível a falta de interesse e motivação por parte de alguns educandos em relação às 

atividades apresentadas a eles no cotidiano. Descartando a falta de interesse pessoal, o “não estar 
nem aí” de alguns, também recebemos críticas de alunos interessados sobre atividades que julgam 
enfadonhas. 

Eu gosto de Educação Física e não gosto de Português, porque temos que só ler e ler. 
(Helen, 17, T52) 
 
Não gosto de algumas matérias, mas gosto de outras e principalmente da quarta-feira que 
não tem aula. (Samara, 19, T51) 
 
Matemática é completamente chato, não gosto, me perturba. (Manuel, 16, T41) 

 
 No diálogo entre os atores, a possibilidade de encontro entre os anseios e motivações, que 
impeliram os alunos a buscar a Educação de Jovens e Adultos, e o ambiente educativo, que é palco 
da aprendizagem, precisa efetivar-se de forma significativa. Talvez desta maneira, com uma ação 
pedagógica que leve em consideração a cultura dos aprendentes, as aprendizagens constituídas e 
desejadas pelos educandos possam auxiliar não só na sobrevivência imediata, como na 
transformação de seus modos de existir no mundo tal como sugere Ernani Maria Fiori no prefácio 
de Pedagofia do Oprimido de Paulo Freire (1987): 

A educação libertadora é incompatível com uma pedagogia que, de maneira consciente ou 
mistificada, tem sido prática de dominação. A prática de liberdade só encontrará adequada 
expressão numa pedagogia em que o oprimido tenha condições de, reflexivamente, 
descobrir-se e conquistar-se como sujeito de sua própria destinação histórica. Uma cultura 
tecida com a trama da dominação, por mais generosos que sejam os propósitos de seus 
educadores, é barreira cerrada às possibilidades educacionais dos que se situam nas 
subculturas dos proletários e marginais. Ao contrário, uma nova pedagogia enraizada na 
vida destas subculturas, a partir delas e com elas, será um contínuo retomar reflexivo de 
seus próprios caminhos de liberação; não será simples reflexo, senão reflexiva criação e 
recriação, um ir adiante nestes caminhos: “método”, “prática de liberdade”, que, por ser tal, 

                                                
12 Sposito, M.P.. A recusa da escola. In: Sposito, M.P. (1993) A Ilusão Fecunda: a luta por educação nos movimentos 
populares. São Paulo: Hucitec; Edusp. p. 337-90. 



Arquivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 22, No. 61                                         17  
 

está intrinsecamente incapacitado para o exercício da dominação. A pedagogia do oprimido 
é, pois, liberadora de ambos, do oprimido e do opressor. (p. 5) 

A apropriação da cultura já produzida pela humanidade é de extrema relevância desde que 
ela se alicerce no já conhecido para criar e recriar significados. Mas a intencionalidade deste trabalho, 
buscando pontos de contato com a vida e a cultura dos aprendentes, é que possibilitará o 
conhecimento. Quando a escola se torna importante para os sujeitos, nos deparamos com 
educadores motivados e alunos determinados a permanecer nela. 

O que acontece conosco é que se o que aprendemos não tem sentido, não atende a alguma 
necessidade, não “aprendemos”. O que aprendemos tem que “significar” para nós. Alguma 
coisa ou pessoa é significativa quando ela deixa de ser indiferente. Esquecemos o que 
aprendemos sem sentido, o que não pode ser usado. Guardar coisa inútil é burrice. O corpo 
aprende para viver. É isso que dá sentido ao conhecimento. O que se aprende são 
ferramentas, possibilidades de poder. O corpo não aprende por aprender. (Gadotti, 2003, p. 
47-48) 
Na pesquisa realizada foram identificados posicionamentos que não parecem evidenciar falta 

de envolvimento do educando com a escola, mas interesse dos alunos numa relação maior da prática 
pedagógica com seus anseios de sociabilidade como demonstram os trechos destacados. 

 
O que motiva sua vinda à escola? 
Para mim vir à escola, o que eu gosto mais é vir pra conversar com os colegas, é 
conhecer mais amigos... (Jonathan, 16, T42) (grifos dos autores) 
 
Na escola, de que você gosta? E do que você não gosta? Por quê? 
Gosto dos professores e dos colegas. Eu não gosto do recreio. Eu acho que devia ter mais 
tempo13. (Gabriel, 18, T62) (grifos dos autores) 
 
O que me motiva é que em um ano fazemos as duas séries numa só. Isto é uma 
oportunidade e tanto. Eu gosto porque são apenas quatro dias de aula e não exige os 
mesmos padrões que nas outras escolas e não gosto do recreio, por ser muito curto. Gosto 
da janta por ser gostosa e da atenção dos professores com os alunos. (Jessica, 17, T51) 
(grifos dos autores) 
 Mais do que falta de interesse, ou a facilidade de cursar a modalidade de ensino Educação de 

Jovens e Adultos na escola em que ocorreu a pesquisa, relatada na fala de Jessica, estas 
manifestações apresentam um caminho de abordagem para a prática pedagógica. As trocas com os 
colegas e as atividades de socialização têm grande importância para os alunos. Talvez, em uma 
perspectiva de intencionalidade pedagógica, consigamos, utilizando este interesse por momentos de 
socialização, abordar temas que tenham relevância tanto para os alunos como para os professores 
em seu planejamento curricular. 

Olhar a instituição escolar pelo prisma do cotidiano permite vislumbrar a dimensão 
educativa presente no conjunto das relações sociais que ocorrem no seu interior. A questão 
que se coloca é que essa dimensão ocorre predominantemente pela prática usual dos alunos, 
à revelia da escola, que não a potencializa. Os tempos que a escola reserva para atividades de 
socialização são mínimos, quando não reprimidos. (Dayrell, 2001, p. 151) 

                                                
13 Quanto à resposta de Gabriel convém destacar que, a partir da análise feita aqui, a referência ao pouco tempo de 
recreio não foi tomada como equivalente a desinteresse pelas outras atividades propostas na escola, mas como 
compreensão da escola enquanto espaço de socialização: o recreio, dessa forma, traduziria um tempo em que esta 
socialização, nem sempre promovida em aula, ocorre. 
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 A relação conflituosa entre os jovens e os mais velhos, ao mesmo tempo em que perturba o 
segundo grupo, enriquece as relações. Na pesquisa não são citados, pelos mais jovens, em nenhum 
momento, os alunos de mais idade, mas, na perspectiva aqui descrita, podemos imaginar que, 
havendo ocupação do mesmo espaço, alguma influência ocorra. E, pela experiência de trabalho no 
ambiente em que ocorreu a pesquisa, as reações de impaciência foram raras, enquanto que a 
tolerância e as trocas com respeito imperaram. 

O que motiva sua vinda à escola? 
Primeiro o auxílio a minha filha de 13 anos, aluna da escola, pois aos meus 65 anos não me 
lembrava de quase nada e agora já posso ajudá-la. E o bem estar moral de vencer ainda, de 
ser capaz ainda e de encontrar gente jovem. (Marcelo, 65, T61) (grifos dos autores) 
 
Na escola, de que você gosta? Do que não gosta? Por quê? 
Gosto muito do que acabei de citar, muita gente jovem e principalmente de sentar 
novamente num banco escolar. Não gosto de alguns jovens que vem à escola perder 
tempo, pois tiram o lugar de outro. (Marcelo, 65, T61) (grifos dos autores) 

 
O que motiva sua vinda à escola? 
Para tentar me reencontrar com o mundo novamente e tentar que meus filhos voltem 
ao reencontro novamente com a escola. (Daniel, 59, T41) (grifos dos autores)  

 O evidente caráter de interrupção de trajetória de vida, que encontramos nas manifestações 
de Marcelo e Daniel, ambos com mais de 60 anos, indica uma retomada, uma apropriação social que 
foi negada em determinado momento. Não sendo considerado por eles o desejo de melhor 
colocação no mercado de trabalho, fica a necessidade de pertencimento e reconhecimento e a 
satisfação com a própria produção de seu saber e da sua história. 

Nesta ordem de raciocínio, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) representa uma dívida 
social não reparada para com os que não tiveram acesso e nem domínio da escrita e da 
leitura como bens sociais, na escola ou fora dela, e tenham sido a força de trabalho 
empregada na constituição de riquezas e na elevação de obras públicas. Ser privado deste 
acesso é, de fato, a perda de um instrumento imprescindível para uma presença significativa 
na convivência social contemporânea. (Cury, 2000, p. 5)  
Este resgate social não atinge somente as relações estabelecidas com a comunidade atuante 

no ambiente escolar, mas ocorre também internamente no sujeito, motivando a trilhar por novos 
caminhos, constituindo sua condição humana de ser inacabado e desenvolvendo sua autoestima. 
Sobre essa construção do “ser humano”, Ernani Maria Fiori, na Pedagogia do Oprimido (Freire, 1987), 
diz: 

Eis porque, em uma cultura letrada, se aprende a ler e escrever, mas a intenção última com 
que o faz, vai além da alfabetização. Atravessa e anima toda a empresa educativa, que não é 
senão aprendizagem permanente deste esforço de totalização – jamais acabada – através do 
qual o homem tenta abraçar-se inteiramente na plenitude de sua forma. É a própria dialética 
em que se existencia o homem. Mas, para isto, para assumir responsavelmente sua missão de 
homem, há de aprender a dizer sua palavra, pois, com ela, constitui a si mesmo e a 
comunhão humana em que se constitui; instaura o mundo em que se humaniza, 
humanizando-o. Com a palavra o homem se faz homem. Ao dizer a sua palavra, pois, o 
homem assume conscientemente sua essencial condição humana. (p. 7) 
 
O que aparece de uma maneira significativa nos dois grupos, jovens e adultos, constatado em 

uma observação cotidiana, é certo receio em retomar a convivência escolar. Esta observação foi 
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possível, porque um dos pesquisadores é professor na escola investigada, desenvolvendo seu 
trabalho junto aos alunos que responderam às perguntas. Uma tal proximidade permitiu contato 
diário e acompanhamento da trajetória escolar tanto de alunos que cursaram exclusivamente a 
Educação de Jovens e Adultos como de alunos que pertenciam à escola, interromperam sua 
caminhada e a retomaram, iniciando sua história na EJA em função desta retomada.  

O receio de retomada da caminhada escolar talvez ocorra pelo anterior não estabelecimento, 
no espaço educacional, de relações consideradas significativas pelos educandos, talvez pela 
inadequação da proposta pedagógica vivenciada anteriormente, ou mesmo pelo longo tempo de 
afastamento da escola. Merecedora de um olhar mais aprofundado, esta questão pode indicar 
caminhos de acolhimento que possibilitem uma boa e mais rápida socialização dos sujeitos, 
favorecendo o processo de construção de conhecimento. Este sentimento não é exclusividade 
regional. Encontra correspondência, por exemplo, em escola localizada no estado do Rio de Janeiro 
onde Luís Fernando Mileto desenvolveu pesquisa sobre a permanência do educando jovem e adulto, 
em 2009, e que está descrita e analisada em sua dissertação de mestrado: “No mesmo barco, dando força, 
um ajuda o outro a não desistir” – Estratégias e trajetórias de permanência na Educação de Jovens e Adultos: “Os 
recorrentes depoimentos que, sob diferentes justificativas, explicitaram o “medo” de voltar a 
estudar, exemplificam esse processo de inserção em um espaço social pouco familiar ou marcado 
por memórias, geralmente, pouco prazerosas” (Mileto, 2009, p. 200). 
 Cabe construir, assim, um ambiente educativo no qual as trocas sejam oportunizadas com 
intencionalidade pedagógica, fazendo parte do conceito de aprendizagem concreta e significativa, 
abraçado como meta no processo. Esta mistura de socialização com conhecimento é inerente à 
construção dos sujeitos. Como diz Mileto, por meio da constituição de identidades estabelecidas 
pelo pertencimento, “reforçavam-se os processos de construção de estratégias de suporte mútuo, 
favorecendo o sucesso escolar dos alunos componentes destas redes sociais caracterizadas pelas 
relações de amizade, cooperação e solidariedade” (Mileto, 2009, p. 198) – o que é sublinhado pelas 
palavras de Igor: 

O que motiva sua vinda à escola? 
As novas amizades. Aulas que prendem a atenção. Querer melhorar a si mesmo. Colegas 
mais maduros. 
 
Na escola, o que você gosta? 
Das aulas, principalmente de Ciências, que prende bastante a atenção. Todos os alunos são 
amigos, não há brigas e discussões. Todos se respeitam. (Igor, 18, T61) 

Escola, conhecimento e mito   
Outro aspecto bastante salientado pelos alunos, na pesquisa realizada, foi a vinda, ou o 

retorno, para a escola em busca do conhecimento, do aprender o necessário para viabilizar seus 
projetos pessoais futuros ou imediatos. A escola, no discurso dos sujeitos entrevistados, é 
responsável pela educação vista, por eles, como caminho redentor e condição fundamental para a 
ascensão social e formação do indivíduo. Baseados no “mito” da escola, os alunos retomam ou 
iniciam seus estudos formais, acreditando que longe dela “não há salvação”.  

Os discursos fundadores deste mito partem de vários segmentos. Os empregadores exigem a 
educação formal, compreendida como certificação, para habilitar o jovem ou adulto à seleção para 
uma vaga de trabalho disponível. As famílias, quase todas, gostariam que os filhos tivessem o 
“estudo” que, para eles, na sua história de vida, foi impossível ter. Os professores salientam a 
importância do saber e da formação. Políticos, em campanhas eleitorais, elegem a educação como 
item principal de suas plataformas, prometem mais escolas, mais recursos, melhores salários aos 
professores e especial valorização da educação. 
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 Bombardeados, por todos os lados, os alunos, diante do conceito social estabelecido, creem 
que a escola é caminho de melhores oportunidades. Chegam convencidos disso e, mesmo não 
aparecendo os recursos e valorização prometidos pelo poder público, mesmo, em alguns casos, não 
recebendo o devido apoio familiar, desenvolvem competências e habilidades que os impulsionam na 
sua trajetória de vida. A escola, os professores e as relações sociais os auxiliam neste processo de 
conquistas pessoais, que passam também por sua individualidade e motivação. 
 

O que motiva sua vinda à escola? 
Em primeiro lugar eu. E pelos meus pais quero me formar em veterinária e mostrar que 
eu posso e que sou capaz, mesmo minha família não dando o apoio que eu mereço. 
(Gabriela, 15, T41) (grifos dos autores) 
  
Bom, eu venho à escola para adquirir conhecimento e também porque eu preciso para ser 
alguém na vida. O estudo é muito importante para abrir portas no futuro e também para 
não ser mais uma analfabeta e não deixar os políticos fazerem o que querem no nosso país, 
porque para eles quanto mais analfabetos melhor. (Diule,17, T61) (grifos dos autores) 

 Com certeza, a escola necessita ser reformulada, repensada. É preciso redefinir espaços e 
tempos, porém, sozinha ela não dará conta de todos os anseios e necessidades dos aprendentes que 
a procuram na esperança de escreverem sua história de outro modo.  

 [...] qualquer instituição, por si só – seja a escola, o trabalho ou aquelas ligadas à cultura –, 
pouco pode fazer se não estiver acompanhada de uma rede de sustentação mais ampla, com 
políticas públicas que garantam espaços e tempos para que os jovens possam se colocar de 
fato como sujeitos e cidadãos, com direito a viver plenamente a juventude (Dayrell, 2003, p. 
51). 

 Na pesquisa realizada, os alunos demonstraram grande apreço por seus professores tanto em 
sua condição de ensinantes como de parceiros em suas histórias de vida. No entanto, percebemos, 
também, uma situação tensa relacionada diretamente às atitudes de alunos e de professores 
respectivamente: por um lado, alguns alunos são desmotivados diante de qualquer proposta de 
trabalho pedagógico, por outro lado, algumas propostas não dialogam com o cotidiano e com a 
bagagem cultural destes alunos. 

Os alunos são vistos de forma homogênea, com os mesmos interesses e necessidades, quais 
sejam o de aprender conteúdos para fazer provas e passar de ano. Cabe, assim, ao professor 
ensinar, transmitir estes conteúdos, materializando seu papel. O professor parece não 
perceber, ou não levar em conta a trama de relações e sentidos existentes na sala de aula. O 
seu olhar percebe os alunos apenas enquanto seres de cognição, e, mesmo assim, de forma 
equivocada: sua maior ou menor capacidade de aprender conteúdos e comportamentos; sua 
maior ou menor disciplina. [...] o conhecimento é aquele consagrado nos programas e 
materializado nos livros didáticos. O conhecimento escolar se reduz a um conjunto de 
informações já construídas, cabendo ao professor transmiti-las e, aos alunos, memorizá-las. 
São descontextualizadas, sem uma intencionalidade explícita e, muito menos, uma articulação 
com a realidade dos alunos. [...] a pergunta imediata poderia ser: quais são os objetivos desta 
unidade? Qual a relação que existe com a realidade dos alunos? O que e em que este tema 
acrescenta algo ou é importante para cada um deles? (Dayrell, 2001, p. 155) 

 Mesmo assim, mitos à parte, os alunos destacam a disponibilidade dos professores e as 
consequências de suas propostas de trabalho: 

Gosto de estudar, de ouvir as opiniões dos professores, sempre nos ensinam algo a mais... 
(Cristina, 49, T61) 
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O que motiva eu vir à escola é o conhecimento que obtenho a cada dia com os professores. 
Eu gosto da maneira que cada professor tem ao ensinar. Bah, os professores são muito 
legais. Abordam temas interessantes. (Maria Eduarda, 18, T52) 

 A visão e posicionamento dos professores em relação aos seus alunos podem, de maneira 
decisiva, influenciar no seu rendimento e na constituição de identidades no ambiente educativo. 
Como adverte Dayrell (2001), 

Nessa construção de imagens e estereótipos, mesmo sendo fruto das relações entre alunos e 
professores, o discurso e a postura destes têm uma influência muito grande, interferindo 
diretamente na produção de “tipos” de alunos e da própria turma. Uma turma pode ser 
“bagunceira” ou “fraca” para uns professores e não o ser para outros, mas certamente isso 
interfere na autoimagem, e ela pode assumir de fato o “tipo” ou abrir o conflito com o 
professor. [...] De uma forma ou de outra, a construção destas autoimagens interfere, e 
muito, no desempenho escolar da turma e do aluno, refletindo também no seu desempenho 
social, em outros espaços além da escola. Existe uma dimensão educativa nas relações sociais 
vivenciadas no interior da instituição, nesse processo de produção de imagens e estereótipos, 
que interfere na produção da subjetividade de cada um dos alunos, de forma positiva ou 
negativa. (Dayrell, 2001, p. 154) 

 
O professor não é apenas um apêndice na organização relacional estabelecida na escola. 
 
Não gosto da educação de alguns professores, só porque acham que são professores 
acham que podem mandar e esculachar o aluno. (Juan, 16, T51) (grifos dos autores) 
 
Um momento marcante na escola foi quando teve professores que notaram que 
fiquei um pouco desmotivado com certos acontecimentos, mas tive a ajuda de 
professores que me motivaram a ir em frente. Pois agradeço. Isso nos motiva. Espero que 
não só a mim, mas a todos que querem alcançar seus objetivos. (Luis Fernando, 28, T52) 
(grifos dos autores) 

 
O envolvimento dos professores no ambiente educativo, fazendo, com atenção e 

disponibilidade, uma leitura adequada não só do processo de aprendizagem, mas das singularidades 
dos alunos, pode ser o diferencial para a produção de conhecimentos e funcionar como fator de 
permanência e pertencimento. 

Ambiente educativo e permanência ou 
“Novas amizades, aulas que prendem a atenção, 

querer melhorar a si mesmo” 
O papel do professor, no campo afetivo e relacional, pode ser de vital importância para o 

sucesso do aprendizado e, consequentemente, para a permanência dos alunos na Educação de 
Jovens e Adultos. Na perspectiva da prática pedagógica, nos deparamos com a mesma importância. 
Abordagens significativas, com reconhecimento, pelo jovem e adulto, de sua aplicabilidade prática, e 
estabelecimento de relações com a vida cotidiana preparariam, talvez, os aprendentes para o 
enfrentamento das dificuldades, agregando conhecimentos para melhor aproveitar oportunidades no 
campo do saber. Conteúdos pouco relevantes ao aluno ou assuntos que não estabelecem ponto de 
contato com seu cotidiano podem gerar inadequação do ambiente educativo e afastá-lo de sua 
formação, como relata a aluna Juliana, 16 anos, da turma T41: 

Em algum momento você pensou em desistir de estudar? 
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Sim. Eu até cheguei a parar, mas eu achei melhor voltar. Todos desistem porque a escola 
“anoja”, é muito ruim estudar. Mas como é preciso... (grifos dos autores) 

 
 Em contrapartida, essa mesma aluna, apesar deste sentimento, refere um momento marcante 
em sua trajetória na Educação de Jovens e Adultos – o que revela que, para ela, não só de situações 
desagradáveis estão sendo constituídas suas experiências na escola: 
  

(O momento marcante) foi quando eu passei no teste de Geografia. 
 
 Interessante uma aluna que diz possuir “asco” pela escola eleger como momento marcante 
seu sucesso em uma avaliação. Disto decorre pensar que, no processo de reconhecimento da cultura 
discente e de avaliação da prática pedagógica que, às vezes, de maneira automática, os professores 
reproduzem ano após ano, poder-se-iam ressignificar os assuntos abordados, ouvindo as falas dos 
alunos, tentando compreender seus significados. 

Eu pensei em desistir porque eu rodei algumas vezes, daí era chato todo ano ver as mesmas 
coisas que eu já tinha aprendido no ano anterior. E acho que pelo mesmo motivo os 
outros colegas também param de vir à aula. Eu gostaria que melhorasse o ensino aqui na 
escola, porque muitas pessoas quando vão para o 2º grau, que eram aqui da escola, acabam 
repetindo de ano por conta do ensino ser muito fraco. (Kemilym,16, T52) (grifos dos 
autores) 
Evidente que devemos considerar as responsabilidades da aluna Kemilym para com seu 

desempenho e seu comprometimento como estudante, mas sua crítica também pode mobilizar 
discussões, visto que ela percebe a repetição de conteúdos e, tomando consciência deste fato, ainda 
menciona, por conhecimento do seu meio social, que colegas que prosseguiram sua caminhada 
educativa encontraram dificuldades em outras escolas. A escola precisa ser um ambiente acolhedor, 
de diálogo entre os sujeitos que a compõem, pessoas que compartilham uma caminhada de vida e 
são responsáveis pelo apoio à realização dos projetos dos educandos. 

Nunca pensei em parar (de estudar). As pessoas param por ter de trabalhar, por falta de 
ânimo, por ter medo de não passar... (Priscila,17, T62). (grifos dos autores) 
  
Não pensei (em parar) porque esse ano, depois de muitos anos sem estudar, resolvi tomar 
um rumo melhor em minha vida e nesses planos estavam os estudos. Na minha opinião, 
muita gente desiste porque é muito difícil conciliar a vida com os estudos e ter tempo 
para os dois. Mas é preciso passar por cima de muitas dificuldades. (Alana, 20, T61). (grifos 
dos autores) 

 Esta desvinculação da vida com a escola, relatada pelas alunas, deveria ser motivo de grande 
preocupação por parte dos educadores. No ambiente escolar, várias são as experiências vividas, 
muito tempo se passa junto com os alunos – o que já deveria ser suficiente para a promoção de 
investimentos outros, de ações outras. Pensando nisto, referimos a Escola da Ponte, de Portugal, 
conhecida como experiência inovadora no campo educacional14. Ela nos traz, em seu projeto 
pedagógico, algumas opções que, talvez, nos possibilitem reconhecer caminhos de intervenção outra 
quanto à atuação dos “orientadores educativos”: 

26. Para que seja assegurada a perenidade do projeto e seu aprofundamento e 
aperfeiçoamento, é indispensável que, a par da identificação de dificuldades de aprendizagem 

                                                
14 Rubem Alves, no livro A Escola que Sempre Sonhei Sem Imaginar que Pudesse Existir  (2001), descreve sua visita à Escola da 
Ponte, em Vila das Aves (Porto, Portugal). 
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nos alunos, todos os orientadores educativos reconheçam e procurem ultrapassar as suas 
dificuldades de ensino ou relação pedagógica. 
27. O orientador educativo não pode ser mais entendido como um prático da docência, ou 
seja, um profissional enredado numa lógica instrutiva centrada em práticas tradicionais de 
ensino, que dirige o acesso dos alunos a um conhecimento codificado e predeterminado. 
28. O orientador educativo é, essencialmente, um promotor de educação, na medida em que 
é chamado a participar na concretização do Projeto Educativo da Escola, a co-orientar o 
percurso educativo de cada aluno e apoiar os seus processos de aprendizagem. 
[...] 
32. A organização do trabalho na escola gravitará em torno do aluno, devendo estar sempre 
presente no desenvolvimento das atividades a ideia de que se impõe ajudar cada educando a 
alicerçar o seu próprio projeto de vida. Só assim a escola poderá contribuir para que cada 
aluno aprenda a estar, a ser, a conhecer e a agir.15 

 Cabe destacar que ambiente educativo, várias vezes mencionado neste trabalho, compreende 
uma gama de fatores, subjetivos e objetivos, a partir dos quais resultam, de maneira positiva, 
situações que favorecem a aprendizagem, em um sentido de autonomia e empoderamento dos sujeitos. 
No que tange ao empoderamento (ou empowerment), cabe lembrar o que Freire diz quando, ao discutir 
sua compreensão sobre este conceito, explica que ele transcende a noção de empoderamento como 
atividade isolada, mas está ligado à classe social, ao saber de classe das comunidades: 
 

A questão do empowerment da classe social envolve a questão de como a classe trabalhadora, 
através de suas próprias experiências, sua própria construção de cultura, se empenha na 
obtenção de poder político. Isto faz do empowerment muito mais do que um invento individual 
ou psicológico. Indica um processo político das classes dominadas que buscam a própria 
liberdade da dominação, um longo processo histórico de que a educação é uma frente de luta 
(Freire e Shor, 1992, p. 138). 

 
Esses sentidos todos estão respingados pelo “dizer a sua palavra, pelo autobiografar-se” nos 

contextos e práticas a partir dos quais os sujeitos vão produzindo sua subjetividade e sua identidade, 
que é atravessada pelos acontecimentos de suas vidas, de seu estar no e com o mundo, no e com o 
outro, por seus modos de se constituírem “autores, protagonistas de sua história e produtores de 
conhecimento” (Autor, 2010, p. 55). Henry Giroux (2002) ainda destaca a necessidade de esta 
relação entre empoderamento, autoria e protagonismo social se traduzir em compromisso a partir do 
qual os alunos sejam “introduzidos a uma linguagem do empowerment e da ética radical que lhes 
permita pensar a respeito de como a vida em comunidade deve ser construída em torno de um 
projeto do possível” (p. 21). 

Resulta disso que o ambiente, para ser educativo, precisa considerar sempre as vozes e os 
modos de os educandos, os educadores e todos os que vivem a escola se fazerem sujeitos do 
coletivo escolar, visando à constituição de comunidades capazes de criar condições organizacionais 
propícias para a permanente construção e reconstrução crítica da prática educativa. Em outras 
palavras, um ambiente que se (re)faz desde uma pedagogia do empoderamento articulada a projetos 
sociais que intentem intensificar a possibilidade humana de tal modo que os educandos tenham a 
oportunidade de utilizar a sua própria realidade como conteúdo da vida que dialoga com os 

                                                
15 Tópicos retirados do projeto educativo da Escola da Ponte, enviado aos professores que participaram do curso on line 
“Fazer a Ponte”, em 2011, que ofereceu a oportunidade de conhecer o funcionamento da Escola da Ponte, sua 
metodologia, prática educativa, o desenvolvimento da autonomia, da motivação, da disciplina e da avaliação dos alunos. 
O projeto completo está disponível em http://portal.eb1-ponte-n1.rcts.pt/. 
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conteúdos escolares e os afeta: “A voz dos alunos jamais deve ser sacrificada, uma vez que ela é o 
único meio pelo qual eles dão sentido à própria experiência no mundo” (Macedo, 2002, p. 100). 

Assim sendo, fazem parte dos aspectos necessários à constituição do ambiente educativo a 
atuação dos professores – o que envolve seu fazer pedagógico, sua percepção da vida e cultura dos 
alunos, seu olhar atento e afetivo, seu contínuo aprendizado e trabalho colaborativo. Também a 
atuação dos alunos, vivenciando as experiências propostas e envolvendo-se com o trabalho, 
participando com sua experiência de vida e buscando relacionar a escola com o mundo conhecido e, 
para além dele, com o mundo possível a partir de suas novas descobertas. A organização pedagógica 
e administrativa, no estabelecimento dos tempos e espaços, bem como na elaboração dos currículos, 
torna-se de verdadeira e fundamental importância nessa compreensão de ambiente educativo. Ainda 
o espaço físico, onde todas estas relações, sociais e de aprendizagens, se desenvolvem, é elemento 
também relevante e precisa oferecer condições materiais adequadas para o ensino. 

 Os alunos, participantes desta pesquisa, em sua maioria deixam claro sua satisfação com o 
empenho e envolvimento dos professores no seu projeto de escolarização presente. Esta atuação 
docente engajada com as realidades de vida dos educandos, além de agregar conhecimentos, serve de 
combustível para sua permanência, possivelmente fazendo o momento da trajetória tão importante 
como as aspirações futuras dos aprendentes. Estes momentos convergem para o que já foi 
mencionado neste texto: as relações positivas estabelecidas, somando vivências de sociabilidade e 
conteúdos, talvez sirvam, não só para agregar conhecimentos, mas também como ferramenta de 
empoderamento dos sujeitos na relação com o mundo. 

No seu tempo de EJA, que momento foi marcante? 
Foi que eu aprendi o que tinha deixado muito tempo atrás sem estudar. Fui muito bem 
recebida pelos professores. Achei que depois de alguns anos não saberia fazer as tarefas 
escolares. Hoje me sinto muito vitoriosa de chegar até aqui. (Renata,35, T61) (grifos dos 
autores) 
 
Eu gosto de estudar, e também das aulas de Ciências, Inglês e Geografia. Para mim são 
professores que nos incentivam muito em nossos estudos. (grifos dos autores) 
 
Em algum momento você pensou em desistir de estudar? 
Sim. No começo achei que não iria aguentar ficar dentro de uma sala de aula, que era 
justamente na aula de Português, é que a professora só nos dava textos e falava e eu comecei 
a me aborrecer. Mas com o passar das aulas aprendi que não era bem assim. 
Meu momento marcante foi descobrir coisas boas para mim e quando eu peguei meu 
boletim. Foi uma coisa bem marcante, ou seja, emocionante, é quando você pensa por que 
ter parado de estudar. (Andressa, 27, T61) 
 
Todos os dias são ótimos, mas a cada dia fico feliz com algum trabalho que faço e acerto. 
Meu inglês, embora saiba pouco ainda, jamais vou esquecer estas aulas. Nunca antes 
imaginei que estudaria inglês. (Micaela, 54, T61) (grifos dos autores) 
 
Em algum momento você pensou em desistir de estudar? 
Sim. Quando não conseguia entender a matéria. 
 
No seu tempo de EJA, que momento foi marcante? 
No fim de cada etapa quando vejo que cheguei a algum lugar. Que subi um degrau a mais 
nesta grande escadaria que a vida e a sociedade exigem da gente.(Cristina, 49, T61) 
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Na escola onde estudam os alunos que participaram desta pesquisa, no segundo semestre de 
2011, ocorreu um projeto coletivo planejado e executado com ampla participação de docentes e 
alunos. O envolvimento do coletivo de agentes da escola e da comunidade bem exemplifica uma 
prática pedagógica com significância para o educando e, também, para o educador. A Secretaria 
Municipal de Educação do Município de Porto Alegre, anualmente, propõe um trabalho 
denominado “Adote um Escritor”: a escola escolhe um autor, trabalha com os alunos sua obra, 
recebe livros e, se possível, a visita do autor. 
 No período supracitado, todos, de alguma forma, trabalharam o texto da peça de teatro Bailei 
na Curva16, do ator, diretor e escritor Julio Conte17. O texto foi trabalhado na disciplina de Português, 
o período cronológico foi trabalhado nas aulas de História, partes da peça foram encenadas na 
disciplina de Arte-Educação, enfim, de alguma forma todos se envolveram. Em alguns momentos, 
todos os alunos e todos os professores se reuniram no mesmo espaço – no ginásio, na área externa, 
onde encenavam, cantavam e discutiam muito. O projeto não foi esquecido pelos alunos: 

Que momento foi marcante? 
O aprendizado. Amigos e professores. E a visita do Julio Conte no ano passado, na 
apresentação. (Cristina, 16, T51) 
 
Momento marcante foi no final do ano passado, quando o autor veio até a escola, porque 
gostei. Porque naquele momento ele não se importou em vir até uma escola que fica entre 
vilas. Ele apenas se importou em dar sua atenção. (Daniele, 18, T51) 

 
O momento marcante foi quando teve a apresentação que os alunos da escola prepararam 
para o autor Julio Conte. (Thainá, 16, T51) 
 
Teve vários, mas o mais marcante foi no ano passado quando um escritor elogiou nosso 
trabalho. (Esther, 33, T61) 
 
No ano passado participar da peça e da presença do autor Julio Conte. (Ana, 50, T51) 

 
 Quando da visita do autor à escola, ele falou sobre sua obra e a debateu com os alunos. Foi 
apresentado um pouco da construção e apropriação da obra, pelos educandos, a seu autor. 
Transcrevemos, agora, as suas impressões a respeito do trabalho: 

Onde as Imagens Permanecem18 
Fui a dois eventos em dois dias seguidos. Terça compareci a uma escola municipal no 
coração da Vila Tronco e quarta no Leopoldina Juvenil para o lançamento do livro sobre 
Porto Alegre de Leonid Streliaev. Na terça foi comovente. Um homem de sessenta anos 
lendo em público pela primeira vez. Ele lê o texto inicial de Bailei na Curva: “O Brasil pode 
explodir a qualquer momento em qualquer direção...” Dá uma entonação de Repórter Esso. 
Ele cria referência, se relaciona com o texto, lê em voz alta. Depois a cena do Aborto. 
Conceição, uma mulher que traz no rosto as marcas do seu trabalho, entra nervosa, com 
texto na mão, quase chorando de emoção dá as falas do personagem Rodrigo. (Na primeira 

                                                
16 "Bailei na Curva", peça dirigida por Julio Conte, mostra a trajetória de sete crianças, vizinhas na mesma rua, 
percorrendo três décadas, do golpe militar de 1964 ao Movimento de Diretas Já. Embalados por inesquecíveis canções, 
na sonoridade de discos de vinil, inúmeros personagens nos fazem relembrar importantes momentos da história do 
Brasil. 
17 Julio Conte (Caxias do Sul, 1955) é um psicanalista, diretor de teatro, ator e dramaturgo brasileiro. Formou-se em 
Direção Teatral em 1984 e em Medicina em 1985, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  
18 Texto disponibilizado  pelo autor em sua página: http://julioconte.com.br/ 
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montagem fui eu que interpretei.) Depois, Ruth é interpretada por uma menina, Luciana, 
parece mais segura do texto, controla a situação de dentro da cena. Ajuda as atrizes. 
Solidariedade. Jacaré é interpretado por outra aluna. Quando cheguei à escola perguntei que 
personagem ela iria interpretar. Ela respondeu: “Jacaré”. Pensei, puxa, uma menina. No 
entanto, quando ela entra em cena eu não a reconheço. Quem eu vejo em cena é o Jacaré. 
Não a atriz. Depois começa a cena da Reunião Dançante. A pesquisa musical é excelente, dá 
o clima. Os atores desta vez são mais jovens, há um dinamismo, tudo tem um frescor de 
juventude, é uma cena viva. Depois, todo o colégio canta Horizontes. Eu fico comovido, me 
controlo. Quase me controlo. Penso que ler é a atividade que separa os homens dos animais. 
Pois ler implica em captar a experiência emocional do texto, do outro e de si mesmo. É falar 
com a alteridade, com a diferença. Não há medo da diferença. Há curiosidade. O professor 
Paulo fez a parte do teatro. Conta que deixou os alunos na sala de ensaio e disse: “Virem-se”. 
Eles mergulham no texto, buscam as referências, vão atrás da história e encontram as suas. 
Um homem fala comigo, foi da PE, polícia do exército, conta que apontou arma para 
pessoas legais que eram chamadas de subversivos. Confessa que não sabia. Acredito. Muita 
gente não sabia o que acontecia no Brasil. Vejo dignidade nele. Noutro momento um 
professor comanda a cantoria. Pergunto se ele é professor de música. Ele responde que dá 
aulas de inglês. Outra toca violão, pensei que era professora de arte, mas ela me diz que não. 
É uma metida, responde ela. E assim a noite foi, embalada pela disponibilidade, pela entrega. 
No projeto Adote um Escritor, descubro muita gente adotando o outro, carregando pela 
mão, embalando um sonho. A arte embala a vida. Bailei na Curva foi a ferramenta da 
alfabetização, de jovens e adultos. Nunca pensei que a peça fosse tão longe, quando 
começamos nos reunir num apartamento da Getúlio Vargas. O alcance da arte não tem fim. 
Transcende e inventa o humano. Foi o que vi nessa escola municipal, no meio da Vila 
Tronco. Temo estar sendo injusto, esquecendo de alguém, algum fato, foram muitas 
informações em pouco tempo. Surpresas. Foi tão importante ver o Bailei na Curva no 
coração e mentes de uma turma que quase perdeu o trem da vida. Agora aprendendo a ler e 
escrever com a peça, reinventar a si mesmo. Isso é arte.  
[...] Bailei é Porto Alegre na leitura do coração do povo. (Júlio Conte)19 
Pelo exemplo apresentado, podemos constatar a importância de um trabalho contextualizado 

que envolva possibilidades de apropriação, pelos sujeitos, de inúmeros bens culturais que podem ser, 
por eles, redefinidos num movimento de significar a sua trajetória, em qualquer modalidade de 
ensino. E, sobretudo, por ser o foco deste trabalho, na Educação de Jovens e Adultos, em uma 
perspectiva de pertencimento do sujeito a um caminho sem rupturas, temporárias ou definitivas, de 
seu tempo de escolarização. A permanência que se contrapõe à evasão. A permanência que desafia 
os processos de exclusão a partir dos lugares a partir dos quais eles se constituem e desafia, também, 
os educandos e educadores e habitarem estes lugares de outras maneiras a partir das quais 
biografiem sua vidas, historicizem seus jeitos de existir na escola e fora dela. 

Algumas considerações 

 Considerando a realidade da Educação de Jovens e Adultos em nosso país hoje, cabe aos 
professores trabalhar no ambiente educativo em uma perspectiva que permita ao aluno empoderar-
se de habilidades geradoras de autonomia tanto para a aquisição de conhecimentos como para se 
tornarem a(u)tores atuantes no seu meio social. Neste contexto, a permanência dos estudantes na 

                                                
19 Disponível em http://julioconte.blogspot.com.br/. Acessado em 24/11/2011. 
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Educação de Jovens e Adultos, se contrapondo a diferentes processos de exclusão, é condição de 
resgate de um passado de exclusão e negação de direitos ainda presente em nossos dias. 
 Na pesquisa realizada em 2011 e 2012, foi possível constatar que os alunos, que 
responderam à entrevista feita, procuram a escola motivados por adquirir conhecimentos, pertencer 
a um grupo social que lhes acolha e, ao mesmo tempo, mudar sua condição de vida, conseguindo 
melhores postos de trabalho com a escolarização. Constatamos que o trabalho impele e afasta, 
cobrando escolaridade e, simultaneamente, não favorecendo os alunos em sua vinda à escola, 
exigindo carga horária incompatível com a presença escolar ou mesmo com sua capacidade de 
enfrentamento da carga diária de atividades. 
 O trabalho também pode servir de desculpa para uma inadequação pedagógica. Cabe ao 
educador significar o que é estudado, respeitando a bagagem cultural do aluno, tornando a escola 
importante e parte necessária da vida cotidiana dos sujeitos que a procuram na esperança e desejo de 
mudança. E cabe produzir estas ações, também, para não ser concretizada a afirmação da aluna 
Alessandra, 18 anos, da turma T62: 

Eu não queria mais vir à aula, mas eu pensei antes de vir, o que eu vou ser sem estudar? Na 
minha opinião, as pessoas desistem porque começam a ficar cansadas de estudar e trabalhar. 
Sempre a gente desiste de algo e sempre é o estudo. (grifos dos autores) 

 Adequar os conteúdos curriculares aos alunos, aos seus desejos, aos seus gostos, ao que lhes 
interessa discutir, aos seus sentimentos, construindo propostas de trabalho que, respeitando o que se 
sabe e buscando novos conhecimentos, estabeleçam trocas e construções coletivas de aprendizado, 
pode possibilitar o pertencimento social e institucional, fomentando a permanência. Este 
pertencimento, concretizado pelas relações estabelecidas entre os sujeitos, pode favorecer tanto o 
aprendizado como a continuidade na Educação de Jovens e Adultos. 

A construção de estratégias fundamentadas e realimentadas por habitus incorporados 
(Bourdieu, 2007)20, nos quais se destacam os processos sociais cooperativos e solidários, 
evidenciam sua forte incidência sobre as disposições individuais de permanência (Carmo, 
2010, p. 12). 
Para que sejam estabelecidas propostas de trabalho pedagógico que dialoguem com a cultura 

já construída pelos alunos, talvez o simples fato de ouvi-los, com atenção, desarmados de 
preconceitos, nos indique terras mais férteis para a prática pedagógica. A voz dos aprendentes pouco 
é ouvida quando da elaboração dos currículos. Sua fala pode colocá-los no ambiente participativo 
onde se estabelecem as relações de aprendizado, indicando pertencimento, como nos fala a aluna 
Emilly, 17 anos da turma T41: 

Olha, o momento marcante para mim foi este, porque eu posso dizer o que tem de bom e 
ruim na escola. 

 O conhecimento relevante, o que marca e não é esquecido, ocorre em um meio relacional no 
qual existe a troca e a construção participativa dos sujeitos, em um ambiente de satisfação pela 
conquista de uma nova aprendizagem ou de uma relação de afeto. Assim sendo, há que se considerar 
os aspectos necessários para a construção deste ambiente educativo emancipatório e de apropriação 
de conhecimentos no planejamento, fazendo com que os alunos se sintam motivados em 
permanecer na escola. 

                                                
20 Bourdieu, P.. A Ilusão Biográfica. In: Ferreira, M.M; Amado, J. (Orgs.)(1996) Usos e Abusos da História Oral. Rio de 
Janeiro: FGV. 
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Resumen: De la madurez de la educación popular nos habla este artículo, el cual 
recorriendo su desarrollo histórico, conceptual y metodológico realiza un balance para 
mostrar su acumulado y la manera como éste recoge las más variadas tradiciones críticas 
latinoamericanas y de otras latitudes para dar forma a una propuesta educativa y 
pedagógica para toda la sociedad y para las y los educadores comprometidos con construir 
una sociedad más justa y sin diferencias que excluyan. En ese sentido, buscan formar seres 
humanos que apuesten por construir en sus diferentes escenarios de actuación respeto por 
las diferencias, develar la desigualdad y la inequidad, y dispuestos a refundar la democracia 
desde las identidades locales y en este texto, desde el sur. En esta perspectiva, el texto 
muestra esos ejes conceptuales, sociales y prácticos sobre los cuales la educación popular 
construye su vigencia en el siglo XXI y da respuestas desde sus proyectos construidos para 
dar forma a una propuesta político-pedagógica en un contexto de capitalismo cognitivo y  
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globalización neoliberal. 
Palabras-clave: educación popular; identidads latinoamericanas; proyecto pedagógico y 
democrático. 
 
Educação popular: uma construção coletiva a partir do Sul e do local 
Resumo: O artigo trata do amadurecimento da educação popular, e percorrendo seu 
desenvolvimento histórico, conceitual e metodológico, realiza um balanço para demonstrar 
seu acumulado e a maneira como este recorre às mais variadas tradições críticas latino 
americanas e de outras latitudes, para dar forma a uma proposta educativa e pedagógica 
para toda a sociedade e para todos os educadores e educadoras comprometidos com a 
construção de uma sociedade mais justa, e sem diferenças que promovam a exclusão. 
Nesse sentido, a busca é pela formação de seres humanos que apostem na construção de 
diferentes cenários de atuação, com respeito às diferenças, para desvelar a desigualdade e a 
iniquidade, e dispostos a refundar a democracia a partir de identidades locais, e, neste 
texto, a partir do Sul. Nessa perspectiva, o artigo apresenta eixos conceituais, sociais e 
práticos sobre os quais a educação popular constrói sua vigência no século XXI, e dá 
respostas, partindo de projetos que dão forma a uma proposta político pedagógica em um 
contexto de capitalismo cognitivo e de globalização neoliberal. 
Palavras-chave: educação popular; identidades latino americanas; projeto pedagógico e 
democrático. 
 
Popular Education: A collective construction from the South and bottom up 
Abstract: The present article is about the maturity of popular education. By tracing its 
historical, conceptual, and methodological development, it shows its accumulated 
experience and the way it collects the most diverse Latin American critical traditions -- and 
also from other continents--, to give shape to an educational and pedagogical proposal for 
all of society and educators committed to build a fairer society without differences that 
exclude. In this sense, alternative groups are seeking to educate human beings who are to 
build on their different social milieus respect for differences, unveiling of inequality and 
inequity, and are willing to reestablish democracy from local identities and, in this text, 
from the South. In this perspective, the text shows those conceptual, social and practical 
axes on which popular education builds its force in the 21st century and gives answers 
from their built projects to shape a political and pedagogical proposal in a context of 
cognitive capitalism and neoliberal globalization.  
Keywords: popular education; identities in Latin American; educational and pedagogical 
proposal 

Introducción1 

 La lectura crítica del mundo es un quehacer pedagógico-político indicotomizable del 
quehacer político-pedagógico, esto es, de la acción política que implica la organización de grupos 
y de clases populares para intervenir en la reinvención de la sociedad (Freire, 2000, p. 42). 

                                                
1 Versión ampliada de la ponencia presentada al panel inaugural de la VIII Asamblea General del CEAAL, 
realizada en Lima, Perú. 28 al 31 de mayo de 2012. 
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Esta cita del maestro contemporáneo de educación popular, me sirve para dar entrada y 
plantear algunos elementos. En ese sentido, permitan dar un marco a esta presentación, en lo cual en 
un primer momento planteare que la educación popular es hoy una propuesta educativa, con un 
acumulado propio que la saca de la acción intencionada en grupos sociales populares para 
convertirla en una actuación intencionadamente política en la sociedad para transformar y proponer 
alternativas educativas y sociales desde los intereses de los grupos populares, evitando caer en el 
utopismo educativo y pedagógico que cree que solo cambiando su educación se transforma la 
sociedad y hace conciencia de que si no cambia la educación, será imposible transformar la sociedad. 

En un segundo momento del planteamiento busco darle identidad y contenido a la 
educación popular como una práctica desde el Sur, la cual recupera social, política y 
pedagógicamente un planteamiento que toma identidad en las particularidades de nuestro medio y 
pretende establecer un saber de frontera para dialogar con propuestas que se realizan en otras 
latitudes del sur y de ese norte-sur critico para construir apuestas, identidades y sentidos de futuro 
desde nuestro quehacer y darle forma a un movimiento emancipatorio con múltiples particularidades 
y especificidades.2 

En tercer momento mostraré cuáles son esos nuevos escenarios que van a dar forma a una 
pedagogía que se trabaja con presupuestos propios desde acá y en las particulares manifestaciones 
del poder en nuestros contextos, que no son una asimilación mecánica a las formas de la pedagogía 
desarrollada en la modernidad (paradigmas francés, alemán y anglosajón) dando forma a un 
paradigma latinoamericano con especificidades que le dan nuestra identidad, nuestra historia, 
nuestro contexto y nuestras luchas, dando forma al diálogo, confrontación de saberes y la 
negociación cultural como eje de su propuesta metodológica. 

En un cuarto momento daré cuenta de cómo se producen unos ámbitos de relaboración de 
las pedagogías de la educación popular a partir de su acumulado mostrándonos unos procesos en los 
cuales el diálogo, la confrontación y la negociación de saberes da forma a los procesos de 
interculturalidad, intraculturalidad, y transculturalidad en los cuales la identidad de la educación 
popular se hace específica en su quehacer pedagógico, construyendo en ellos, procesos que a la vez 
que rompen la separación entre educación formal, no formal e informal, construyen la educación 
popular como una apuesta para toda la sociedad en los diferentes espacios (micro, meso y macro) 
con las consiguientes consecuencias para construir lo político-pedagógico de la educación popular, 
en su carácter emancipatorio-transformador, la cual en y desde su quehacer se hace movimiento 
social aquí y ahora.3 

Para cerrar con algunas tensiones que deben ser trabajadas para darle forma a la educación 
popular en estos tiempos, las cuales nos exigirían seguir construyendo desde el Sur y actualizándolo 
en el actual cambio de época, que marca un cambio civilizatorio y una readecuación del capital a los 
nuevos elementos de esos cambios, propiciando las crisis humanitarias propios de sus formas de 
control y poder. 

                                                
2 En este sentido, este texto es una ampliación del libro de reciente publicación Mejía, M. R. Educaciones y 
pedagogías críticas desde el Sur. Cartografías de la educación popular. CEAAL. Lima. 2001. 
3 Una buena síntesis histórica la encontramos en: Torres, A. La educación popular. Trayectoria y actualidad. 
Bogotá. Editorial El Búho. 2008. 
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Educación popular, un acumulado hecho movimiento y propuesta político-
pedagógica 

Desde las luchas de independencia en nuestra patria grande latinoamericana, la educación 
popular se ha venido llenando de contenido. Es así como en los primeros desarrollos de ella se tomó 
el nombre que se le dio en Europa para dotar a las nacientes repúblicas de un sistema público de 
educación que garantizara la existencia de la escuela única, laica, gratuita y obligatoria, con la cual la 
Asamblea francesa buscó acabar la sociedad estamentaria y construir a partir de ella la 
democratización de la sociedad. 

Esa discusión es ampliada y toma desarrollos propios en América (Puiggrós, 2005), 
desapareciendo del panorama por períodos y resurgiendo en momentos específicos, como ola que 
devuelve la problemática a contextos particulares para dar respuesta en momentos donde las crisis 
con diferentes causas se profundizan para luego invisibilizarse y volver a emerger en las 
particularidades de las coyunturas y procesos sociales, en los cuales sus planteamientos adquirirán 
forma y buscarán respuesta. En ese primer tronco estarían: Simón Rodríguez, José Martí. En ese 
sentido, luchadores independentistas como Domingo Faustino Sarmiento y Andrés Bello hablaron 
de este tema en una perspectiva europea, de dotar de escuela pública a las nacientes repúblicas. Sin 
embargo, Simón Rodríguez imagina una lectura que reelabora esa propuesta y la llena de un 
contenido que la diferencia a partir de su contenido dotándola de un sentido americano. En este 
sentido, ese tronco tiene un desarrollo cuyos principales hitos serían: 

• En los pensadores de las luchas de independencia, el más explícito en hablar de educación 
popular en este período fue Simón Rodríguez (1769-1854), maestro del libertador Simón 
Bolívar. Habla de una educación que él denomina como popular y que en sus escritos 
aparece con tres características (Rodríguez, 1979): 

Nos hace americanos y no europeos, inventores y no repetidores. 
Educa para que quien lo haga, no sea más siervo de mercaderes y clérigos. 
Hace capaz de un arte u oficio para ganarse la vida por sus propios medios. 

• En los intentos de construcción de universidades populares a lo largo de la primera mitad del 
siglo XX en América Latina, las más notables fueron las de Perú, El Salvador y México. En 
ellas se trabajaba para dar una educación también con características diferenciadas de las 
otras universidades: 

Educaba a los obreros y requería, por los sujetos destinatarios, cambiar el contenido, 
los tiempos y la manera de concretar el proceso educativo. 
Los dotaba de conciencia sobre su lugar y su papel en la historia. 
Construía y orientaba hacia la organización que defendía los intereses de estos 
grupos. 

• En las experiencias latinoamericanas de construir una escuela propia ligada a la sabiduría 
aymara y quechua, una de las más representativas fue la escuela Ayllu de Warisata en Bolivia, 
promovida por Elizardo Pérez (1962). Algunos de sus fundamentos serían: 

Existe una práctica educativa propia de los grupos indígenas, derivada de su cultura. 
Por ello, plantea hacer una propuesta de educación como movimiento, proceso de 
creación cultural y transformación social. 
Se constituyen las "Escuelas del esfuerzo" en cuanto se plantean una pedagogía 
basada en el trabajo. 
La escuela se extiende y es comunidad su arquitectura, su propuesta educativa. Por 
ello, afirma: "más allá de la escuela estará la escuela". 
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• Construir proyectos educativos al servicio de los grupos más desprotegidos de la sociedad. 
En este sentido, el P. Vélaz, sj, y su intento por construir una escuela desde la educación 
popular integral como fundamento del Movimiento Fe y Alegría, desde el año 1956 
construía esta idea así: 

"Educación para romper las cadenas más fuertes de la opresión popular mediante 
una educación cada día más extensa y cualificada." 
"La desigualdad educacional y por lo tanto cívica de nuestra sociedad 
pretendidamente democrática, en la que los privilegiados de clase reciben todos los 
recursos académicos, técnicos y culturales para ser los dueños del pueblo." 
"Después de tanta lucha no nos podemos resignar a vivir en una justicia media. Éste 
debe ser el momento más alto, más claro, más resonante de nuestra justicia integral." 
“Fe y Alegría nació para impulsar el cambio social por medio de la educación popular 
integral.” (Fe y Alegria, 1981) 

Estos cuatro troncos históricos, en los cuales la búsqueda de una educación propia y en 
algunos casos llamada de "educación popular" fue llenado de contenidos en su momento y en las 
particularidades de su realidad, vuelven a surgir en nuestro continente en la década de los 60 del siglo 
pasado, constituyendo un quinto tronco que originaría una serie de procesos que tomarían 
nuevamente el nombre de Educación Popular, Educación Liberadora, Pedagogía del Oprimido, 
Educación Emancipadora, Pedagogías crítico-sociales, Pedagogías comunitarias, de la cual Paulo 
Freire, miembro del Movimiento de Cultura Popular en Recife, sería su exponente más preclaro.  

También la época de mayor desarrollo y auge de la educación popular a nivel teórico-práctico 
coincide con un momento muy específico de América Latina, en la cual se dan una serie de 
construcciones conceptuales y prácticas como crítica a la forma de la cultura y la colonialidad4. En 
ese sentido, a lo largo de treinta años se da la edificación de un pensamiento propio que busca 
diferenciarse de las formas eurocéntricas y de las miradas de una lectura de América desde afuera, 
que no se lee internamente, generando líneas de acción que constituyen con la educación popular los 
gérmenes de un pensamiento propio que organiza y da sentido a estas realidades. 

En ese sentido, la educación popular en sus variados desarrollos, ha empujado una 
concepción en la cual no existe acción educativa y pedagógica sin contexto, y allí están presentes los 
diferentes elementos políticos, sociales, culturales, económicos sobre los cuales se construye la 
desigualdad, la exclusión, la segregación y las injusticias en nuestra sociedad, proponiendo 
condiciones y prácticas para transformar estas condiciones desde la educación, entendida ésta en sus 
múltiples dimensiones: formal, no formal e informal, bajo el supuesto de que el solo cambio 
educativo no transforma la sociedad, pero si aquél no cambia, tampoco lo hace la sociedad. De 
acuerdo con lo anterior, reconoce la educación como un ejercicio político pedagógico. 

Una propuesta para la sociedad con un acumulado 

Así, la educación popular llega al siglo XXI con un acumulado construido en sus luchas por 
transformar la sociedad y hacer posible la emancipación de todas las formas de dominio que le 
permiten proponerle al mundo de la educación en sus diferentes vertientes una concepción con sus 
correspondientes teorías, propuestas pedagógicas y metodológicas para ser implementada en los 
múltiples espacios y ámbitos en los cuales se hace educación en esta sociedad. En ese sentido, dota a 

                                                
4 Allí estarían: la teoría de la dependencia, la teología de la liberación, la comunicación popular, el teatro del 
oprimido, la filosofía de la liberación, la investigación-acción-participante, la sicología social latinoamericana, y 
muchas otras. 
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los educadores críticos de una propuesta a ser implementada en toda la sociedad, bajo el 
reconocimiento de que hacerlo desde los intereses de los grupos oprimidos y excluidos permitirá la 
transformación de esa condición para construir sociedades más justas, más humanas y, ante todo, 
con una diferencia que no permita la desigualdad y el control, por razones de clase, género, etnia, 
raza, opción sexual, edad, condiciones físicas. 

Hoy ese acumulado, que nos permite ser educadores populares en este tiempo, lo podríamos 
sintetizar en el siguiente decálogo: 

1. Su punto de partida es la realidad y la lectura crítica de ella, para reconocer los intereses 
presentes en el actuar y en la producción de los diferentes actores 
Desde los albores de ella en Simón Rodríguez, quien planteó que debíamos construir una 

educación que nos hiciera americanos y no europeos, pasando por Elizardo Pérez, quien plantea que 
la arquitectura debe ser organizada con el proyecto que se tiene, y por Paulo Freire –quien nos 
enseñó que el ejercicio básico de su propuesta metodológica era aprender a leer la realidad– la 
educación popular ha ido constituyendo una propuesta donde los territorios, lo local, hacen que el 
ejercicio educativo siempre sea contextualizado. Por ello, en medio del planteamiento de una única 
globalización en singular, plantea la existencia de múltiples formas de ella, en cuanto el capital toma 
presencia en las particularidades contextuales para realizar un trabajo de lectura de lo glocal, en donde 
se reconocen las formas de dominación que se dan, y de qué manera. Para hacer de esta lectura una 
propuesta de aprendizajes situados, desarrolla la pregunta de: ¿educación en dónde? 

2. Implica una opción básica de transformación de las condiciones que producen la injusticia, la 
explotación, dominación y exclusión de la sociedad 
En ese sentido, se inscribe en la tradición que reconoce que si las desigualdades son 

producidas socialmente, de la misma manera pueden ser enfrentadas y solucionadas. En esta 
perspectiva, la tarea de la transformación de esas condiciones de injusticia, es una tarea de quienes 
sufren estas situaciones, pero también de quienes teniendo condiciones económicas, sociales y 
culturales distintas consideran que aquélla es una condición que debe ser enfrentada no sólo por los 
sujetos que viven directamente la dominación y sus efectos, sino por toda la sociedad, para construir 
relaciones sociales basadas en la solidaridad. Propone un trabajo pedagógico que reconociendo los 
intereses de los grupos sociales empobrecidos política, económica y socialmente, los coloque en la 
sociedad para hacer real el aprendizaje situado en una perspectiva crítica y de reconocimiento de 
construir las condiciones para transformar esa condición. 

3. Exige una opción ético-política en, desde y para los intereses de los grupos excluidos y 
dominados, para la pervivencia de la madre tierra 
Por ello, la tarea no es sólo de unas nuevas condiciones que lucha un grupo específico, sino 

es un asunto ético que vela y cuida la manera de la existencia de lo humano y la vida en los mundos 
que habitamos. Es una corresponsabilidad con los pobres, desheredados y excluidos, pero también 
con el planeta, que al estar organizado sobre un modelo antropocéntrico ha ido degradando las 
formas de vida, que han sido vistas como menores y sometidas al control de lo humano. Así, el 
asunto ético político se refiere a las condiciones en las cuales se construyen las formas de la 
solidaridad, la responsabilidad y la indignación frente a la injusticia y atropello que se produzcan 
sobre la condición humana y las formas vivas del planeta, lo cual abre las puertas para construir un 
aprendizaje problematizador desde los sentidos constituidos en la pregunta: ¿educación para qué? 

4. Construye el empoderamiento de excluidos y desiguales, y propicia su organización para 
transformar la actual sociedad en una más igualitaria y que reconoce las diferencias 
En el sentido de buscar las transformaciones de las condiciones injustas, la educación 

popular reconoce que su escenario de acción está constituido por las relaciones de poder propias de 
esta sociedad, y en educación va más allá de verlo operando en la economía y el Estado o ser un 
simple proceso de reproducción. Por ello, identifica el poder existente en el saber, el conocimiento, 
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el deseo, la sexualidad, el género, las formas organizativas y jerarquizadas de la sociedad, y desde 
luego, en todas las relaciones que se establecen en los procesos educativos y pedagógicos. En esta 
perspectiva, se busca construir relaciones sociales cotidianas que muestren en el día a día que otra 
forma del poder es posible; de allí que se proponga consolidar formas organizadas de los grupos 
sociales populares, para que disputen sus intereses y sus satisfactores en la sociedad y originen los 
múltiples movimientos sociales y políticos que unen a quienes propugnan por la transformación 
social y la construcción de comunidades empoderadas, haciendo real, de esta manera, la pregunta de: 
¿educación para quién? 

5. Construye mediaciones educativas con una propuesta pedagógica basada en procesos de 
negociación cultural, confrontación y diálogo de saberes 
El reconocimiento de que los procesos educativos en la sociedad estaban fundamentados 

sobre lo que Freire llamó “educación bancaria”, la cual fundamenta un modelo transmisionista, 
frontal y basado en la instrucción, en donde el que sabe transmite al que no sabe. Esta idea se rompe 
en la Educación Popular, en cuanto se parte de que todos los humanos tienen un saber derivado del 
mundo que habitan y las prácticas que desarrollan en lo cotidiano de sus vidas; en el reconocimiento 
de que en todo humano están las capacidades de lo intelectual y lo manual, y que su separación es 
parte de la constitución de los dualismos sobre los cuales Occidente y en especial su modernidad 
capitalista, ha construido su poder. Ese reconocimiento del saber entendido como otra dimensión 
del conocimiento, pero complementaria, deja en evidencia que toda relación educativa es una 
mediación, en la cual esos diferentes saberes dialogan, se comparten, y se negocian como parte de su 
cultura, lo cual va a demandar tener la claridad de que quien enseña aprende y, de igual manera, 
quien aprende enseña. 

6. Considera la cultura de los participantes como el escenario en el cual se dan las dinámicas de 
intraculturalidad, interculturalidad y transculturalidad de los diferentes grupos humanos 
No puede existir ejercicio de negociación cultural y diálogo de saberes si quien dialoga no se 

inscribe en una cultura que reconoce como propia a la vez que lo dota de identidad 
(intraculturalidad) y desde la cual constituye los procedimientos de relacionamiento con los otros 
mundos, a través de lo cual se le manifiestan los diferentes de la sociedad actual (interculturalidad). 
De igual manera, interpela un discurso de la multiculturalidad globalizante y liberal, en la cual se 
respeta lo diferente, pero no lo valora. En ese sentido, se construye una diversidad que, escondida en 
el pluralismo, prolonga y produce desigualdad. Por ello, negociación y diálogo se fundamentan en el 
reconocimiento del otro o la otra, que enriquece individualmente y produce modificaciones en la 
esfera de la propia individuación. Se trata de entender que siempre es una relación intercultural y 
esta, por tanto, requiere negociaciones para fijar agendas, aprendizajes y organizaciones. En este 
sentido se va construyendo el reconocimiento no sólo del diferente, sino también del conflicto, cuyo 
tránsito se debe aprender para construir las apuestas de nueva sociedad, dándole forma a unos 
aprendizajes problematizadores, que hacen de la educación popular una experiencia en donde se 
tramita educativamente el conflicto y la diferencia, dándole respuesta a la pregunta, ¿educación desde 
dónde? 

7. Propicia procesos de autoafirmación y construcción de subjetividades críticas 
En diferentes estudios sobre los aportes de la Educación Popular aparece con reiteración la 

idea de que les permitió a los participantes ganar confianza para reconocer la manera como en sus 
vidas se manifestaba el control y el dominio, lo cual les exigió realizar procesos de construcción de 
identidad y de toma de conciencia de una lectura crítica de la realidad que les dio los elementos para 
proponer en su medio prácticas y procesos alternativos a los que proponía el poder. En esta 
perspectiva se fue moldeando una subjetividad rebelde, no sólo como contestación y resistencia, 
sino en la elaboración de propuestas alternativas para transformar sus entornos, lo cual les posibilitó 
incidir en sus territorios y localidades, modificando y transformando prácticas, procesos, 
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organizaciones, en cuanto su quehacer se convirtió en asunto central, en el cual mostrar y anticipar 
las búsquedas de sociedad alternativa, en donde la individuación es un ámbito central a ser trabajado. 
Esta perspectiva ha permitido ampliar su trabajo en grupos de las variadas culturas juveniles, tanto 
en la comprensión de sus cambios socio-metabólicos, como en responder a la pregunta ¿por qué 
educación en estos tiempos y en estas culturas? 

8. Se comprende como un proceso, un saber práctico-teórico que se construye desde las 
resistencias y la búsqueda de alternativas a las diferentes dinámicas de control en estas 
sociedades 
La Educación Popular, con su acumulado consolidado, es un proceso en construcción 

colectiva permanente. No tiene un camino metodológico único, ya que se va ampliando y ganando 
en especificidad, con la particularidad de respuestas que se van dando en cada uno de los procesos, y 
retoma lo que existe y lo recrea, en coherencia con la especificidad de las resistencias y la búsqueda 
de alternativas para los actores implicados, haciendo real la producción de saber y conocimiento. 
Con ello va constituyendo no sólo nuevos escenarios de acción, sino también conceptuales, 
mostrando esas formas alternativas en las cuales se funda en el mundo actual, no sólo las 
resistencias, sino el horizonte de que otro mundo es posible, lo cual le ha permitido recrear desde 
sus fundamentos y trabajar con filigrana una crítica a las teorías de la intervención para mostrar en 
forma práctica procesos de mediación educativa y pedagógica, lo cual rehace los escenarios que le 
permiten relaborar enfoques y modelos pedagógicos desde su apuesta crítica. 

9. Genera procesos de producción de conocimientos, saberes y de vida con sentido para la 
emancipación humana y social 
Uno de los aspectos más significativos de la educación popular es la manera cómo al 

reconocer el saber de los grupos subalternos propicia como parte de la lucha la emergencia de esos 
saberes sometidos por el pensamiento eurocéntrico, y para ello se han desarrollado propuestas 
pedagógicas y metodológicas para visibilizar ese saber y ese conocimiento presentes en sus prácticas. 
Es allí donde se concretan, a través de la sistematización, como una propuesta para investigar las 
prácticas, esa otra forma de producir saber y conocimiento que ha brotado del desarrollo de su 
apuesta en nuestros contextos y que va mostrando en la riqueza de su producción toda su 
potencialidad, a la vez que va enriqueciendo no sólo el acumulado propio, sino el de los diferentes 
aspectos, prácticas, teorías, métodos, construyendo una dinámica de nuevas teorías y conocimientos 
en diversos ámbitos de la acción humana y social. 

10. Reconoce dimensiones diferentes en la producción de conocimientos y saberes, en 
coherencia con las particularidades de los actores y la luchas en las cuales se inscriben 
Uno de los aspectos que se ha hecho visible al reconocer el acumulado de la Educación 

Popular, es cómo al ser una propuesta educativa para toda la sociedad necesita ir realizando 
elaboraciones conceptuales y propuestas metodológicas para la mediación con esos diferentes 
actores, ámbitos, dimensiones, niveles, institucionalidades, organizaciones, temas. Esto exige un 
reconocimiento de cómo hacer la educación popular en sus múltiples dimensiones, de tal manera 
que guardando la fidelidad a sus principios, toma particularidades en cada lugar donde se realiza, 
saliendo de homogeneizaciones y abriéndose a impactar a la sociedad con su propuesta, 
reconociendo desarrollos desiguales, en cuanto algunos de esos tópicos no existían en sus agendas y 
comienzan a ser recuperados para ser colocados en el horizonte de una propuesta que tiene fines, 
intereses y prácticas diferentes a como son realizadas por la sociedad hegemónica en sus múltiples 
perspectivas. Esta va a ser una de las fuentes más importantes de actualización de su acumulado y 
del enriquecimiento de otros ámbitos que se relacionan con ello. 
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Con unos ámbitos de actuación y despliegue de sus metodologías 

Uno de los asuntos centrales en la configuración de la Educación Popular se refiere a la 
manera como se ha venido constituyendo con fuerza y especificidad en las diferentes 
manifestaciones de la socialización, así como en los variados procesos educativos formales, no 
formales e informales, desarrollando un diverso repertorio de propuestas metodológicas en 
coherencia con su propuesta pedagógica de negociación cultural y diálogo y confrontación de 
saberes, convirtiendo sus herramientas en dispositivos de saber y poder. Esa variedad, ha llevado a 
que éstas no sean universales ni simplemente procedimientos técnicos, sino elementos para construir 
los empoderamientos de sujetos, actores, organizaciones, movimientos. En esta perspectiva ha 
constituido seis ámbitos en los cuales realiza transformaciones y construye subjetividades rebeldes y 
emancipadas o en vía de constituirlas, como lugar de actuación: 
Ámbitos de individuación. Existen procesos de transformación que parten de y construyen 
subjetividades en la constitución de sujetos que se reconocen a sí mismos como seres sociales y 
forjan su identidad a partir de procesos de elaboración de sí mismos. Un ejemplo de esto pudiesen 
ser las formas del trabajo con grupos étnicos, de género, de masculinidades, de reconocer por 
actores su campo de práctica y de actuación cotidiana, muy fundado en la intraculturalidad. 
Ámbitos de socialización. Son los referentes a prácticas de educadores populares que construyen y 
trabajan procesos e instituciones como la familia, la escuela, constituyendo una reorganización de 
roles, procedimientos y prácticas. Allí se dan dinámicas de interacción específica, logrando 
consolidar relaciones sociales transformadas en los diferentes roles que se presentan en esos 
diferentes espacios. 
Ámbitos de vinculación a lo público. La negociación cultural acá se constituye para que los sujetos de las 
prácticas orientadas en la perspectiva de educación popular decidan convertirse en actores que llevan 
sus intereses colectivos para ser disputados en lo público, reconociéndolo como un escenario en 
construcción. Requiere un ejercicio de discernimiento y edificación de la autonomía por parte de 
quienes lo realizan, y en ese sentido, la educación popular ayuda a construirlo como apuesta de los 
sujetos que se están convirtiendo en actores. 
Ámbitos de vinculación a movimientos y formas organizadas. Lo público trae aparejada consigo la necesidad 
de encontrar los grupos, desde los cuales se tejen esos imaginarios colectivos que dan forma a sus 
intereses y a la manera de vida a comunidades políticas de actuación, como ese lugar en donde los 
sueños colectivos se fundan para concretar la apuesta de transformación de sus condiciones 
inmediatas y de la construcción de otros mundos posibles. 
Ámbitos de construcción de procesos de gobernabilidad. Conscientes de que el poder de los grupos populares 
se construye y alcanza tras recorrer múltiples caminos, los educadores populares deciden desde su 
acumulado, y guiados por sus principios, participar en formas de gobierno que permiten la 
implementación de las propuestas específicas, en donde lo público popular busca ser colocado como 
apuesta de la sociedad, en un particular ejercicio de la política en territorios específicos, 
reconociendo que se está en el gobierno y no en el poder, lo cual le exige no perder el nexo con el 
movimiento que creó esa nueva condición. 
El ámbito de la masividad. Una de las características de las nuevas realidades propiciadas por las 
transformaciones epocales en marcha y la emergencia de los lenguajes digitales, es la configuración 
de un espacio masivo, que a su vez ha generado una serie de redes sociales y un campo virtual en 
donde actúan infinidad de actores. También el educador popular reconoce éste como un espacio de 
su actuación y elabora propuestas metodológicas en coherencia con sus apuestas pedagógicas para 
constituir allí desde sus desarrollos y acumulados un campo de actuación y de disputa de significados 
y de su proyecto de transformación de la sociedad. 
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El sur, una apuesta contextual, epistémica y política 

El pertenecer a una tradición latinoamericana que recoge y reconoce un mundo hecho 
conflictivo e identitariamente, desde la colonización de nuestros grupos aborígenes y la persistencia 
por construir un proyecto europeo y norteamericano como el modelo universal al cual nos 
acogemos para hacernos del mundo ha gestado a lo largo de nuestra historia, un marco de rebeldía y 
resistencia, que toma forma en procesos prácticos, movimientos en las esferas del saber y el 
conocimiento para dar cuenta de una identidad con otras características y posibilidades (Quíjano, 
2000). 

Pero la identidad nos une en la búsqueda de lo propio con gentes de otras latitudes que 
también han vivido situaciones de colonialidad (África, Asia) y luchas de resistencia en el mundo del 
norte, como es el caso de los diferentes grupos migratorios en el mundo del norte (hispanos, 
afrodescendientes, Europa del este y otros). 

En este marco es que la educación popular comienza a reconocer que muchas de sus 
intuiciones por darle forma a los saberes populares, las tecnologías propias, andinas, la educación 
propia, la economía y la comunicación popular. En otras tradiciones la teología andina y muchas de 
sus búsquedas iban construyendo un tronco común de identidad, que en un ejercicio de pensarse 
desde aquí, en nuestras prácticas, nos permite reconocer ese aspecto intracultural, que ha dado 
forma al diálogo de saberes “freirianos”, en donde este proceso fundamento de la educación 
popular, se convierte en base de un reconocimiento de lo propio que nos da el ser de acá, el cual al 
dialogar con los diferentes me da la posibilidad de autoafirmarme en mis saberes, mis epistemes y 
cosmogonías, desde y en las cuales realizo el ejercicio de ser educador popular en estos tiempos. 

Es en la mirada de esa especificidad que se vuelve a abrir ese fundamente en y desde la 
educación popular, en cuanto su tronco de identidad cultural contextual, lugares donde la 
dominación, el control y el poder convierten a lo humano en mercancías y en medio para sus fines, y 
allí la resistencia nos hermana y nos dota de bases para esas luchas, lo cual le da sentido e identidad a 
estas búsquedas desde el Sur, las cuales deben ser tenidas en cuenta al realizar nuestras prácticas de 
educación popular, ya que las dotan de un horizonte y que tendría entre sus principales 
características: 

Más allá del sur geográfico 

Si bien a lo largo del siglo XX el Sur fue una manera de enunciar un lugar geográfico con 
unas particularidades culturales y sociales propias, que se leían en clave de un mundo que había sido 
construido desde las apuestas de la expansión europea bajo forma de colonias de ultramar en sus 
diferentes vertientes, inglesa, española, holandesa, francesa, italiana, alemana, entre otras, aparece en 
esta perspectiva una característica que el P. Fernando Cardenal, sj (2009), denominó a finales del 
siglo anterior como “el Sur que existe en el Norte” y fue dando contenido político y social a un 
hecho geográfico y cultural como determinante para su enunciación, dándoles lugar a un sur signado 
por las características del control y el dominio, como forma de organizar la acción de los educadores 
que resisten y construyen alternativas. 

Es ahí donde el sur comienza a ser un lugar de enunciación y actuación, otro lugar múltiple, 
variado y atravesado por la diferencia a los lugares desde los cuales enuncia el proyecto de control y 
poder, y también nuestros compañeros de proyecto, los cuales han constituido una acción y 
pensamiento crítico en el mundo del norte. 

Esa primera trama nos muestra cómo compartiendo ese tronco común generado por la 
colonialidad y las formas de control del capitalismo actual, aun en la crisis del socialismo real se sigue 
compartiendo un horizonte de transformación social, la cual toma en nuestros contextos diferencias 
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del proceso que da una identidad propia, lo cual hace que nuestra modernidad, nuestra subjetividad y 
las características de transformación-emancipación tome características específicas. Ellas hacen que 
los proyectos de resistencia y cambio se reorganicen en función de las particularidades que enmarcan 
territorios y localidades específicas, donde toma vida el construir esos otros mundos posibles. 

 

 

El Sur, una forma de visibilizar otras múltiples y diferentes cosmogonías 

El camino que tomó la afirmación categórica de la educación popular de la existencia de 
saberes y conocimientos en estos sectores también obligó a una reflexión y búsqueda por mostrar su 
emergencia en la sociedad y en muchos casos sacarlos de las resistencias invisibles en las cuales se 
mueven, para evitar ser controlados, cooptados, subsumidos en las formas generales de la 
dominación y el control. 

Las transformaciones en la concepción de la sistematización son un buen ejercicio de ello, un 
análisis histórico a profundidad, nos mostraría cómo se fue de formas de evaluar proyectos, dar 
cuenta de sus desarrollos y la manera como aportan a la modificación de la realidad, hasta procesos 
que buscan hacer visibles esas concepciones propias de lo popular existentes en ellos, hasta la 
búsqueda de esos saberes propios, fundados en troncos epistémicos particulares por el origen de los 
participantes, sus pertenencias a grupos sociales y claves, lo cual hace visible en sus prácticas unos 
troncos epistémicos no solo diferentes, sino que toman cuerpo en formas de organizar el mundo en 
forma no coincidente y semejante a ese “conocimiento” en el cual nos hemos educado. 

También la especificidad de los actores por ejemplo indígenas, afrodescendientes, nos han 
mostrado un rastro que han construido desde su particular historia, los cuales los ha llevado al 
planteamiento de Educación Propia (CAS/Red Feria; UMSA/CCE; CEBIAE, 2012), en la cual se 
reivindica la existencia de cosmogonías particulares a través de las cuales se hacen visibles esas otras 
maneras de entender y comprender el mundo, mucho más allá del pensamiento dualista occidental, 
el cual construye cosmovisiones totalizantes. En ese sentido, estamos frente a maneras de entender 
el mundo mucho más amplio que las que hemos construido desde la matriz epistémica fundada en lo 
racional. 

El Sur entiende el mundo en forma integral sin dicotomías 

Una de las consecuencias de la separación teoría-práctica en la esfera del actuar, es que el 
mundo se divide perdiendo la unidad que tenía en muchas de las cosmogonías propias de nuestros 
pueblos. Un ejemplo significativo de esto es la manera como se ha separado las relaciones hombre-
naturaleza, forjando un pensamiento sobre el conocimiento y la naturaleza de corte patriarcal y 
antropocéntrico. Discusiones de estos días muestran cómo ello está en el corazón del debate sobre 
lo ambiental que se desarrolla, mostrando cómo formas de entender esa relación nos lleva a un 
cuestionamiento profundo a la idea de desarrollo, a partir de la idea del Buen vivir. 

En esta visión se plantea que la crisis es de la idea de desarrollo misma, y se cuestiona la idea 
de desarrollo sustentable y sostenible, ya que son formas que no tocan la revalorización del capital, 
que ahora nos es vendida bajo la idea de capital verde, que mantiene una confianza desmedida en la 
ciencia y la tecnología encubierta actualmente en un discurso ambiental y humano que sigue fundado 
en la idea de progreso material que se nos ofrece ahora en su forma política como proyectos en las 
localidades. 

Por ello, muestran cómo la crisis ambiental no es solucionable con el mercado, entendido 
como acumulación de bienes y la monetarización de la vida, y plantean la necesidad de salvaguardar 
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la naturaleza como patrimonio de las futuras generaciones, y esto no es posible sin un proyecto 
anticapitalista que enfrente su individualismo, su deshumanización y su interés privado y de 
ganancia, regulando las acciones entre los humanos. Por ello, el fundamento de una nueva sociedad 
no es posible sin la comunidad soberana y autosuficiente (Acosta, 2009). 

En esta crítica se plantea que es necesario buscar alternativas que ya existen en la 
cosmovisión de nuestros grupos amerindios, quienes desde siempre han planteado la unidad del 
universo y por lo tanto de lo humano y la naturaleza, lo cual da fundamento a la igualdad de la vida y 
por lo tanto entre los humanos, mostrándonos un mundo no fundado en el control humano de la 
naturaleza, sino la integralidad en ella de las diversas formas de vida. Para ello, se apela a la tradición 
y se encuentra en el mundo quechua la idea de SUMAK KAWSAY (la vida en plenitud y armonía), 
en el mundo kuna BALUWABA (la unidad de la naturaleza), y en el aymara el SUMA OAMAÑA (el 
bienestar de tu fuerza interna). 

Se plantea que recuperando estas tradiciones pudiésemos avanzar hacia otras formas de vida, 
distintas a la propuesta por el capitalismo, en las cuales se proteja el medio ambiente, se despliegue la 
solidaridad, y se profundice en forma real la democracia, dándole cabida a la plurinacionalidad, --
fundamento real de los estados modernos--, y el Buen Vivir como fundamento de la vida (Ibáñez, 
2010). 

En ese sentido, el Buen Vivir se considera como algo en permanente construcción. En tanto 
las personas y grupos lo vayan asumiendo en sus vidas, tendremos un mundo sin miserias, sin 
discriminación, con un mínimo de cosas necesarias y con acceso a bienes y servicios, sin tener a los 
seres humanos como medios para acumular bienes. El buen vivir ha sido incorporado a las 
constituciones de Bolivia y Ecuador. Su lema pudiera ser: a partir de los proyectos de vida las 
comunidades construiremos el buen vivir. 

El sur redimensiona los sentidos políticos de la naturaleza 

Como podemos ver, existen múltiples interpretaciones sobre el problema de la 
sustentabilidad en el mundo de hoy, grandes desarrollos que van más allá de donde la cumbre 
ambiental de Río de Janeiro (1992) dejó la discusión. Esto implica para nosotros como educadores 
mirarlas con atención porque, en últimas, muchas de nuestras prácticas están marcadas por lo que 
podríamos denominar las nuevas concepciones de la época, así como no se puede producir una 
homogeneización de todo el ambientalismo, es decir, emerge con propiedad la eco-política como 
uno de los asuntos centrales y un componente básico de cualquier proyecto de transformación, y ello 
tiene implicaciones en el día a día de nuestro quehacer y el de nuestras comunidades y 
organizaciones. 

En ese sentido, así no lo sepamos, terminamos siendo prisioneros de ellas y en ocasiones 
ubicados social, política e ideológicamente en lugares que nos pudieran disgustar como señalamiento 
de lo que hacemos, pero que al contrastar la manera como lo hacemos y ese día a día de nuestro 
quehacer con las concepciones sobre estos puntos, nos permiten ubicarnos claramente en un lugar 
del espectro del desarrollo con el cual trabajamos y de las concepciones con las cuales lo hacemos, 
que en ocasiones van en contravía de lo que afirmamos. 

Igualmente, nos muestra cómo ecología, desarrollo, tecnología y sustentabilidad, son campos 
polisémicos; es decir, están cargados de múltiples sentidos, en algunos casos contradictorios. Por 
ello, cuando hablemos de ellos o los incorporemos a los procesos educativos, debemos reconocer 
desde dónde lo hacemos, lo cual va a requerir de nosotros un esfuerzo adicional de interpretación 
para saber qué uso y connotación le estamos dando. Por esa razón, dirijo desde mi concepción una 
reflexión sobre estos aspectos. En últimas, hablar desde una perspectiva educativa sobre estos 
elementos significa entender que asistimos a una revolución que está redefiniendo las relaciones 
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entre naturaleza y cultura y el lugar del ser humano allí y que debemos tener claro para que nuestras 
prácticas vayan en ese sentido. 

Estas consideraciones exigen estar alerta en cuanto a la manera como estamos llevando estos 
nuevos hechos históricos a nuestra práctica educativa, ya que también exige un replanteamiento de 
ella. 
El Sur busca un estatus propio para los saberes y su relacionamiento con el 
conocimiento 

A medida que los saberes propios de quehaceres, sabidurías y prácticas fueron 
visibilizándose, constituyeron un campo particular de diferenciación del conocimiento en un primer 
momento como algo distinto y antagónico, luego como formas diferentes que dan lugar a prácticas 
como medicinas ancestrales, tecnologías de producción, en las cuales lo que emergía eran diferencias 
profundas, que hacen visibles otras maneras de conocer y aprender, marcados por la diferencia que 
establecía la interculturalidad, en la cual la búsqueda conducía a esa constitución de lo propio. 

En ese marco emerge con claridad como los procesos del saber (más propios de las prácticas 
y sabidurías particulares) y del conocimiento (más fundado en las disciplinas del saber, propias de la 
idea de la ciencia fundada en la modernidad) encontraban su soporte no solo en contextos 
específicos, sino también en comprensiones del mundo y sus relaciones, bastante diferentes. Es en 
ese espacio donde se inicia una reflexión, la cual busca la especificidad de cada una de ellas, y la 
manera como ocurre por caminos diferentes la producción de teorías desde los mismos 
presupuestos que fundamentan a los dos como diferentes, pero a la vez complementarios, saliendo 
de una mirada monocultural en el conocimiento. 

Es ahí donde el diálogo de saberes (intra-culturalidad) en la cual se basa un reconocimiento 
explícito delas diferencias, que da lugar a un pensamiento múltiple y variado, donde los 
representantes más claros son las múltiples lenguas y grupos étnicos que habitan nuestras realidades, 
abriéndonos el camino de los pensamientos hegemónicos en la esfera de lo cultural y lo pedagógico, 
lo cual produce una ruptura con los intentos de construir sistemas cerrados (verdaderos y únicos) del 
conocimiento y del saber, abriéndonos el camino de tener que pensarnos, en el sentido de José 
Carlos Mariátegui (1994) acerca del marxismo europeo, en la necesidad de pensarlo de nuevo desde 
ls diversas culturas, replanteando las formas de lo universal y lo particular. 

Este hecho va a abrir un campo de reflexión más profundo, en cuanto nos coloca a los 
educadores populares desde las diferencias y la diversidad cultural con un principio de 
complementariedad, lo cual va a permitir el ejercicio de diálogo y confrontación, la necesidad de 
realizar negociaciones culturales, en las cuales nos enriquecemos social, cultural, políticamente, 
convirtiendo la actividad educativa y pedagógica en un ejercicio permanente, donde los tres procesos 
están presentes, para poder llegar a acuerdos que nos permitan una praxis donde la intra e 
interculturalidad toman forma en la transculturalidad crítica, como principio de complementariedad. 
Ella hace posible una acción concertada para la lucha de los movimientos que se nutren de su 
identidad y de la tradición crítica para construir las emancipaciones de hoy. 

El Sur, otras formas de la acción y las teorías de los movimientos críticos 

Los cinco elementos anteriores (saber, cosmogonías, geografías, naturaleza, integralidad) nos 
muestran el camino de una teoría que al beber y construirse desde la especificidad de ese sur 
político-pedagógico y desde su tradición e identidad, permite también un cuestionamiento diálogo 
con esa teoría política venida del mundo del Norte, y en ese sentido su cuestionamiento angular es la 
pregunta por la manera como un pensamiento particular, desarrollado en un espacio geográfico se 
hace universal, y con qué fundamento señala a las otras su particularidad, como lo incapaz de 
convertirse en “ciencia”, y de qué manera los espacios como los sujetos del conocimiento, nacidos y 
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vivientes del sur, acuñan las formas del norte para desvalorizar y juzgar las experiencias y saberes que 
han sido rechazadas por la organización del saber del mundo del norte. 

Es en este marco que se constituyen diferentes grupos de intelectuales a los cuales se les 
colocan diferentes denominaciones: “orgánicos”, “propios”, subalternos, y muchas otras, para 
explicar su comportamiento en estos contextos y en las mismas particularidades, surgiendo 
interrogantes sobre las elaboraciones conceptuales que se elaboran en las concepciones del mundo 
del norte, para explicar esas manifestaciones de resistencia y lucha, organizadas desde las 
singularidades, abriendo una discusión epistémica (Albó, 2000) que exige argumentación y 
producción para abrir el pensamiento crítico del norte para nutrirse de los procesos que se 
desarrollan en nuestras realidades. Estas requieren heterodoxas explicaciones, en cuanto se alimentan 
de otras maneras de los procesos contextuales que los constituyen. 

Este reconocimiento de complementariedad y diferencia nos lleva a ver en la teoría crítica del 
norte una comprensión limitada y por lo tanto no suficiente para dar cuenta de las sabidurías, 
visiones y tradiciones en las cuales nos inscribimos desde el Sur. En ese llamado surge la necesidad 
de un encuentro propositivo y rico, de esos saberes de frontera que han sido constituidos en las 
luchas, búsquedas, confrontaciones, diálogos y negociaciones culturales. Es ahí donde la relación 
sur-norte comienza a adquirir otro sentido conceptual, práctico, teórico, más en términos de 
interculturalidad y transculturalidad, lo cual permite afirmar en la negociación y la diferencia, 
procesos de otras experiencias y saberes que permitirán crear lo nuevo que construye en ese 
quehacer las nuevas formas de la transformación y la emancipación, las cuales se hacen en el día a 
día, las cuales bebiendo del pasado-presente (intraculturalidad) construyen la esperanza desde la 
interculturalidad y la transculturalidad. 

El sur organiza nuevos escenarios político-pedagógicos 

Estas lecturas específicas nos llevan a encontrar la manera como esas comprensiones van 
dando cuenta de esa otra manera de manifestarse el reencuentro de mundos del norte y el sur, lo 
cual requiere interpretaciones y relaboraciones en sus fundamentos, que deben alimentar los 
procesos de formación y ante todo, del análisis de la realidad como fundamento de la educación 
popular, el cual deja de ser la transposición mecánica de las dinámicas del capitalismo del mundo del 
norte. Ello exige ser releído desde las particularidades contextuales del sur, por los diferentes actores 
de lucha, por las transformaciones y emancipaciones necesarias, a las cuales se les colocarán 
nombres según las realidades emergentes las vayan configurando en el proceso de diálogo, 
confrontación y negociación cultural. Algunos de estos aspectos que comienzan a ser releídos son: 

La afirmación de la unidad entre lo humano y la naturaleza 

Quizá la mayor enseñanza de nuestros pueblos originarios al visibilizar su mundo y sus es la 
relación con la naturaleza en un sistema horizontal, en donde se controvierte la mirada de la 
tradición occidental de la separación entre ser humano y naturaleza. Para estas culturas las miradas 
constituyen una integralidad, en donde no se puede producir esa separación. La idea de la 
pachamama nos replantea una tradición que ha usado la naturaleza como algo externo a los seres 
humanos y en la modernidad capitalista integrada a un proceso productivo, en función de convertir 
la naturaleza en mercancía. 

En ese sentido, la relación que se forja en la interculturalidad con los grupos indígenas y 
afrodescendientes, tiene un sentido descolonizador, en cuanto al relacionarnos con ellos aprendemos 
de una identidad y unos sentidos de lucha que están colocados en otros lugares a los cuales nos 
abocábamos en nuestras comprensiones, incorporando contenidos y prácticas que en los grupos 
populares llama a replantear también muchas de sus relaciones y deconstruir miradas que en algunos 
escenarios comienzan a tomar forma en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. 
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Tal vez una de las rupturas mayores que vamos a tener que realizar va a ser la del 
antropocentrismo, eje de la cultura occidental, lo cual ha construido no solo esa relación utilitarista 
con la naturaleza, sino formas particulares de conocimiento, de actuación y de institucionalidad, y en 
alguna medida ha sido el soporte de la patriarcalidad, en cuanto coloca no en lo humano (hombres y 
mujeres) la construcción de la sociedad, sino que la separación ser humano-naturaleza se realiza 
convirtiendo al hombre en impulsor de esa gesta, reduciendo a la mujer al espacio doméstico y a una 
forma de entender el cuidado, que construye unos procesos de relaciones sociales, en donde el 
control del hombre como representante de la especie humana, se repite sobre la naturaleza 
(antropocentrismo) y en las relaciones inmediatas con las mujeres (patriarcalidad). 

La afirmación de lo local y lo territorial en un mundo globalizado 

La idea de lo universal como matriz social sobre lo cual se construye la institucionalidad en 
occidente ha significado la construcción de procesos sociales comunes a todos y la organización de 
los diferentes sistemas de la vida en ese horizonte. Allí están los procesos de socialización con su 
múltiple institucionalidad: estado, familia, religión, escuela, medios masivos de comunicación, 
organizando el mundo desde esa mirada. No en vano al interior de ellos ese ejercicio 
homogeneizador se repite, por ejemplo, en la escuela, el currículo, los estándares, las competencias, y 
para ello la globalización capitalista y neoliberal como la única manera de ser y estar en el mundo 
termina construyendo una matriz transnacionalizada (a nivel político, social, económico, comercial, 
financiero) bajo el cual se produce el nuevo control. 

Sin embargo, el lugar en el cual esas formas de control se sufren y padecen directamente es el 
territorio, ese mundo donde las formas de la globalización llegan bajo el doble estatuto de cambio de 
época y nuevo proyecto de control como formas glocalizadas, se convierte también en el lugar en 
donde esos procesos son redirigidos, integrados a los procesos de las comunidades, y el mundo local 
desde sus formas particulares construye desde sus saberes, nuevas experiencias de resistencia 
mediante las cuales las comunidades en sus territorios endogenizan esa patronización de las formas 
universales en sus diferentes niveles, haciéndolas glocales. 

Ello va a exigir de los educadores populares una reflexión permanente en su quehacer, para 
reconocer el control que se construye desde esa racionalidad universalista que a nombre de su 
verdad intenta imponer procesos monoculturales, rompiendo la diversidad fundada en la identidad 
de los territorios, en experiencias, saberes, conocimientos, sabiduría, tecnologías, visibilizar estos 
asuntos para el quehacer práctico de comunidades y movimientos y construir procesos para permitir 
su emergencia desde la esfera de lo glocal va a ser una tarea urgente de los educadores populares. 

La visibilización de otros lugares de democracia 

En el último tiempo la crisis de la democracia de las corporaciones transnacionales 
manifiesta en el escenario en el cual el mundo del norte tramitó la crisis financiera del 208 (la de las 
hipotecas), mostró cómo todos los recursos de los fondos públicos de los estados iban a salvar a 
estos grupos especuladores, en lo que irónicamente alguna revista norteamericana tituló “el 
socialismo para los banqueros”, esto se realizaba en un escenario en donde no se producían grandes 
reformas para redirigir la responsabilidad de estos sectores en la sociedad5. Paralelo, la cumbre de 
Copenhague sobre el calentamiento global planteaba la necesidad de ¼ parte de los recursos que se 
utilizaron para salvar a los grupos financieros, los cuales garantizaban en diez años un alivio 
sustantivo sobre esta problemática, pero no fue posible conseguir ese recurso. 

                                                
5 Al interior del capitalismo, dos de los grandes críticos son los premios Nobel: Krugman y Stiglitz, que piden 
una reforma de él. 
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Desde el Sur, desde nuestros grupos originarios y nuestras comunidades locales, se han ido 
ampliando procesos que van más allá dela democracia representativa, mostrando también un 
enriquecimiento de ésta en los procesos comunitarios, en las mingas de asociación grupal para 
construir en diferentes niveles (político, económico, social, cultural) el proyecto de participación de 
los individuos en el colectivo social, lo que en una mirada eurocentrada puede ser visto solo como la 
pervivencia de formas pre-capitalistas. 

Estos procesos enraizados y visibilizados en las últimas luchas de sectores aborígenes, da 
forma en el quehacer cotidiano a un sistema de representación basado sobre otros criterios, y que 
desde la idea del Buen vivir, construye en las comunidades los proyectos de vida, como una crítica 
radical a la idea de desarrollo, mostrando otros caminos para él, a la vez que dan cuenta de un 
remozamiento (¿o transformación?) de la democracia. 

Para los educadores populares se construye una exigencia por pensar esas otras formas de la 
democracia y la ciudadanía, para hacerla más horizontal y que son visibilizados por nuestros grupos 
populares, más allá de quienes han terminado rescatando y trasladando a nuestros contextos la 
democracia radical. 

Nuevas formas de institucionalidad y de movimientos 

Todo el proyecto de la modernidad capitalista (y también de los socialismos) estuvo fundada 
sobre la existencia del Estado-nación, convirtiendo a éste en el garante del acumulado de los 
derechos sobre el cual se construye la subjetividad moderna. Es el fundamento de los procesos de 
socialización, en donde por ejemplo la escuela enseña no solo la manera de entender el 
conocimiento, sino que interioriza un sujeto que conoce desde su interioridad (yo interno). 

El reconocimiento de la diversidad significa el encuentro con un tipo de subjetividad que 
produce un cuestionamiento al Estado-nación y su manera de entender los derechos, basados sobre 
lo cultural, y en el caso de nuestros países da forma a un estado pluricultural, que encuentra en él la 
manera de resolver que en ese territorio también conviven y tienen presencia manifestaciones 
plurinacionales y pluriétnicas, lo cual exige una manera diferente de leer el Estado, y no solo de 
leerlo, sino la necesidad de plantearse que existen otras maneras de construcción de Estado y 
sociedad. 

Esto significa también una redefinición de los principios del territorio, nación, identidad, y 
allí aparece en forma muy clara una redefinición de los derechos, en donde la misma visión crítica 
occidental del proyecto liberal no es suficiente para explicar de qué manera se produce éste, ya que 
sus bases jurídicas, filosóficas y de institucionalidad y juridicidad, que dan forma a esas nuevas 
manifestaciones políticas que pugnan por emerger en nuestro panorama, como es el caso del 
boliviano, con todas sus particularidades y dificultades, en donde se busca que el Estado 
plurinacional sea la expresión del Buen vivir. 

Una manifestación de estos aspectos para los educadores populares es la manera cómo 
comienzan a emerger otras formas de movimientos que recogen esos nuevos intereses y van más allá 
de la organización político-gremial de esa tradición. El mismo Freire había avizorado esa crisis: “la 
globalización no acaba con la política; al colocar la necesidad de hacer las luchas de forma diferente, 
se tiende a debilitar el lugar de las huelgas de la clase obrera, no significa por tanto el fin de la lucha, 
sino de una forma de luchar la huelga. Toca a los obreros reinventar la manera de sus luchas y no de 
acomodarse pasivamente ante el nuevo poder”. (Freire, 2000, p. 93) 

El poder, más allá de lo político y lo económico 

También nuestra tradición ha ido replanteando las formas de poder visible en el materialismo 
histórico. En esa perspectiva no sólo nos encontramos con una existencia de ella en los lugares 
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clásicos de la tradición jacobina (Estado-ingreso) y la crítica de ésta. Desde la década del ’60 del siglo 
pasado, autores como Aníbal Quijano (2007, p. 96) releía a éstas y mostraba las maneras cómo el 
poder circulaba en las formas y lógicas que tomaba el conocimiento en la sociedad. También hizo 
visible mucho antes que otras versiones europeas, el poder existente en las formas de autoridad 
múltiples y variadas en las cuales se constituían las relaciones sociales cotidianas y ampliadas. 
También le dio forma al mostrar cómo el sexo y sus múltiples relaciones constituían escenarios de 
poder particulares. También elaboró acercamientos para dar cuenta de la manera como la naturaleza, 
sus usos y entendimientos, era un escenario de poder, que mostraba sus caminos más allá de los 
clásicos entendimientos, lo cual convierte todas nuestras acciones en escenarios políticos de 
actuación. 

Es ahí donde se hace necesario construir esos espacios de poder en lucha y resistencia, para 
que no sean colonizados por el poder dominante, y a la vez sean espacios de construcción de poder 
popular y alternativo. Este reconocimiento significa la necesidad de explorar el control en sus 
múltiples manifestaciones y allí la urgencia de cambiar la mirada que permita reconocer esas ópticas 
de él en estos espacios y construir las resistencias que no están en ningún lugar, pero están siendo 
recreadas como formas de emancipación en los procesos cotidianos de quienes buscan construir 
otros mundos. 

Allí emerge para los educadores populares un campo de actuación en los diversos niveles –
micro, meso y macro—como espacios de disputa de poder, control y saber, lo cual coloca al orden 
del día lo político-pedagógico, en cuanto éste no se hace como tal por un discurso crítico que la 
acompañe, sino por la manera como en todo su ejercicio construye relaciones sociales con intereses 
específicos. En ese sentido, los dispositivos que se utilizan en cada actividad educativa y pedagógica 
marcan el horizonte político del educador, es decir, él transforma la sociedad desde el cotidiano de 
su actuación como educador, y ahí, reconociendo cómo el poder está en su actuar concreto, lo lleva 
a autocriticarse, en el sentido que lo político no es solo el horizonte emancipador de su discurso, 
sino también la manera como anticipa la nueva sociedad en su cotidiano pedagógico, haciendo 
presente que no hay acción humana y educativa exenta de ser política. 

Ámbitos de relaboración de las pedagogías de la educación popular 

Si la educación popular reconoce hoy un acumulado de su construcción y unos elementos en 
los cuales reelabora su propuesta como una forma de educación posible en todos los ámbitos de la 
sociedad, es necesario comprender cómo también ese desarrollo, así como los elementos de su 
particular constitución, desde el sur, con sus nuevos escenarios y en la manera de leer el poder, hace 
que su proyecto educativo sea sustantivamente político-pedagógico. Es decir, que no se pueden 
disociar la una de la otra, ni lo político le viene a la pedagogía desde afuera, dada por la ideología o la 
apropiación de discursos sociales, no. Ella es política en sí misma y construye en su particular 
accionar, poder. Por ello, sus dispositivos y procesos metodológicos tienen que ser revisados en cada 
acción para garantizar que construyen el empoderamiento social de excluidos, segregados, 
dominados, oprimidos, y de los procesos socioeducativos que configuran el campo de la 
transformación y la emancipación. 

En esta perspectiva, la educación popular realizando un balance de su actuación en toda la 
sociedad para generar transformaciones, en cuanto es una propuesta para ella desde los intereses de 
los grupos excluidos, segregados, oprimidos. Se ha visto exigida a hacer una reflexión de cómo lo 
pedagógico se hace particular de acuerdo al ámbito en el cual realiza su mediación, ya que es ahí y en 
coherencia con su proyecto donde se definen los dispositivos de saber metodológicos que se utilizan 
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para garantizar su efectividad político-pedagógica en coherencia con su propuesta de diálogo, 
confrontación de saberes y negociación cultural. En ese sentido, estos ámbitos formarían parte de las 
geopedagogías6, con las cuales se busca construir las propuestas educativas, en coherencia con los 
espacios de aprendizaje en los cuales se realiza la actividad educativa. 

Decantar esos procesos y desde esta perspectiva, educadoras y educadores populares nos 
hemos visto en la exigencia de reconocer la necesidad de planificar nuestras acciones en coherencia 
con esos ámbitos en los que están ubicados los actores y los fines de las organizaciones, 
movimientos, entidades, instituciones, desde donde hacemos o que organiza la actividad educativa. 
Es decir, el ámbito le da contexto específico y particular a la actividad, localizándola y permitiendo 
organizar la metodología y los dispositivos que hagan posible el empoderamiento de los actores que 
participan en ella, y su apuesta político-pedagógica. 

En este sentido, la educación popular ha venido decantando seis grandes ámbitos de 
mediación en su actividad: la individuación, los procesos de socialización, la vinculación a lo público, 
la vinculación a organizaciones y movimientos, la participación en los gobiernos, y lo masivo. En 
todos y cada uno de ellos se hace específico el proceso de diálogo de saberes (intraculturalidad) 
confrontación de saberes y conocimientos (interculturalidad) y negociación cultural 
(transculturalidad) y allí la persona educadora popular, en coherencia con sus concepciones –que son 
variadas—hace la elección de sus dispositivos y rutas metodológicas para hacer posibles los 
resultados buscados en la actividad educativa que se desarrolla. 

Negociación cultural para ámbitos de individuación 

Dos asuntos centrales al pensamiento emancipador en su versión eurocéntrica, son los 
asuntos de la construcción de subjetividades y conciencia crítica, los cuales llegaron a nuestros 
contextos –en el caso de Paulo Freire—con los pasos de la conciencia ingenua a la conciencia crítica, 
tanto, que muchos de sus procesos educativos estaban orientados a una toma de conciencia sobre 
sus condiciones de opresión, donde la actividad educativa buscaba generar dinámicas de liberación. 

En esta perspectiva, era un sujeto que se constituía como actor en la toma de conciencia de sí 
y de su mundo, en un ejercicio en donde el individuo solitario aislado no existe. Nos hacemos desde 
y en las relaciones con las otras y otros y en la toma de conciencia de quién soy, buscando que en el 
reconocimiento de esa actividad que realizo (acción) se forje mi individuación desde los contextos 
específicos, y desarrollando las capacidades genético-sociales (cognitivas, socio-afectivas, valorativas, 
volitivas) que traigo en mi condición de miembro de la especie humana. 

Por ello, la educación es siempre una acción de medi-acción, en donde tomo conciencia del 
mundo, forjándome la conciencia de mí, haciéndome sujeto histórico. Es allí donde se da la 
interculturalidad como hecho fundante de la educación popular, en cuanto el diálogo de saberes me 
constituye en mi identidad, que a la vez es diferencia con otros. Por ello se requiere la educación, 
para orientar ese sentido de corresponsabilidad con el destino de lo humano en la tierra (solidaridad) 

                                                
6 Con geopedagogías, se señalan las pedagogías que están siendo construidas, ya que las existentes no son 
suficientes para dar respuesta a los nuevos contextos del cambio de época y la reconfiguración del 
capitalismo. Éstos exigen la construcción de nuevos espacios para hacer real la educación de estos tiempos en 
los cuales los desarrollos de ella en la modernidad (paradigmas, corrientes, enfoques, metodologías) requieren 
ser ampliados para dar forma a estas nuevas realidades. Se señalan como algunos aspectos de geopedagogías 
los nuevos contextos globales, las nuevas teorías de la ciencia (modo 2), las nuevas mediaciones tecnológicas y 
comunicativas, las nuevas identidades (el Sur, por ejemplo), y las nuevas regulaciones éticas (Cfr. Rabelatto). 
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y de la vida en el universo (ética), constituyendo un eje de organización no solo del mundo, sino de 
la manera como actúo en él y los sentidos que coloco a mi actuación. 

Un ejemplo de esta acción es mi encuentro con un jesuita que se mueve en un campo de 
actuación marcado por los retiros espirituales. Yo le preguntaba sobre si era consciente de ser 
educador popular en el ámbito de la individuación más propio de ese tipo de práctica, y le 
comentaba que desde mi punto de visa, ésa era una de las causas por las cuales la “nueva era” se 
había tomado muchas de las prácticas espirituales del mundo cristiano (CINEP , 2010). 

Negociación cultural para ámbitos de socialización 

Durante mucho tiempo la educación popular fie asimilada a “educación no formal y de 
adultos”. Además, solo existente en procesos políticos de movimientos sociales y políticos que 
lucharan por la emancipación. A medida que se fueron leyendo los nuevos entendimientos del poder 
como control y dominio en múltiples espacios de la vida cotidiana y en la subjetividad e 
individuación de actores –aun en quienes luchaban por el cambio y la transformación—surge la 
necesidad de releer la educación popular en clave de poder en conflicto: dominación/control-
emancipación/transformación, presente en toda la sociedad. 

Esta comprensión fue construyendo desde los grupos de educación popular, infinidad de 
prácticas que buscaban transformar las relaciones de poder en los entornos familiares y en 
consecuencias prácticas de ese núcleo familiar que soportaban y prolongaban la patriarcalidad, el 
adultocentrismo, el poco reconocimiento a la identidad de las culturas infantiles y juveniles, 
reproduciendo de igual manera el poder que domina, bajo las formas familiares más cotidianas. De 
igual manera, grupos con una tradición religiosa fueron encontrando esas prácticas en sus 
instituciones, y aun en el ejercicio de autoridad de personas que se nombraban educadoras 
populares. De igual manera, el ejercicio de gobiernos “revolucionarios”, incluso de quienes habían 
constituido con sangre sus procesos, reproducían formas que parecían eran propias del capitalismo. 

De otro lado, la emergencia de experiencias de “innovación” pedagógica en la escuela formal 
fue mostrando cómo ésta era no el simple espacio de reproducción cultural no apto para la 
educación popular, sino que además era uno de los espacios en los cuales cierta autonomía relativa lo 
constituía en un espacio de conflicto y disputa por construir propuestas alternativas, situación que se 
hizo más visible con el desarrollo del movimiento pedagógico en diferentes países de América 
Latina, en el cual participaron diferentes actores que venían de la educación popular, junto a otros 
que venían de las más variadas tradiciones críticas. 

Esto exigió a los educadores populares reconocer que este ámbito de la socialización era muy 
amplio, y que si se quería construir mediaciones y espacios de aprendizaje emancipador allí, iba a ser 
necesario salir de comprensiones estrechas de ella, de su metodología y su pedagogía, abriéndose a 
diferentes propuestas que, manteniendo el horizonte de su apuesta, hacían específicos los diferentes 
dispositivos para los múltiples ámbitos susceptibles de trabajar desde la educación popular. Ello hace 
posible en este nivel, un proceso de diálogo-confrontación de saberes que construía múltiples 
maneras de la interculturalidad. 

Negociación cultural para los procesos de vinculación al ámbito público 

La exigencia de vincular educación popular solo a los movimientos sociales y políticos, no 
solo mostró cómo algunas concepciones seguían prisioneras de una mirada reducida del poder 
(político-económico), sino que también negó la necesidad de disputar poder en esas otras esferas 
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trabajadas por Quijano y reseñadas atrás. De igual manera, la articulación de lo gremial y lo político7 
como un resultado inmediato de los procesos, no permitió un trabajo más valioso y de acumulación 
y construcción de poder, así como de proceso con grupos que no estuvieran vinculados a las formas 
organizativas clásicas. 

Sin embargo, al decantarse ese acumulado de educadores y educadoras populares, nos 
encontramos en muchos lugares con trabajos que pacientemente iban logrando una visibilización 
social de actores que antes habían estado silenciados en sus esferas privadas. Ahí están los casos de 
las mujeres, los niños, los jóvenes, población LGBTI, quienes emergían socialmente a escenarios 
públicos para visibilizar sus problemáticas y con características subjetivas interesantes, de perder el 
miedo para exigir y mostrar en escenarios públicos sus planteamientos o su búsqueda de articulación 
a grupos para hacer visible su protesta. En este sentido se presentaba una contradicción, ya que en 
ese momento de ir a lo público, es una decisión personal, apoyada por el entorno social que se ha 
ido constituyendo. 

Mientras el capital construyó el espacio de lo público como esa esfera de cuidado y 
protección del Estado para la realización de la ganancia, la educación popular lo fue convirtiendo en 
un lugar (social, simbólico-material), por donde personas y grupos emergieron en la sociedad como 
actores de su propio destino y esto exigió cualificar sus procedimientos en la actividad educativa y 
formativa, ya que esto requería una pedagogía para la movilización y la articulación a lo público que 
garantizara la opción consciente de estos actores asumiendo lo que esto significaba, permitiéndoles 
darse cuenta que ello era un ejercicio que movilizaba todas sus capacidades cognitivas, volitivas, 
valorativas, afectivas, y él se implicaba en la construcción de la sociedad. En ese sentido, los 
dispositivos de saber-poder-acción eran diferentes a los usados en los procesos en los ámbitos de 
individuación y de socialización, y exigía del educador popular un detalle para seleccionar las 
actividades que le garantizaran el empoderamiento de los actores presentes en estas actividades 
desde el espacio en el cual se realiza la acción, haciendo más fuerte la confrontación de saberes como 
ejercicio de interculturalidad. 

Negociación cultural para ámbitos de vinculación a movimientos sociales y políticos 

Éste fue por mucho tiempo el ámbito histórico de la educación popular, en cuanto se asoció 
lo político a las formas jacobinas de ésta, en la relación con lo gremial, como lugar de concreción de 
los intereses particulares de los sujetos clásicos, en las clases propias de los sectores primario, 
secundario y terciario de la economía (rural, industrial, servicios). Sin embargo, las particularidades 
de las manifestaciones de un capitalismo que en los contextos del Sur hicieron emerger 
subjetividades generadas en su desarrollo no eurocéntrico. Allí están los grupos indígenas, afros, 
mujeres, y una serie de sectores de clase, pero mas amplia de ella, desde otras realidades específicas 
como niños de la calle, grupos de desplazados por la violencia en algunos países o por el tipo de 
explotación capitalista en el campo, o sectores en diferentes circunstancias de convertirse en actores, 
por ejemplo, en sus procesos sociales educativos que asumen identidades más allá de su condición 
de asalariados, como los maestros con la pedagogía, grupos que se organizaron desde la diversidad 
sexual o religiosa, generando unas dinámicas organizativas que van más allá de las clásicas de la lucha 
social. 

De igual manera, el capitalismo centrado en lo tecnológico, el conocimiento con control 
financiero, van mostrando nuevas formas de asociación y lucha frente a estas nuevas realidades. Allí 

                                                
7 Lo cual desde mi punto de vista estaba marcado por esa primera definición de la educación popular, una 
educación no formal de adultos y que estaba muy marcada por las teorías revolucionarias de ese momento (el 
foco, la combinación de formas de lucha, la inevitabilidad de la revolución), lo que incidió en una 
participación política adulta y una visión de la toma del poder. 



Arquivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 22, No. 62                                       21  
 

tenemos formas de organización, por ejemplo, de grupos por el software y el hardware libre, las 
patentes libres, el acceso libre, que muestran que en esos campos de lucha se va mucho más que por 
el acceso y el derecho al uso de las nuevas realidades de la tecnología y el conocimiento, abriéndose 
un nuevo campo mucho más vasto, que requiere una reflexión para encontrar esos nuevos nichos 
organizativos. 

Para los educadores populares se convierte en un doble reto, en cuanto el reconocimiento de 
esas múltiples formas de poder –y por lo tanto de existencia de lo político—no solo significa 
construir ámbitos propios de su construcción de procesos de mediación, sino ante todo, de ser 
capaces de diseñar procesos formativos que estén en condiciones de generar esas múltiples formas 
organizativas de este tiempo, mostrando como ello es posible ampliando internamente las 
expresiones clásicas de la lucha gremial para dar forma a las organizaciones y movimiento de hoy. 

De igual manera, va a significar un ejercicio de filigrana, en cuanto este ámbito es un objetivo 
general en cada grupo humano que se trabaja, pero debe tomarse en cuenta el ámbito de subjetividad 
en donde se encuentra para no apresurar ni presionar procesos. 

Sea éste el lugar para reconocer que los ámbitos no son lineales en el proceso de los sujetos 
sociales que se convierten en actores y protagonistas. Ello está determinado por múltiples variables, 
contextos, tipo de institucionalidad donde se desarrolla la acción, necesidades de los actores, 
reconocimiento de intereses, construcción de proyectos de identidad y de sentido. En ello hay punto 
de partida y llegada, y los determinan los procesos específicos. 

Ámbitos de negociación cultural en procesos gubernamentales 

Éste es uno de los espacios constituidos en el reconocimiento de los múltiples escenarios de 
poder, en cuanto fuerzas, grupos, movimientos de lucha por hacer posibles las reivindicaciones de 
los sectores populares. Como expresión política tomaron como central el abandono de entender su 
lucha como la toma del poder, y se construyeron escenarios de construcción y acumulación del 
poder a lo largo y ancho del continente, como la última revolución existente de la toma por las 
armas, como la de Nicaragua, fue dando paso a una serie de experiencias, que viniendo de procesos 
populares llegan a los gobiernos cobijados por las banderas de estos movimientos y el planteamiento 
de una nueva izquierda que se hace presente en El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, 
Brasil, Paraguay, Argentina. 

En este ejercicio se introduce un campo de discusión fuerte para la educación popular, 
porque de alguna manera surge la paradoja de encontrar la manera de construir contra-hegemonía en 
uno de los instrumentos centrado en la construcción de la hegemonía. Esto significa no solo el 
ejercicio de reconocer que tener el gobierno no es tener el poder, pero que en su crisis la democracia 
representativa genera oportunidades en los intersticios de crisis para construir formas frágiles de 
democracia popular y comunitaria. Ello puede verse en los debates de Evo con indígenas andinos y 
amazónicos o en los recurrentes gestos golpistas como amenaza en Paraguay, volviendo a colocar el 
debate para muchos entre reforma o revolución, toma del poder o construcción de él, aun desde el 
gobierno, con los diferentes matices sobre la construcción de la ciudadanía en estos tiempos, y del 
uso de lo electoral para ello. 

Esta realidad ha tocado a la educación popular, en cuanto muchos de los educadores 
populares latinoamericanos han accedido a las puertas de estos gobiernos y han mostrado una cara 
de la construcción de políticas públicas populares, construyendo un ámbito de lo público desde el 
ejercicio de los gobiernos, dando forma y haciendo posible la construcción de políticas públicas 
populares. Ello exige dispositivos, procesos y dinámicas de vigilancia sobre la manera como se 
expresan y representan los intereses de los movimientos sociales y los grupos populares, generando 
una discusión nueva que es difícil de cerrar con recetas del pasado y llama a una alerta para construir 
este ámbito realmente como educadores populares y no simplemente como una nueva burocracia de 



La Educación Popular  DOSSIE EJA II 22 
 

izquierda, y de ese asunto de la posibilidad de construir resistencias desde lo gubernamental, y cuáles 
serían sus particularidades, así como ir con gobiernos electos a la constitución de la emancipación 
social. 

Ámbitos de negociación cultural en lo masivo 

Una nueva realidad ha sido constituida como escenario para los educadores populares en la 
actual revolución científico-técnica en marcha, la cual no solo ha construido nuevos elementos para 
ser trabajados desde la perspectiva de los educadores populares en tanto ella se funda y construye un 
cambio de época con profundas modificaciones culturales, introduciendo en la sociedad ámbitos 
propios de actuación en las esferas del conocimiento, la tecnología, la información, los nuevos 
lenguajes, la comunicación, la innovación, y como eje constructor-reconstructor de ellos la 
investigación. 

Una de las particularidades de algunos de estos fenómenos es la constitución de lo masivo 
como un nuevo espacio social de control y hegemonía, pero también como un espacio de 
contrahegemonía, como decía Dyer-Witheford: “En el ciberespacio es donde el capital busca 
adquirir hoy poder total, control y capacidad comunicativa para apropiarse así no solo del trabajo 
[…] sino también de sus redes sociales, como decía Marx. Pero al mismo tiempo, es en esta esfera 
virtual donde están teniendo lugar algunos de los experimentos más significativos de control-poder 
comunicativo.” (Dyer-Witheford, 1999, p. 122) 

Si el punto de partida de la educación popular es la realidad, nos encontramos frente a una 
nueva realidad que se construye en lo virtual, vehiculizada por un lenguaje digital y presente en la 
vida cotidiana por infinidad de aparatos usados por los habitantes del planeta, pero en forma más 
intensa por las culturas infantiles y juveniles, y allí la forma que ha de tomar la presencia de las 
educadoras y educadores populares es todavía parte de una elaboración y nos deja en la duda de la 
sociedad de consumo y la rendición a ella, pasando por las nuevas conceptualizaciones que nos 
hablan de un capitalismo que reorganizado, coloca las nuevas formas de consumo como controles 
en su reorganización de los nuevos proceso productivos de lo simbólico y el consumo de imágenes, 
información, tecnología, como centrales a su proyecto.8 

Allí la educación popular se ve jalada a generar procesos pedagógicos específicos para los que 
se generan en el ciber-espacio, en las redes, en las wikis, y que transforman el espectro y las formas 
de lo masivo en este siglo XXI. 

La educación popular, una construcción colectiva en marcha 

La marcha no se detiene, la educación popular camina sobre el sur de este continente y en 
sectores del norte que se plantean desde los procesos educativos, hacer de estos un medio para 
construir un mundo más justo y humano. Infinidad de experiencias, prácticas de resistencia y 
elaboraciones dan cuenta de sus múltiples entendimientos, lo cual también permite reconocerlos 
desde sus troncos básicos en el acumulado, con su infinidad de propuestas metodológicas, que 
construidas desde el diálogo de saberes, la confrontación de ellos, y la negociación cultural, 
construye una educación de impacto más profundo, para hacer real en la sociedad la 
intraculturalidad, la interculturalidad, y la transculturalidad. 

Esa diversidad de apuestas y propuestas desde su tronco básico, nos permite hoy reconocer 
cómo ese acumulado construido ha sido decantado de infinidad de procesos, proyectos y prácticas 

                                                
8 Para una ampliación, remito a mi texto: Las escuelas de las globalizaciones II. Entre el uso técnico 
instrumental y las educomunicaciones. Bogotá. Ed. Desde Abajo. 2011. 
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que han ido enriqueciendo ese tronco común, y del cual hemos dado cuenta en las páginas anteriores 
como el resultado de una construcción-reconstrucción permanente, fruto también a su interior del 
ejercicio de diálogo, confrontación, negociación, dando signos de una presencia a veces silenciosa 
sobre el tejido social de nuestros pueblos, pero por ocasiones rebrota como prácticas firmes y 
visibles, cuando la confrontación frente al capital y sus formas de poder en los territorios y 
localidades toma más fuerza. 

Esa lectura de este tiempo y de los desarrollos de la educación popular como una propuesta 
para toda la sociedad, desde los intereses y apuestas de los grupos populares de la población en 
múltiples ámbitos de la sociedad y en coherencia con las reflexiones anteriores, nos permiten 
reconocer esas tensiones propias de su crecimiento y desarrollo, las cuales desde mi particular punto 
de vista, marcarán hacia el futuro inmediato las maneras como la educación popular crecerá y 
realizará hacia su interior el proceso de diálogo, confrontación, negociación, haciendo visible que los 
rasgos centrales de su apuesta metodológica y pedagógica son eje fundamental de su construcción 
como propuesta para la sociedad en este nuevo siglo. 

Planteamos esta apuesta de su futuro como tensión, en cuanto los dos aspectos señalados en 
ella están hoy presentes en su desarrollo, y de los énfasis más marcados sobre uno u otro, hacia el 
futuro, en los terrenos de la acción, la reflexión, y la conceptualización, marcará los caminos de la 
educación popular y de las diferentes concepciones que se desarrollan de ella en nuestra realidad. 
Esas principales tensiones, no todas, serían: 

• Sur – Norte 
• Político – pedagógico 
• Desarrollo – Buen vivir 
• Saber – conocimiento 
• Sistematización – investigación 
• Gobiernos populares – movimientos sociales 
• ONGs – educación popular 
• Procesos locales – mundo global 
• Uso NTIC – cultura tecnológica 
• Activismo – reflexión 
• Abierta a esas que las prácticas nos van mostrando 

Entre Sur y Norte 

Una de las tareas centrales, en medio de un proyecto de globalización capitalista y neo-liberal 
signado por la manera como las teorías eurocéntricas y americanas marcan la particular forma de 
acción y reflexión de nuestras instituciones, organizaciones y movimientos, va a ser darle forma al 
sur, y en ese sentido, va a ser un giro en nuestra manera de ponernos frente al mundo y ello va a 
requerir de un profundo ejercicio de interculturalidad, que va a estar marcado por la toma de 
conciencia que somos de acá, y por lo tanto, implica una búsqueda profunda de ello en nuestra 
historia, en nuestras epistemes, en eso que el maestro Fals-Borda llamaba lo sentí-pensante. Ello va a 
exigir la incorporación de este aspecto en forma permanente en nuestras prácticas, porque en alguna 
medida significa ejercicios de reflotar nuestra memoria histórica, silenciada por los ejercicios de 
colonización de la mente, el cuerpo, el deseo, en sus múltiples manifestaciones. 

Para ello, deberá realizarse en un ejercicio de diferenciación con el mundo del norte, que a la 
vez debe establecer los nexos con la teoría crítica desarrollada allí, la cual nos da elementos para 
inscribirnos también en un escenario mundial de dominación y encontrar los aliados del proyecto 
emancipador, dando forma a uno de los principios de la negociación cultural, y es el de la 
complementariedad crítica. Ella nos permite evitar caer en un discurso sobre el sur que nos encierre 



La Educación Popular  DOSSIE EJA II 24 
 

y sea construido como nueva verdad única. Es allí donde la confrontación da forma a lo intercultural 
como riqueza para construir proyectos comunes. 

Entre lo político-pedagógico 

Esta tensión sigue siendo central en la educación popular, en cuanto el énfasis colocado en 
uno de los dos aspectos lo que hace visible es la manera como se entiende el poder que se construye 
y recrea en la práctica de los educadores populares. Cada vez la reflexión va mostrando que el 
carácter político de las prácticas no le viene desde afuera, de discursos de disciplinas sociales, sino 
que es propio de un quehacer que cubre los diferentes ámbitos de la sociedad, y en ese sentido, 
cuando se plantea como un proyecto para toda la sociedad –en cuanto propone transformarla, 
emanciparla desde los sectores populares—coloca un eje que es indisociable, pues lo pedagógico es 
en esta propuesta sustantivamente político-pedagógico. Es decir, no puede ser enunciado el uno sin 
el otro, precisamente para diferenciarse de otras educaciones o del componente social de ella en 
algunas teorías modernizadoras de la educación. 

En ese sentido, será tarea central de los educadores populares llenar de contenido y de 
desarrollos metodológicos específicos ese carácter pedagógico-político y político-pedagógico de ella, 
en cuanto los principios generales que fundamentan el acumulado de esta tradición no se pueden 
quedar en el discurso sobre la sociedad y su destino, sino que ellos deben convertirse en 
procedimientos específicos, propuestas metodológicas, y dispositivos de saber-poder-acción. Por 
ello, la educación popular va más allá de las didácticas y las herramientas. Por ello toda práctica que 
se realice debe trabajar con filigrana sus procedimientos para hacer real lo político-pedagógico. 

Entre Buen vivir y desarrollo 

La emergencia de proyectos populares en los gobiernos latinoamericanos con todas sus 
características problemáticas y los debates que se han generado, entre muchos de los elementos 
positivos, es que ha colocado sobre el tapete de la discusión norte-sur, la emergencia de identidades 
particulares de nuestros contextos y la visibilización de esa otra mirada del mundo, como es el caso 
del Buen vivir. Como se señala en páginas anteriores, significa una mirada del sur sobre el mundo y 
la manera como ella ordena las relaciones en la sociedad, entendiendo el mundo en una unidad dada 
por una cosmogonía que tiene en perfecta relación e identidad cada uno de los componentes de su 
entorno cercano y lejano, sin disociaciones ni fragmentaciones. Ello se ven en la manera como 
algunas culturas aborígenes llaman a los formados en el mundo occidental: “los hermanitos 
menores”. 

Estas miradas del mundo, más como cosmogonías que como cosmovisiones, ha ido 
generando una mirada propia que cuestiona entendimientos que se han construido sobre la marcha 
de la sociedad. Una de ellas es el entendimiento del desarrollo como meta de las sociedades con la 
consabida creación del mundo del subdesarrollo. En ese sentido, se produce un cuestionamiento a 
las políticas que se ven obligados a realizar los gobiernos de características populares. Lo más 
reciente se vivió en la Cumbre de Río + 20, en la cual se desnudó la manera como esos sostenibles y 
sustentables que se le habían colocado al desarrollo, lo que habían logrado era cambiar la cara del 
capitalismo, así no renunciara a sus principios depredadores de lo humano y la naturaleza. 

Para los educadores populares, esto va a significar un reto práctico y conceptual bastante 
profundo, en cuanto sus proyectos y procesos al ir escalando de lo micro a lo macro, pasando por lo 
meso, van a tener que ir encontrando la manera como estos dos aspectos se elaboran en una realidad 
donde las respuestas no están prefijadas, sino que deben ser recreadas y creadas cada día. 
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Entre sistematización e investigación 

Todo el final del siglo anterior fue rico en la constitución de un proceso que permitió 
reflexionar las experiencias y a medida que se consolidó fue derivando en una forma de investigar las 
prácticas. Ello ha permitido también ir haciendo una elaboración propia de esas epistemes de la 
práctica. Ese asunto ha ido consolidando a la sistematización (Jara, 2012) como una de las 
propuestas que viniendo de diferentes tipos de procesos e iniciativas, se consolida como una 
propuesta desde los quehaceres de profesiones práctico reflexivas, y por lo tanto, de educadores 
populares. En esta perspectiva, surge la urgencia de realizar las elaboraciones conceptuales y de 
profundización metodológica que a la vez que le constituya su acumulado, abra unos caminos de 
elaboración necesarios para acabar de consolidar esta práctica entre los educadores populares. 

Pero ello no agota el tema de la investigación en la educación popular, en cuanto se hace 
necesario para consolidar el tema-proceso de la sistematización, se hace necesario profundizar en ella 
desde una perspectiva más investigativa, para acabar de consolidar sus ejes de actuación y reflexión, 
así como también para visibilizar las diferencias entre concepciones, que deben ser enriquecidas en 
un debate que permita también construir en un escenario y un momento como el latinoamericano, el 
asunto del poder, la política, la producción de saber y conocimiento como aspectos fundantes de la 
sistematización en la educación popular. 

También se hace necesario hacer un ejercicio investigativo sobre variados asuntos de la 
educación popular, como su historia, sus fundamentos, su epistemología, sus características del sur, 
que se hace necesario construir con seriedad conceptual y metodológica. De igual manera, la 
construcción de las propuestas de trabajo que incluyen la investigación como componentes de los 
procesos metodológicos de la educación popular, la convierten en una búsqueda necesaria y urgente, 
así como la discusión de las experiencias iniciales que se vienen haciendo como los de la 
Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP). 

Entre saber y conocimiento 

A medida que se buscan las especificidades del mundo del sur, a nivel epistemológico va 
emergiendo otra manera de usar, procesar y producir la realidad, lo cual tiene consecuencias sobre 
los procesos de donde emergen las formas conceptuales con las cuales trabajamos. En ese sentido, la 
sistematización ha permitido una serie de diferenciaciones interesantes sobre el conocimiento 
producido en experimentos controlados, y el saber más propio de las prácticas, llevándonos por 
caminos iniciales en los cuales esas cosmogonías, esas epistemes del saber abren un campo nuevo 
para hacer posible la producción de saber de esos practicantes, estableciendo una 
complementariedad con el conocimiento de la ciencia moderna, más basado en las disciplinas. 

Estos dos caminos para ir a la teoría, propios de dos sistemas sociales diferentes, abren una 
rica veta de tensión que complementan en esta esfera las relaciones norte-sur y por lo tanto a los 
pensadores de estas dos latitudes, que se unen buscando construir una relación que haga posible que 
el proyecto emancipatorio tenga como fundamento esas diferencias. Ello permite construir un saber 
de frontera, en donde también habrá que pensar las formas institucionales que pueden cobijar no 
solo ese intercambio, sino también las formas bajo las cuales va a ser posible lograr esa producción 
de saber. 

Existen experiencias ricas en el continente que deben estudiarse con detalle para ver de qué 
manera se está construyendo expresiones de ello. Procesos como la multidiversidad franciscana, las 
universidades indígenas con un carácter bilingüe y plurinacional, las propuestas de saber propio de la 
coordinación afro en los territorios del mar Pacífico, el intento de Bolivia con su Ley de educación 
(70) que busca construir currículo nacional desde las características plurinacionales y constituye un 
viceministerio de Educación Alternativa, y otras que se me haría largo enumerar, así como muchas 
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otras que no conozco, sirven como fundamento para mostrarnos lo importante de esta tensión para 
construir lo propio en el saber, para hacer más fructífero el encuentro con el conocimiento. 

Entre gobiernos y movimientos sociales 

Durante mucho tiempo, la discusión entre reforma y revolución fue una constante entre 
educadores populares, y en muchas visiones. Solo cuando se tuviera el cambio revolucionario se 
podría participar en los gobiernos. Las particularidades del control globalizado del capital, su carácter 
transnacional, fue dando paso a procesos en los cuales no se controlaba el poder, y se fue viendo la 
participación en procesos de gobierno como parte de acumular poder y de conseguir 
reivindicaciones que hicieran posible el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos 
subalternos de la población. América latina se volvió un terreno experimental (que inauguró Allende 
en la década del 70 del siglo pasado), de cómo hacer contrahegemonía desde un control 
gubernamental, que no tiene el poder sobre las dinámicas generales de la sociedad. 

El debate ha sido rico en experiencias a lo largo y ancho del continente. Ha mostrado que no 
es posible homogeneizar este tipo de presencia, ni constituir un planteamiento homogéneo de ellos. 
Es más, muchos de los educadores populares del continente en dichos países se fueron al Estado, 
buscando realizar allí las propuestas de transformación y cambio que habían organizado desde sus 
instituciones, situaciones que no han estado exentas de discusiones y debates, los cuales asumen 
posturas que tocan todos los ámbitos del ejercicio de la política, desde aquellos que tienen que ver 
con asuntos como el desarrollo que se puede implementar, empoderamientos, el tipo de democracia 
que se construye, ciudadanía y poder popular, entre muchos otros. 

Uno de los temas más álgidos ha sido el de los movimientos sociales alternativos, en cuanto 
referente central de la acción de los educadores populares y su relación con los gobiernos, en la 
medida en que se forja una alianza a la que no se estaba acostumbrado, ni existían criterios para ello. 
Esto abre un debate profundo sobre la manera como los educadores populares manejan esta 
tensión, la cual está signada por un campo nuevo lleno de aprendizajes, pero ante todo también de 
replanteamientos sobre la manera de ser de izquierda en estos tiempos de un capitalismo que 
también renueva sus formas de control y poder, y exige de los educadores populares creatividad, 
claridad y cordialidad en el debate, pero ante todo, apertura por construir caminos sin renunciar al 
acumulado construido con tantos otros a todos los niveles. 

Entre cooperación (ONGs) y proyecto de la educación popular 

La educación popular en algunos países de América latina se desarrolló en contextos de 
dictaduras y democracias restringidas. Por ello, el trabajo con los grupos populares construyendo 
caminos alternativos logró un nicho muy fuerte en organizaciones de la sociedad civil y grupos 
religiosos críticos al sistema, muchos delos cuales constituyeron organizaciones no gubernamentales 
como entidades de apoyo al movimiento popular, que en ocasiones como en el caso chileno, se 
recompuso bajo el apoyo de grupos que se denominaban de educación. Esto llevó a que la 
educación popular en muchos de estos lugares fueran asociadas con las ONG en forma similar a 
como en otros se vinculó sólo a la educación no formal y de adultos. 

En esta perspectiva, parte de la cooperación norte-sur se estableció desde la década del 70 
del siglo pasado, asociada en muchos casos a programas de educación popular, tanto, que en 
ocasiones se leía por grupos de izquierda, como una propuesta del norte al sur. Esta situación 
también se manifestó en los momentos de replanteamiento de la cooperación internacional, cuando 
muchas de sus instituciones hicieron replanteamientos de sus políticas, dejando de apoyar 
propuestas de educación popular, tanto, que algunos grupos llegaron a plantear en esta crisis el fin 
de la propuesta que se desarrollaba en el continente. Para otros fue la oportunidad de elaborar una 
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discusión más clara de las relaciones norte-sur, en términos de una relación más igualitaria y menos 
en la imposición de los temas que éstos venían posicionando. 

También los giros políticos de algunas instituciones construyeron unas agendas nacionales e 
internacionales, en las cuales desplazaron a los movimientos sociales, generando a su vez una 
discusión sobre el papel de estas organizaciones, su relación con los movimientos. Estos tránsitos 
llevaron también a un replanteamiento conceptual para ese nuevo escenario que se constituía. En ese 
tránsito también algunos renunciaron a la educación popular como marco fundante de su acción, 
asumiendo otros desde marcos conceptuales de otro tipo. Esta tensión va a exigir darle contenido a 
procesos políticos y organizativos, así como a los entendimientos políticos de estos. 

Entre un tiempo-espacio global y los territorios y localidades 

El último tiempo ha estado marcado por un capitalismo que es replanteado, no en sus fines, 
pero sí en las maneras del control y del poder. Estos cambios han estado soportados en la 
revolución microelectrónica, constituyendo un proyecto global, lo cual se soporta en procesos 
tecnológicos que han hecho del mundo, al decir de uno de sus pensadores, “una aldea global”, 
marcando un análisis crítico que se soporta sobre una comprension de la manifestación de estos 
fenómenos en el mundo del norte. Ello incide en un análisis maximalista de estas dinámicas y con 
lecturas sobredeterministas, en donde cada hecho en nuestros contextos están señalados por esas 
dinámicas. Además, generan una especie de inhabilitación de cualquier tipo de acción que enfrente 
estas dinámicas en los procesos micro, ya que ellos quedan atrapados en as lógicas de control que 
solo podrán ser modificadas por los procesos revolucionarios que transformen estructuralmente la 
sociedad. 

Un poco en un sentido contrario, se han ido constituyendo los movimientos y 
organizaciones generadas o que trabajan la educación popular, en cuanto se constituyen en las fisuras 
que dejó el sistema en los territorios y en los procesos particulares de cada lugar, en donde el control 
se realiza con formas particulares a todos los niveles, constituyendo esas dinámicas micro sociales 
como lugar de construcción de poder, el cual acumulado, va sumando al caudal de hacer posibles las 
transformaciones sociales que construyan sociedades más justas y sin opresiones. 

Esta tensión se constituye en un reto para los educadores populares, en cuanto al estar 
afincado en los territorios y las localidades, le traza un reto. En el otro lado, debe aprender a dar 
cuenta de la manera como los procesos globales (como cambio de época y civilizatorio), afincan en 
los territorios, construyendo una glocalización, la cual logra construir su nexo con lo global, pero 
haciendo visible la particularidad de los contextos y sus resistencias y la manera como se teje el 
poder en esa secuencia micro-meso-macro. 

La cultura virtual y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (NTIC) 

El fenómeno de un tiempo-espacio global reseñado en la tensión anterior, ha sido 
constituido por profundas transformaciones en la esfera de las tecnologías, que tienen un profundo 
impacto cultural, visible en la infinidad de aparatos que poseen los pobladores de cualquier lugar 
donde se desarrollen propuestas de educación popular. En muchas ocasiones se ha escuchado un 
discurso en donde simplemente estas situaciones nuevas son parte del control del capital a partir de 
estos nuevos fenómenos, constituyéndose un discurso tecnofóbico, el cual ve en estos procesos la 
reiteración del discurso sobre la sociedad del consumo desarrollado en la década del setenta del siglo 
anterior. 

De otro lado, también escuchamos con prevención un discurso sobre las NTIC, en donde 
ellas como objetos tecnológicos están ahí, como datos de la realidad y yo determino el uso según la 
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ideología y los interese desde los cuales los trabaje, produciendo un uso instrumental de ellos, al 
servicio de las apuestas que tenga quien los esté usando. Por ello, muchas de las actividades que 
introducen estos elementos en la perspectiva de la educación popular, las colocan en un horizonte 
tradicional de capacitación: aprender su uso para dinamizar los procesos en los cuales se encuentra. 

Sin embargo, a medida que las teorías críticas y sus autores comienzan a leer estos procesos 
de los aparatos desde sus principios, se va encontrando que ellos son portadores de concepciones 
del mundo y de la manera de realizarlos. En este sentido, un uso instrumental de ellos no nos 
permite adentrarnos en la cultura virtual que abre y construye nuevas dimensiones de la realidad, lo 
cual a su vez es manifestación de un lenguaje digital, en el cual están constituidos esos aparatos. En 
esa perspectiva se da un relacionamiento entrelazado y diferenciado con las formas de la oralidad y 
de la escritura, abriendo otros significados y sentidos a sus producciones. Pudiéramos decir que se 
abre un mundo de particularidades y profundidades insospechadas que debe ser auscultado por los 
educadores populares para incorporarlo en su quehacer, en una perspectiva crítica. 

Entre la acción y reflexión conceptual 

Esta tensión siempre ha estado en el corazón de la educación popular y en momentos 
álgidos, ha significado la descalificación de uno u otro sector en los debates internos de ella, 
colocando el énfasis en uno de los dos aspectos. Sin embargo, por las particulares formas de su 
quehacer, el cual se constituye desde los saberes de los grupos, sus cosmogonías e 
institucionalidades, el referente práctico es muy importante, porque es de él que se nutre la 
posibilidad de dar cuenta de la manera como las emergencias del sur pueden reconocerse, en su 
diversidad, diferencia y complementariedad del norte, solo en cuanto la realidad hace específica esa 
diferencia. 

Pero de igual manera, ellas no serán visibilizadas si no existe el ejercicio de saber en el cual 
los grupos de base dan cuenta de esa infinidad de prácticas y saberes desde donde organizan sus 
acciones. Ello requiere un ejercicio de reflexión que dé cuenta de ello, para constituir su horizonte 
intercultural como fundamento de su quehacer, el cual hará posible el diálogo y la confrontación de 
saberes, así como las negociaciones culturales, que permite una cualificación de las prácticas a través 
del reconocimiento de una diversidad que enriquece, y por lo tanto se hace complementaria con 
otras miradas para construir pactos y agendas que permitirán los acuerdos unitarios para la lucha. 

Un trabajo de fondo de la educación popular hacia el futuro, constituyendo su campo de 
praxis, va a ser fruto de ese acumulado que hoy se hace a los educadores como una propuesta para 
hacer educación desde los intereses populares, en un horizonte de reconstruir la sociedad, con unos 
nuevos sentidos de lo humano diferentes a los del capitalismo, la capacidad de reconocer múltiples y 
variadas maneras y escenarios para ser educador popular, y en ello la complementariedad de un 
proyecto que se hace realidad en las acciones y reflexiones de múltiples actores, desde sus 
particulares capacidades y ámbitos de acción. Ello significa salir de creer que la única manera de ser 
educador popular es mi manera de hacerlo. 

Nuevas tensiones y el quehacer de la educación popular 

No está dicho todo, pero podemos reconocer que la educación popular se sigue 
constituyendo como una apuesta por transformar la sociedad desde la educación, y en la urgencia de 
sus desarrollos y en la particularidad de los contextos y ámbitos brotarán otras tensiones que cada 
uno de los lectores de este texto debe complementar para mostrar la vitalidad de este pensamiento. 
Ya veo a hombres y mujeres exigiendo la tensión de las feminidades y masculinidades, a los 
minimalistas pidiendo su tensión de la resistencia con la emancipación, a quienes son educadores 
populares en la escuela no formal, la tensión entre escuela modernizadora y la educación crítica 
transformadora, y muchos otros que los lectores irán construyendo si llegan a este punto de la 
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lectura, para lo cual este texto, solo busca provocar la ampliación de ellas, desde la riqueza de las 
practicas de los educadores populares. 

Permítanme terminar con un texto de un colombiano también universal como Freire, con el 
cual encabezo este texto. Ambos, maestros de estas generaciones de educadores populares que en 
forma terca seguimos creyendo que es posible otra oportunidad para los desheredados de la tierra y 
que a través y desde ellos hemos seguido creyendo que otro mundo es posible desde acá y ahora, 
como nos los recuerda nuestra querido Orlando Fals-Borda. 
 

El énfasis en el papel de los contextos culturales, sociales y ambientales puede ayudar a 
enfocar desde una nueva perspectiva, el tema de los paradigmas científicos que, en 
opinión de muchos, sigue siendo el próximo paso con la IAP. Éste es un reto para el cual 
contamos, de manera preliminar, con los presupuestos de la praxología, los de los 
filósofos postmodernos, citados atrás, y los resultados de las convergencias 
interdisciplinarias planteadas. 
Al tomar el contexto como referencia y a los conceptos teóricos de praxis con frónesis, 
descubrimos una veta casi virgen de ricos conocimientos de las realidades de nuestros 
pueblos autóctonos, de nuestras raíces más profundas, por fortuna todavía vivas. 
Recordemos que los paradigmas que han moldeado nuestra formación profesional, en 
general, han sido constructos socio-culturales de origen eurocéntrico. Ahora tratamos de 
inspirarnos en nuestro propio contexto y dar a nuestros trabajos el sabor y la 
consistencia propias del tercer mundo y su trópico, con un paradigma más flexible, de 
naturaleza holística y esencia participativa democrática. Para llegar a estas metas, la 
arrogancia académica es un serio obstáculo, debía archivarse. 
“Hace tres siglos, Juan Bautista Vico delimitó con su crítico bisturí una ‘ciencia nueva’ 
para un ‘nuevo orbe’. Como el mismo autor lo previó, aquel reto se ha adelantado con 
dudosos resultados. Hoy hay un desafío paralelo para desarrollar una nueva ciencia 
responsable, democrática y participante, para arreglar un mundo sobre-explotado y 
envejecido, en crisis, con amenazas de descomposición desde los cielos hasta las 
cavernas”. (Fals-Borda, 2007, s. p.) 
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Resumo: O presente trabalho configura-se como um ensaio a respeito da noção de permanência 
escolar, com foco na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Considerando que o termo permanência, a 
partir de 2007, é mencionado cada vez com maior frequência nos títulos das publicações 
investigadas, entende-se que a preocupação em melhor definir ou delimitar os aspectos implicados 
no permanecer na escola anuncia mudanças no modo de refletir sobre a evasão e o fracasso escolar de 
jovens e adultos. Se o senso comum, de alunos a gestores, atribui ao aluno a responsabilidade pela 
sua evasão ou fracasso escolar, as crescentes formulações em torno da noção de permanência, embora 
de forma incipiente, vão apontar para situações, empíricas ou não, nas quais outros operadores 
educacionais, além do aluno, assumem coletivamente tal responsabilidade. O primeiro objetivo deste 
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ensaio é categorizar as formas de abordar o termo permanência escolar, relacionadas direta ou 
indiretamente com a EJA, presentes em trinta e uma publicações nacionais, no período entre 1998 a 
2012. O segundo é apontar que as abordagens dos pesquisadores podem ser consideradas como uma 
gênese de construção coletiva, mesmo que ainda em formação dispersa, tendo em vista que, como 
inferimos, escolhem o objeto permanência escolar pelo fato de o tomarem como um lugar de experiência 
instituinte para agir, refletir e escrever sob o princípio do direito à qualidade da educação no Brasil. A 
discussão é conduzida por meio da noção de experiência instituinte de escrever sobre a permanência 
escolar em tensão com um discurso estabelecido sobre a evasão escolar entre jovens e adultos. 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; permanência escolar; direito à educação. 
 
The school attendance in Education for Youth and Adults: discursive categorization 
proposed research from 1998 to 2012 Brazil 
Abstract: The present study was designed as a test in relation to the notion of school attendance, 
with a focus on Youth and Adult Education (EJA). Considering that the term permanence, from 
2007, is mentioned with increasing frequency in the titles of publications investigated, it is 
understood that the concern to better define or delineate the issues involved with staying in school 
announces changes in the way we reflect on dropout and failure of school youth and adults. If 
common sense, from students to managers, gives the student the responsibility for their evasion or 
school failure, the growing formulations about the notion of permanence, although in an incipient way, 
will point to situations, empirical or not, in which other educational operators, besides the student, 
assume collectively such responsibility. The first goal of this article is to categorize ways to approach 
the term school permanence, directly or indirectly related to the EJA, present in thirty one national 
publications, in the period from 1998 to 2012. The second is to point that the researchers 
approaches can be considered as a genesis of collective construction, even if still in dispersed 
formation, given that, as we infer, choose the object school permanence because they take it as a place of 
instituting experience to act, reflect and write under the principle of the quality education right. The 
discussion is conducted through the notion of instituting experience of writing about school permanence in 
tension with an established discourse about school evasion among youth and adults. 
Keywords: Young and Adult Education, PROEJA, school permanence, right to education. 
  
La permanencia escolar en la Educación de Jóvenes y Adultos: propuesta de categorización 
discursiva a partir de las investigaciones de 1998 a 2012 en Brazil 
Resumen: El presente trabajo se configura como un ensayo en relación a la noción de permanencia 
escolar, con foco en la Educación de Jóvenes y Adultos. 
Considerándose que el término permanencia, a partir de 2007, se menciona cada vez con más 
frecuencia en los títulos de las publicaciones investigadas, se entiende que la preocupación en definir 
o delimitar mejor los aspectos implicados en el permanecer en la escuela anuncia cambios en el modo de 
reflexionar sobre la evasión y el fracaso escolar de jóvenes y adultos. Si el sentido común, de 
alumnos a gestores, atribuye al alumno la responsabilidad por su evasión o fracaso escolares, las 
crecientes formulaciones sobre la noción de permanencia, aunque en forma incipiente, apuntan 
situaciones, empíricas o no, en las que otros operadores educacionales, además del alumno, asumen 
colectivamente tal responsabilidad. El primer objetivo de este artículo es categorizar las formas de 
tratar el término permanencia escolar relacionadas directa o indirectamente a la Educación de Jóvenes y 
Adultos, presentes en treinta y una publicaciones nacionales correspondientes al período entre 1998 
y 2012. En segundo lugar se pretende mostrar que los abordajes de los investigadores pueden ser 
considerados como génesis de construcción colectiva, mismo que todavía de forma dispersa, 
considerando que, como inferimos, eligen el objeto permanencia escolar por el hecho de tomarlo como 
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un lugar de experiencia instituyente para actuar, reflexionar y escribir bajo el principio del derecho a la 
calidad de la educación. La discusión se conduce por medio de la noción de experiencia instituyente de 
escribir sobre la permanencia escolar en tensión con un discurso establecido sobre la evasión escolar 
entre jóvenes y adultos. 
Palabras-clave: Educación de Jóvenes y Adultos; permanencia escolar; derecho a la educación 

O terreno da pesquisa 

A expressão permanência escolar chamou-nos a atenção pela primeira vez, no final de 2009, 
quando foi concluída uma revisão bibliográfica de cem publicações acadêmicas a respeito de evasões 
e retornos escolares na Educação de Jovens e Adultos (EJA) para uma pesquisa de doutoramento. 
Na ocasião, foi preciso buscar também publicações sobre a permanência escolar para tecer comentários 
sobre um gráfico do tempo de permanência dos alunos de EJA em um dado município. No entanto, 
encontramos apenas três trabalhos que mencionavam o termo permanência no título. Desses três 
encontrados, em apenas um a permanência era tratada como objeto de pesquisa. 

A enorme diferença gerou estranheza. Por que o excesso de trabalhos com foco na evasão, 
se a permanência escolar é o seu correspondente desejado? À época, aventou-se a possibilidade de esse 
“fenômeno” ser fruto de um discurso construído (Orlandi, 2005) e naturalizado em torno da evasão 
escolar na EJA. Logo, o discurso circulante sobre a evasão não a explica, mas, pelo contrário, a 
reforça, vinculando recursivamente os baixos resultados da modalidade, principalmente, ao 
desinteresse dos jovens ou ao cansaço e necessidade do trabalho entre os adultos (Carmo, 2010).  

Essa descoberta foi reforçada pelo trabalho de Mileto (2009)1, que discutia, com 
profundidade, estratégias de permanência escolar em turmas de EJA, dos anos finais do Ensino 
fundamental , em escolas públicas.  

Em 2012, após dois anos das primeiras reflexões, voltamos ao tema permanência escolar, a 
partir de uma nova revisão bibliográfica, ainda com a mesma curiosidade e um estranhamento sobre 
essa possível tendência de estudo diferenciada sobre as “idas e vindas” de jovens e adultos à escola.  

Nessa retomada do tema, perguntamo-nos: por que são encontrados tão poucos estudos 
exclusivos sobre a permanência escolar, se desde a LDBEN n. 9394 de 1996, em seu Art. 3º Inciso I, ela 
está legitimada institucionalmente pelo “princípio da igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola”? E na direção contrária, por que tantos trabalhos popularizaram a expressão 
“acesso e permanência na escola” como se fosse uma palavra composta de significado único, sem 
dar visibilidade especificamente à permanência? E finalmente, por que a visibilidade dessa expressão 
não interessou a academia por mais de uma década (após 1996) e a da evasão escolar sim, se esta 
última não consta em qualquer artigo da LDBEN vigente?  
 Essas foram perguntas problematizadoras que intencionamos apontar e pensar sobre elas de 
um dado ponto de vista, a partir de uma expressão de Bourdieu (1988), que destaca o “pensamento 
impensado” para produzir categorias com as quais poderemos delimitar nosso pensar. 

Utilizamos a internet como suporte para busca de títulos com o termo permanência em bancos 
de teses disponibilizados por universidades brasileiras e em revistas científicas disponibilizadas no 
google scholar, em língua portuguesa. Deste modo, foram desconsiderados trabalhos ou projetos sobre 
permanência não produzidos em instituições ou setores de pesquisa, públicos ou privados. 
Observamos, também, a existência de pesquisas que abordavam o termo permanência fora do viés da 
                                                
1 Mileto, Luiz Fernando. Dissertação defendida em agosto de 2009, na Universidade Federal Fluminense, sob 
a orientação do Prof. Osmar Fávero, com o título No mesmo barco, dando força, um ajuda o outro a não desistir: 
estratégias e trajetórias de permanência na Educação de Jovens e Adultos. 
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educação, por exemplo: permanência de idosos em asilos e permanência em filas, que foram 
igualmente desconsiderados.  

Antes de iniciar a busca, definimos o recorte temporal. Estabelecemos o intervalo de 
dezembro de 1996 a outubro de 2012. O limite inicial coincide com o mês da homologação da 
LDBEN n. 9394/96. O limite final foi o mês em que, arbitrariamente, estabelecemos encerrar a 
busca devido ao prazo que tínhamos para submissão do ensaio.  

Embora Haddad, em 1987 (p. 33), faça alusão à expressão permanência escolar para explicar 
diferenças de gênero, quando compara pesquisas da década de 1970; e, em 1988, a Constituição 
Federal (CF) do Brasil, no Artigo 2062, Inciso I; preferimos fazer o recorte temporal a partir da 
LDBEN n. 9394/96 porque será nessa lei que a expressão terá desdobramentos3 que ampliam a 
compreensão e o sentido expressos no Artigo 206 da CF (1988), podendo, portanto, ser objeto de 
reivindicação de direito constitucional pela sociedade.  

Considerado o recorte temporal, o primeiro critério foi reunir pesquisas que tratavam apenas 
da permanência com viés na educação, independente da área de conhecimento do pesquisador 
(educação, sociologia, economia etc.) ou do nível de ensino/modalidade de educação (Educação de 
Jovens e Adultos, Educação Profissional Técnica, Educação a Distância, Ensino Médio Integrado, 
Ensino Superior etc.). Neste grupo encontramos 44 publicações. 

Das 44 publicações encontradas, 70% delas, num total de 31, abordavam, direta ou 
indiretamente, sujeitos alunos de EJA. Dessa forma, foi sobre esse corpus de 31 publicações que 
desenvolvemos nosso trabalho. As outras 13 publicações, em maioria, serviram-nos em duas 
direções: a) constatar que a preocupação com a permanência escolar abrange todos os níveis de ensino e 
modalidades de educação cujos sujeitos alunos têm mais de quinze anos; b) reunir diferentes 
abordagens do tema, ampliando e aprofundando assim a discussão sobre permanência escolar de alunos 
oriundos das camadas populares. 

Desse total de publicações, três são teses, 14 são dissertações e 14 são artigos acadêmicos. 
Dentre elas, 26 (84%) têm a palavra permanência no título, e cinco apresentam termos similares como: 
trajetória ininterrupta, longevidade escolar, entre outras. Considerando que a mais antiga publicação 
encontrada é de 1998, e as mais recentes de 2012, as 31 publicações4, estão distribuídas num período 
de 15 anos, apesar de o nosso critério de corte remontar a 1996 — ano da homologação da LDBEN 
n. 9394. 

Nessa nova investida de revisão de literatura sobre permanência escolar, foi com curiosidade que 
observamos um crescente interesse pela temática com o passar dos anos. Para efeito de comparação 
e de contextualização histórica estabelecemos recortes temporais coincidentes com os períodos de 
governo desde 1996, considerando ser o Estado o principal indutor de políticas públicas definidas 
em lei, e que cada governo possui características próprias, diferenciando-se quanto a prioridades de 
investimento na EJA.  

                                                
2 Art. 206 – O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola. 
3 Na LDBEN n. 9394/96, a expressão aparece em quatro de seus oito Títulos: II - Art. 3º Inciso I; III – Art. 
4 Inciso IV; IV – Art. 14; e V – Art. 37 parágrafo segundo. Este último, referindo-se à Educação de Jovens e 
Adultos como modalidade, explicita: “§ 2o O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si”. 
4 As 31 publicações selecionadas estão listadas no Apêndice 1 e classificadas no Apêndice 2. O primeiro autor 
de cada publicação tem um código que permite identificar a publicação no Apêndice 2 e também no tópico 
das referências bibliográficas, no qual estão citadas todas as publicações selecionadas mesmo que não tenham 
sido citadas no corpo do texto. Esse procedimento foi adotado para que o leitor interessado possa acessar 
qualquer uma delas. 
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Assim, no período de 1996 a 2002 que abrange o 1o e 2o governos do presidente Fernando 
Henrique Cardoso, encontramos apenas uma tese (doutorado) em 1998. No período de 2003 a 2006, 
do 1o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, encontramos cinco publicações. No 2o 

governo do presidente Lula, de 2007 a 2010, já verificamos um salto para 15 publicações, e no 
governo seguinte, nos dois primeiros anos da presidenta Dilma Roussef, encontramos dez 
publicações.  

No quadro a seguir podemos observar a evolução da produção das publicações, conforme os 
períodos de governo: 
 
Quadro1. 
Distribuição absoluta e percentual das publicações sobre “permanência” escolar por períodos de governo federal do 
Brasil. 

1996 – 1998 
1º governo FHC 

1999 – 2002 
2º governo FHC 

2003 – 2006 
1º governo Lula 

2007 – 2010 
2º governo Lula 

2011- 2012... 
governo Dilma 

1 0 4 15 11 
3% 0% 13% 48% 36% 

Legenda: FHC – Presidente Fernando Henrique; Lula – Presidente Luiz Inácio Lula da Silva; Dilma – 
Presidenta Dilma Roussef (metade do período de governo) 
Fonte: Elaboração dos autores. 

 
Se reunirmos os percentuais expressos no Quadro 1 em dois grupos, tendo como referência 

de corte o ano 2007, teremos o primeiro grupo com 16% (período de 1996 a 2006) e o segundo com 
84% (período de 2007 a 2012), cuja diferença é mais do quíntuplo (525%) de publicações entre um 
período e outro5.  

O primeiro aspecto que destacamos para os objetivos desse trabalho é a diferença de 
quantidade de publicações nos dois períodos citados, ao longo de quinze anos (considerando que a 
pesquisa mais antiga é de 1998).  

Embora não seja nosso propósito investigar as causas dessa evolução numérica, podemos 
apontar alguns fatores como “pistas”6 prováveis para a sua ocorrência, de modo que essas possam 
contribuir no processo de construção da argumentação desse trabalho:  

a- O reduzido investimento em EJA nos governos FHC - um exemplo desse descaso pode 
ser verificado no trecho a seguir , extraído da tese de Paiva (2005, p. 110) "o texto 
Diretrizes para a educação de jovens e adultos em 1996 [...] trata de afirmar o 
pensamento e a forma de conduzir a área de EJA por meio das políticas públicas. Por ele 
observam-se as discrepantes concepções metodológicas do governo brasileiro e a 
perspectiva apontada pela Unesco/OREALC na condução das atividades preparatórias e 
para a própria Conferência. Embora afirmando a área como uma das prioridades do 
Governo Fernando Henrique Cardoso, a leitura do texto, no entanto, vai trazendo à luz 
o verdadeiro lugar reservado à EJA, assim como a concepção restrita — a de 
escolarização de quem não teve sucesso na escola — com a qual os dirigentes da SEF se 
pautavam para responder às ‘demandas de uma parcela da população que não foi 

                                                
5 Este ensaio analisou o universo das 31 publicações encontradas. Entretanto, mesmo apoiados na certeza de 
que há mais publicações sobre a permanência escolar no intervalo delimitado, os autores lançam a hipótese (para 
futuros trabalhos) de que a proporcionalidade temporal encontrada tenderá a ser mantida.  
6 Aqui tomamos o termo "pistas" no sentido dado por Ginzburg (2002) sob a perspectiva do "paradigma 
indiciário". 
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atendida na época devida por interposição de determinantes internos e externos ao 
sistema educacional.’” (BRASIL, 1996, p. 1); 

b- Os efeitos do aumento das discussões sobre a EJA no país, em função do elevado 
número de criação de Fóruns de EJA nos 26 Estados, a partir de 2003, quando tem 
início o primeiro governo Lula - para ilustrar esta "pista", reproduzimos o resumo do 
trabalho de Dantas (2009) sobre as influências dos Fóruns de EJA nas políticas 
educacionais do governo Lula: "A educação de jovens e adultos, ao longo da história do 
país, evidencia o insuficiente empenho do Estado na promoção de políticas que 
garantissem o direito de todos à educação. A luta atual pela EJA vai além da dívida social 
a ser reparada pelo Estado, mas acontece, principalmente, para afirmá–la como um 
direito. Na atualidade, esta luta tem como expressão os Fóruns de EJA. Estes se 
constituem como uma articulação de diversos atores que se propõe discutir temas como: 
alfabetização, formação de professores, qualificação profissional de jovens e adultos etc. 
Esta mobilização luta por políticas públicas para a EJA que efetivem o direito à educação 
independente da idade enunciado na Constituição. A presente pesquisa pretende 
compreender como os Fóruns têm se mobilizado na luta pelo direito à educação e por 
políticas públicas para jovens e adultos. Supõe–se que esses novos sujeitos coletivos 
passaram a pautar, modificar e interferir nas agendas políticas, promovendo embates que 
têm, no diálogo, forte identificação. O estudo tem seu destaque pelo reconhecimento dos 
Fóruns como interlocutores legítimos das instâncias ministeriais. Os dados parciais da 
investigação apontam a existência de 26 fóruns estaduais e um no Distrito Federal, além 
de 52 fóruns regionais que estão desempenhando papel expressivo na atualidade, na 
articulação com o poder público na formulação de políticas públicas de direito para a 
área; 

c- A quase universalização do acesso à escola, que possibilitou redirecionar esforços da luta 
pela quantidade de vagas para a qualidade da educação em sala de aula, de forma a 
“completar” o binômio acesso e permanência preconizado na Constituição e na LDBEN 
vigentes - nesse caso, seguimos a seguinte afirmação de Oliveira e Araújo (2005, p. 9) 
quanto aos efeitos do processo de universalização do acesso à escola: " [...] a ampliação 
das oportunidades de escolarização da população gerou obstáculos relativos ao 
prosseguimento dos estudos desses novos usuários da escola pública, visto que não 
tinham as mesmas experiências culturais dos grupos que tinham acesso à escola 
anteriormente, e esta não se reestruturou para receber essa nova população. Dessa 
forma, os obstáculos à democratização do ensino foram transferindo-se do acesso para a 
permanência com sucesso no interior do sistema escolar." 

d- A saturação dos modelos téoricos e metodológicos das pesquisas que investigam a 
evasão escolar, cujos resultados apontam como motivo da evasão a necessidade de 
trabalhar, ou o desinteresse pelos estudos. Esses critérios indicam responsabilização 
individual dos sujeitos alunos por deixarem a escola;7  

e- A iniciativa, ainda de forma isolada, de pesquisadores ou instituições que, para sair do 
círculo vicioso das explicações “saturadas” sobre a evasão, apostam na permanência 
como uma “luz no fim do túnel” de forma a reorientar seus aparatos teórico-
metodológicos. 
 

                                                
7 As "pistas" d e e não estão comentadas porque são complementares, conformando o objeto de nosso ensaio. 
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 Essas “pistas”, além de apontarem para possíveis causas de aumento de publicações sobre a 
permanência escolar, contribuíram na condução das ideias e dos argumentos na construção do que 
entendemos ser o que define esse trabalho: uma revisão bibliográfica com características de ensaio, 
devido ao pequeno número de publicações analisadas. Portanto, o segundo aspecto que destacamos 
para o interesse dos objetivos desse ensaio é a tímida produção acadêmica sobre o tema. Ao 
compararmos o total de produção sobre permanência escolar com a produção em torno do tema evasão 
ou fracasso escolar nesse período, o número ultrapassa 1.000 (mil) publicações só no periodo de 
1996 a 2007, conforme apresenta Bragança (2008, p. 21). Dessa forma, pode-se constatar que a 
diferença é abissal. Contudo, a “pista e” mencionada anteriormente, pode ser uma possível causa 
dessa diferença. Tais iniciativas isoladas de pesquisadores ou instituições que apostam na 
“permanência” podem ser constatadas quando se observa a dispersão territorial das 20 instituições em 
que ocorrem pesquisas sobre permanência escolar (ver Apêndice 2).  

Acrescentamos que, apesar de concentradas nas Regiões Sul (15 publicações) e Sudeste (13 
publicações) – com destaque territorial para o Rio Grande do Sul (8 publicações) e relativo destaque 
institucional para a UENF, UFMG e UFRGS com 3 publicações cada –, as pesquisas não dialogam 
entre si, isto é, não se citam mutuamente.  

Quanto à área de conhecimento das publicações selecionadas, todas se referem à área da 
educação. Das 31 publicações, 29 são de programas de educação e têm origem em um programa de 
sociologia política (ver Apêndice 2). 

Apenas uma delas (Noro, 2011) cita seis referências bibliográficas com o termo permanência 
no título. Entendemos que a pesquisa de Noro (2011) consegue tal feito por que referencia seu 
trabalho em publicações do Rio Grande do Sul, estado com maior número de instituições 
pesquisadoras sobre permanência, incluindo três universidades e um CEFET (atual IFSUL – Instituto 
Federal Sul-Rio-Grandense). Entre as outras pesquisas que citam trabalhos com o termo permanência 
no título, duas publicações citam três referências bibliográficas; e quatro citam apenas uma referência 
bibliográfica com esse tema. Em todas as demais publicações não há títulos, na bibliografia, 
contendo o termo permanência.  

Enfim, para a consecução dos objetivos desse trabalho e para orientar a busca de um 
caminho metodológico que permitisse promover um diálogo entre tais publicações, partimos dos 
dois aspectos supracitados, em si contraditórios quantitativamente: 1º - o aumento de 525% do 
número de publicações a partir de 2007, em relação aos períodos anteriores; e 2º a tímida produção 
acadêmica de 31 publicações sobre o tema, a partir da publicação da LDBEN n. 9394, em 1996. 

Embora cientes de que a crescente – mas ainda incipiente – produção acadêmica nos impeça 
de apontar qualquer tendência teórico-metodológica nas pesquisas sobre a noção de permanência 
escolar na EJA, nos permitiremos pensar, dialogar e indagar sobre o tema nas publicações 
encontradas. 

Objetivos, Pontos de Vista e Horizontes 

O primeiro objetivo deste ensaio é categorizar as formas de abordar o termo permanência 
escolar relacionada direta ou indiretamente com a EJA, presentes em 31 publicações, no período entre 
1998 e 2012.  

O segundo objetivo é apontar que as abordagens dos pesquisadores podem ser consideradas 
como gênese de construção coletiva, mesmo que ainda em formação dispersa. Isso, porque 
inferimos que estes escolhem o objeto permanência escolar porque o tomam como um lugar de 
experiência instituinte para agir, refletir e escrever sobre o princípio do direito à qualidade da educação.  
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Nesta seção desenvolveremos o que se entende por permanência escolar e por experiência 
instituinte, bem como justificaremos o ponto de vista dos autores das 31 publicações quando 
escolhem o objeto permanência escolar e o descrevem intuitivamente como experiência instituinte.  

Permanência escolar 

 Conforme o Novíssimo Dicionário Latino-Português (Saraiva, 2006) a etimologia de 
permanecer e permanência tem como referente latino o termo permanere que significa ficar até o fim, 
persistir, perseverar, durar. O prefixo per- significa por completo (como em perplexo e perseverança) 
e o verbo manere significa ficar, continuar.  

Entretanto, será a partir dos sufixos –ecer e –ência na língua portuguesa que iremos iniciar 
nossa discussão como exercício da paciência do conceito8, conforme apresentado por Gallo (2009) com 
base na obra do filósofo Gilles Deleuze.  

O sufixo –ecer significa processo durativo de determinada extensão de tempo, indica começo 
de ação ou entrada num estado, como ocorre nos verbos amanhecer, entristecer, crescer, adolescer, 
envelhecer.  

Nesse sentido, a etimologia de permanência (estado, qualidade de permanecer), como palavra 
derivada, não deveria trazer novidades porque o sufixo –ência teria apenas o papel de substantivar o 
verbo permanecer. Porém, Lacotiz (2006, p. 322) afirma que “o sufixo possui significado e não apenas 
transporta a palavra de uma classe a outra”, informando aspectos que contribuem para sua 
polissemia. 

Lacotiz (2006, p. 329), ao analisar o sufixo –ança/ –ença/ –ância/ –ência na obra do simbolista 
João da Cruz e Souza informa que “ao contrário do que é afirmado nas gramáticas, os sufixos em 
português –ança/ –ença/ –ância/ –ência possuem outros significados que não apenas “estado” ou 
“ação ou resultado dela”, destacando que a análise desses sufixos, na obra de Cruz e Souza, 
“permitiu-nos captar outros sentidos”.  

A autora afirma, ainda, que dos sufixos analisados –ência é o mais recorrente e o que possui 
maior número de significados na obra de Cruz e Souza. De um total de 56 palavras com esse sufixo: 
“ato durativo de x” aparece em 39,28% (como em adolescência, efervescência); “propriedade (ou 
característica) de x” 37,5% (como em paciência, docência); “resultado de x” 8,92% (como em 
advertência, abstinência). O restante distribui-se por mais quatro significados: “excesso de x” 3,57% 
(como em corpulência, violência); “faculdade de x” 1,78% (como em eloquência, eficiência); 
“disposição de x” 1,78% (como em benevolência, conivência); e “assemelha-se a x” 5,35% (como 
em sonolência, coincidência). 

Lacotiz ainda destaca que a obra é da segunda metade do século XIX e que as recorrências 
dos significados sufixais com maior percentual – “ato durativo de x”; “propriedade (ou 
característica) de x”; e “resultado de x” – estão presentes ainda nos dias atuais. 

Acrescentando mais informações na direção polissêmica do sufixo –ência, a partir de 
Azevedo (2010, p. 17), o vocábulo permanência encontra-se classificado na categoria MUDANÇA 

                                                
8 O trabalho de criação ou de recriação de um conceito exige paciência porque “conceito é a instituição de um 
acontecimento”, suscitado por “problemas vividos na pele, sentidos com intensidade” (Gallo, 2009, p. 181). 
Como não se consegue resolver os problemas de uma só vez, a paciência é exigida na visita aos conceitos já 
criados, para recriar ou criar o novo. Para Gallo (2009, p. 282), assim como os problemas devem ser aqueles 
sentidos com intensidade, os conceitos devem ser “como afetos, que nos tocam ou não, como uma música”. 
É o afeto que possibilita ou não a nossa adesão à perspectiva de paciência do conceito - seja no processo de 
recriação ou criação conceitual. Para o uso desse ensaio apoiamo-nos na definição de conceito explicitada por 
Deleuze e Guattari (apud GALLO, 2003, p. 27): “um operador, algo que faz acontecer, que produz”. Dessa 
forma o conceito não é uma opinião, mais apropriadamente é “uma forma de reagir à opinião generalizada”. 
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(Divisão VII), junto com outros sete termos: mudança, cessação, continuação, conversão, reversão, revolução, 
substituição e troca.  

Ao encontrar o verbete permanência em Azevedo (2010, p. 53), percebemos que ele está 
antecedido pela expressão entre parênteses (Ausência de mudança) e seguido de 39 ideias afins. 
Conseguimos organizar 36 delas, segundo os três significados mais frequentes para o sufixo –ência 
encontrados por Lacotiz, dispondo-as em ordem alfabética no quadro a seguir:  
Quadro2. 
Ideias afins com o verbete “permanência”, considerando a polissemia do sufixo “–ência”, encontrada por Lacotiz na 
obra de João da Cruz e Souza. 
“ato durativo de x” “propriedade  

(ou característica) de x” 
“resultado de x” 

conservação, constância, 
desafio à ação do tempo, 
insistência, manutenção, 
manutência, persistência, 
resistência, sobrevivência, 
supervivência, subsistência, 
preservação. 
 

calma, calmaria, estabilidade, 
estagnação, imobilismo, 
inalterabilidade, inércia, 
marasmo, mesmice, 
monotonia, quietude, repouso, 
rotina, tautometria, 
tranquilidade. 

imanência, status quo, 
intangibilidade, 
conservantismo, 
tradicionalismo, firmeza, 
efetividade, uti possidetis 
(usucapião), obstinação. 

Fonte: Elaboração dos autores. 
 
Admitindo-se que seja possível lançar dúvida sobre o lugar mais apropriado para cada uma 

das ideias afins com permanência no quadro acima, o mesmo não é possível admitir em relação ao 
sufixo –ência, no vocábulo permanência. Seguindo o raciocínio de Lacotiz, é possível constatar que o 
vocábulo também apresenta polissemia suficiente para contrariar a regra de que um sufixo “apenas 
transporta a palavra de uma classe a outra”.  

Dessa polissemia destacam-se os significados que, por um lado, atendem à situação de 
“ausência de mudança” – inércia, imobilismo, mesmice, quietude, monotonia; e, por outro lado, os 
significados que contradizem essa situação, porque estão associados à noção de duração e, portanto, 
sujeitos à transformação pela ação do tempo.  

Se pensarmos em diferentes instituições em que um indivíduo pode permanecer – escola, 
hospital, asilo – veremos que cada instituição se adequa melhor a alguns significados do que a 
outros. Por exemplo, atribuir à permanência escolar na EJA os significados de resistência, insistência ou 
sobrevivência é muito mais adequado e coerente com a realidade que vivem jovens e adultos na 
instituição escola, do que os demais significados constantes do Quadro 2. Isto porque, como afirma 
Santos (2007, p. 42) a permanência não é “apenas a presença física do aluno em sala de aula” e nem 
a sala de aula é “um lugar de silêncio”, conforme Martins (2006, p. 18). 

A pesquisadora Dyane Reis (2009a), em tese doutoral, explora esse contraste presente na 
polissemia da palavra permanência, quando o significado do sufixo –ência refere-se a “ato durativo de 
x”.  

Numa primeira abordagem, a pesquisadora cita a descrição de permanência dada pelo filósofo 
David Lewis (1986 apud Reis, 2009a, p. 67): “uma coisa persiste se e somente se, existe ao longo do 
tempo, assumindo partes temporais diferentes ou estágios em tempos diferentes, ainda que nenhuma 
dessas partes esteja completamente presente em mais do que um momento temporal”. A partir daí, 
Reis (2009a, p. 68) diz que “a persistência corresponde ao modo como algo dura no tempo” e 
observa que “se delineia aqui uma associação entre permanência e persistência por um lado, e uma 
relação direta entre permanência e tempo, por outro”.  
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A segunda abordagem de Reis se apropria da concepção filosófica de permanência em Kant, 
na obra A Crítica da Razão Pura. Conforme a autora, Kant (apud Reis 2009a, p. 68) ao tratar da 
permanência também a descreve como processo de duração: “A mudança que se opera não se refere 
ao tempo em si, mas só aos fenômenos do tempo [...] a mudança é, pois, um modo de existir que 
resulta, num outro modo de existir, do mesmo objeto”. 

Reis (2009a, p. 68), após desenvolver seus argumentos nas duas abordagens, as sintetiza 
articulando-as com elementos da noção de transformação, remetendo-a às trocas humanas — 
portanto simbólicas — de experiências por meio do diálogo: 

De um modo geral, pode-se dizer que a permanência é, pois, duração e transformação; é o 
ato de durar no tempo, mas sob um outro modo de existência. A permanência traz, portanto, 
uma concepção de tempo que é cronológica (horas, dias, semestres, anos) e outra que é a de 
um espaço simbólico que permite o diálogo, a troca de experiências e a transformação de 
todos e de cada um. [...] Assim sendo, permanência é o ato de durar no tempo que deve 
possibilitar não só a constância do indivíduo, como também a possibilidade de 
transformação e existência. A permanência deve ter o caráter de existir em constante fazer e, 
portanto, ser sempre transformação. Permanecer é estar e ser continuum no fluxo do tempo, 
(trans)formando pelo diálogo e pelas trocas necessárias e construidoras. 
 

 Conduzindo seu raciocínio para a realidade de seu objeto de pesquisa — a permanência de 
negros na universidade — Reis (2009b, p. 4) toma o conceito enquanto continuum através dos tempos 
que determina a perpetuação do fenômeno, e propõe uma definição de permanência como: 

[...] o ato de continuar que permita não só a constância do indivíduo, mas também a 
possibilidade de existência com seus pares. Permanecer não pode ser entendido aqui, como o 
simples ato de persistir apesar e sob todas as adversidades, mas a possibilidade de continuar 
estando dentro; estando junto; estando “in”. Já que segundo Kant, só pelo permanente 
recebe a existência, nas diferentes partes da série sucessiva do tempo, uma quantidade que se 
denomina duração. E esta duração implica em um reconhecimento também pelo outro. 
 

 A partir dessa associação entre permanência e reconhecimento social, a pesquisadora propõe 
uma primazia da relação de coexistência dos pares sobre a existência individual, denominadas 
permanência simbólica e permanência material, respectivamente: 

Ser reconhecido, ser visto pelo outro é a condição da existência simbólica: “eu só existo se o 
outro me reconhece”. E se o outro me reconhece como legítimo, aumentam as minhas 
chances de fazer parte, de estar junto. [...] Assim sendo, o nosso conceito de permanência 
possui uma relação direta com a coexistência dos indivíduos em primeiro lugar e sua 
existência em segundo. Vamos aqui então, chamar a coexistência de permanência simbólica e 
a existência de permanência material. (Reis, 2009b, p. 5). 
 

 Reis (2009b) entende, portanto, permanência simbólica como condições que permeiam 
possibilidades “que os indivíduos têm de identificar-se com o grupo, ser reconhecido e de pertencer 
a ele”; e permanência material como condições de subsistência, isto é, recursos materiais e 
financeiros necessários à existência individual como estudante. 

Como é possível observar, mesmo não tratando de permanência no campo da Educação de 
Jovens e Adultos, mas sim da permanência de estudantes negros no Ensino Superior, Reis (2009b) 
em seu trabalho lança pistas conceituais para a discussão acadêmica do termo. Tomamos tais pistas 
sob a perspectiva de uma construção coletiva no exercício da paciência do conceito de permanência escolar. O 
exercício visou à expansão de buscas teórico-metodológicas, não só para além das macropolíticas 
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aligeiradas que avidamente intentam aumentos dos índices de fluxo escolar, mas, principalmente, as 
que possam estar mais próximas dos operadores da educação, na construção de micropolíticas 
comprometidas e perseverantes no caminho da qualidade de ensino para populações desfavorecidas 
economicamente. 

Experiência Instituinte  

Aqui nos apropriamos da categoria experiência instituinte desenvolvida por Linhares (2007) 
junto à equipe do Centro de Referência e Documentação em Experiências Instituintes 
(CRDEI/UFF). Suas pesquisas sobre Experiências Instituintes em Escolas Públicas, congrega toda uma 
bibliografia referente às reformas educacionais, inovações e movimentos instituintes na escola. Além 
dessas, agrega instrumentos epistemológicos para perceber outros tipos de relações pedagógicas, 
ainda embrionárias, que prometem alargar práticas e concepções de conhecimento escolar por meio 
dos quais objeto e sujeito se interpenetram e se conjugam com a vida, assumindo a responsabilidade 
de exercitá-la de forma respeitosa e includente, representativa de uma educação de qualidade. 

Escrever sobre uma experiência instituinte não se confunde com o escrever sobre o novo, ou 
uma novidade, mas sobre o desafio e tensões vividos pelo próprio pesquisador em sala de aula, em 
busca de compreender a origem da permanência escolar. O ponto de vista de um pesquisador que 
escreve sobre a experiência de outro, é radicalmente distinto do ponto de vista do pesquisador que 
escreve a partir de um espaço próprio que constitui a sua experiência, isto porque se torna sujeito de 
uma metaexperiência – escrever sobre a própria experiência – passando a ter poder sobre a sua 
exterioridade. Nesse sentido Bragança (2003) contribui para a distinção dos sentidos de “novo” e 
“origem” a partir de contribuição de Walter Benjamin: 

A experiência instituinte se afirma como uma experiência comum, partilhada por um grupo, 
contrapondo-se desta forma à experiência pontual e fragmentada do sujeito isolado de seus 
pares. É uma experiência aberta, que não se afirma como “símbolo”, com um significado 
unilateral, mas como “alegoria” por seus múltiplos sentidos e leituras. Podemos ainda 
articular este conceito ao sentido de “origem” em Benjamin, pois o instituinte, na perspectiva 
de nossa pesquisa, não se confunde com o “novo”, mas é uma busca constante do 
movimento emancipador, movimento este que articula passado, presente e futuro. 
Contrapondo-se ao modismo e a uma reprodução estática do passado, a experiência 
instituinte sinaliza a densidade da experiência humana ao rememorar, recuperando, assim, o 
sentido de uma memória que é capaz de prometer. (Bragança, 2003, p. 1). 
 

 Mas este é apenas um aspecto da questão. O aspecto mais relevante está no fato de que 
escrever sobre a permanência escolar sob a perspectiva instituinte implica reescrever uma realidade – a da 
evasão escolar – que está escrita (descrita, narrada, exemplificada e explicada, em suas causas e 
efeitos) sob uma lógica que tem a naturalização da desigualdade social brasileira como núcleo central 
de seus argumentos. Nesse sentido, Dominick (2013) aponta, a partir de Castoriadis, para a dinâmica 
de conexões e litígios entre o instituído e o instituinte:  

A permanente conexão entre o instituído e o instituinte ou, como afirma Castoriadis, entre o 
sincrônico e o diacrônico, são a representação fundamental na construção por ela 
desenvolvida, pois as experiências instituintes não se encontram em uma redoma, apartadas 
do instituído. Ambos estão em permanente conexão e em litígio como experiências que se 
desdobram em movimentos criadores, estremecendo o que foi organizado pela história, que 
é passível de incorporar o que está em movimento e busca se expandir, adentrando o espaço 
do outro. (Dominick, 2013, p. 6). 
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 A partir de Souza (2004), que consultou o Índice do Vocabulário do Português Medieval da 
Fundação Casa de Rui Barbosa, o verbo “instituir” no século XIV, quando no transitivo direto ou 
bitransitivo, tinha o sentido diacrônico, antigo, de “dar formação”, “educar”, “instruir”. Já no 
sentido atual, considerando apenas o transitivo direto, passa a ser compreendido como “dar começo 
a”; “estabelecer”, “criar”. Ou ainda, como transitivo direto predicativo e pronominal, significando: 
“atribuir (a outrem ou a si próprio) uma missão, tarefa”; “nomear-se”; “constituir-se”. 
 Entretanto, essas duas compreensões de “instituir”, apesar de distantes no tempo, não são 
estranhas entre si: “dar começo a”, criar, pode ser associado a “dar formação”, educar instruir, desde 
que o estranhamento esteja posto em relação ao instituído. 

Quanto ao termo experiência, Bragança (2003) afirma que as reflexões sobre a categoria 
experiência instituinte “nos leva ao encontro das contribuições de Walter Benjamin [...]. Contribuições 
que apontam para o sentido das ‘experiências plenas’, que se traduzem por uma tessitura coletiva e 
pela possibilidade de abertura polifônica”9.  

Entretanto, conforme aponta Nascimento (2010, p. 206), o conceito de “experiência plena” 
(Erfahrung) a que Benjamin10 se refere é elaborado a partir da crise da experiência causada pela 
mudança dos modos de produção artesanal para a produção industrial. Segundo Nascimento (2010, 
p. 206), para Benjamin:  

A articulação entre os meios de produção à experiência parte do fato de que a vida do 
homem seguia de acordo com o ritmo dos modos de produção medieval. Ou seja, a 
produção artesanal, lenta, tranquila, que abrangia a totalidade do objeto fabricado, ditava o 
ritmo da própria vida dos artesãos. Esse ritmo permitia preservar a tradição oral, a 
construção de uma experiência plena. Porém, com a industrialização, esse ritmo artesanal 
desapareceu nas grandes cidades. Essa é uma interpretação estratégica sob o ponto de vista 
de sua teoria da experiência e seu declínio como Erfahrung. 
 

 Tal possibilidade, conforme informa Nascimento (2010, p. 212), advém da interpretação que 
Benjamin faz do poeta Charles Baudelaire, como estratégia fundamental em sua pesquisa sobre o 
séc. XIX, “pois assegura a importância e consequência das mudanças sociais ocorridas naquele 
século, das quais decorre também a mudança da percepção humana”.  

Por isso, entendemos que a noção de “experiência plena” de Benjamin não pode ser 
“transportada” no tempo, da era pré-industrial para a era do conhecimento, como se fosse possível 
revivê-la de algum modo. Seria necessário promover um deslocamento conceitual da noção de 
“experiência plena” para o século atual. Entendemos que esta tarefa é realizada por Larrosa (2002)11. 

Estamos, portanto, de acordo com Larrosa (2002, p. ?) quando, também a partir de 
Benjamin12, atualiza a discussão sobre “experiência plena” no século XXI, convicto de que as 
                                                
9 A autora se refere à seguinte obra de Benjamin: BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política. Ensaios 
sobre literatura e história da cultura. In: BENJAMIN, Walter. (1994). Obras escolhidas. 7. ed., São Paulo: 
Brasiliense, vol. I. 
10 O autor se refere à seguinte obra de Benjamin: BENJAMIN, Walter. (1975) Sobre alguns temas em Baudelaire. 
Trad. Edson A. Cabral, José B. de O. Damião. São Paulo: Abril Cultural, p. 35. Col. Os Pensadores. 
11 Larrosa, Jorge. Professor titular de teoria e história na Universidade de Barcelona, Espanha. 
12 Um exemplo de atualização da noção de experiência de Benjamin em Larrosa pode ser observado na 
seguinte citação: “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, 
não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada 
nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado para que nada nos aconteça. Walter 
Benjamin, em um texto célebre, já observava a pobreza de experiências que caracteriza o nosso mundo. 
Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara”. (LARROSA, 2002, p. 2). 
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palavras produzem sentido, criam realidades e, às vezes, funcionam como potentes mecanismos de 
subjetivação.  

O homem é um vivente com palavra. E isto não significa que o homem tenha a palavra ou a 
linguagem como uma coisa, ou uma faculdade, ou uma ferramenta, mas que o homem é 
palavra, que o homem é enquanto palavra, que todo humano tem a ver com a palavra, se dá 
em palavra, está tecido de palavras, que o modo de viver próprio desse vivente, que é o 
homem, se dá na palavra e como palavra. 
 

 Portanto, pela palavra escrita – a mesma que produz a informação que passa e acontece nas 
notícias, nas telenovelas, nas aulas, nos seminários –, de acordo com Linhares e equipe (2007), é 
possível viver a experiência que nos passa e nos acontece na academia quando se trata de escrever sobre 
uma experiência instituinte. 

Quanto à noção de experiência, entendemos que Larrosa traz elementos que podem 
contribuir para sua dimensão folinônica apontada por Bragança (2003). Dissecando a etimologia da 
palavra experiência, Larrosa (2002, p. 6) escreve:  

A palavra experiência vem do latim experiri, provar [experimentar]. A experiência é em 
primeiro lugar um encontro ou uma relação com algo que se experimenta, que se prova. O 
radical é periri, que se encontra também em periculum, perigo. A raiz indo-europeia é per, com 
a qual se relaciona antes de tudo a ideia de travessia, e secundariamente a ideia de prova. Em 
grego há numerosos derivados desta raiz que marcam a travessia, o percorrido, a passagem: 
peirô, atravessar; pera, mais além; peraô, passar através, perainô, ir até o fim; peras, limite. Em 
nossas línguas há uma bela palavra que tem esse per grego de travessia: a palavra peiratês, 
pirata. O sujeito da experiência tem algo desse ser fascinante que se expõe atravessando um 
espaço indeterminado e perigoso, pondo-se nele à prova e buscando nele sua oportunidade, 
sua ocasião. Tanto nas línguas germânicas como nas latinas, a palavra experiência contém 
inseparavelmente a dimensão de travessia e perigo. 
 

 Como é possível observar, Larrosa traz elementos mais próximos a nosso objetivo de 
compreender o ato de um pesquisador escrever sobre permanência escolar como uma experiência 
instituinte, prescindindo, nesse caso, de fazer referência à noção de “experiência plena” de Benjamin.  

Entendemos que são dois esses elementos: a) o primeiro pelo sentido de perigo, porque não 
há qualquer trabalho dedicado exclusivamente a discutir e a conceituar a permanência escolar ao qual 
possamos nos remeter, fora da sua dimensão quantitativa, que se confunde com fluxo escolar; b) o 
segundo pelo sentido de travessia, porque todos os pesquisadores das publicações selecionadas tratam 
de trabalhos empíricos. Ou seja, configuram seus trabalhos a partir da intenção do percurso de 
alguma experiência que resultou em uma reflexão acadêmica sobre a permanência. 

Acrescentamos que as perspectivas de travessia e perigo de uma experiência instituinte, no 
século XXI, implicam não só vivê-la, mas também escrevê-la, pois conforme Olson (1997, p. 298), 
“[...] a nossa concepção moderna do mundo e nossa concepção moderna de nós mesmos são 
subprodutos da invenção de um mundo que está no papel”.  

Até 2006, pode-se dizer que o vocábulo permanência é utilizado como apêndice, na expressão 
“acesso e permanência”, se considerarmos seu uso rarefeito na academia. Contudo, entre 2007 e 
2012, verificamos que essa rarefação diminui, considerando que o vocábulo permanência aparece, 
independentemente da palavra acesso, em 78% dos títulos. Por isso, entendemos ser possível sugerir 
que, nesse período, tais autores se arriscam na travessia de uma experiência instituinte, por passarem do 
uso da expressão “acesso e permanência” ao uso de permanência escolar como objeto em si e não mais 
ligado ao acesso. 
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Pontos de vista e horizontes  

Se há um horizonte para os objetivos desse trabalho, ele poderia ser formulado da seguinte 
maneira: compreender, nas publicações selecionadas, as formas de escrever sobre permanência escolar 
na EJA como experiências instituintes e tomá-las como constituídas de uma propriedade discursiva que 
se tensiona com o discurso naturalizado da evasão/fracasso escolar, a fim de dar materialidade e 
sentidos sobre o que vem a ser o permanecer na escola.  

Não se trata de enaltecer as publicações aqui arroladas, em comparação a outras sobre 
fracasso escolar, evasão, abandono etc. Trata-se, sim, de anunciar percursos de pesquisadores – 
envolvidos ou não como professores ou gestores de uma unidade escolar – que tomam a temática da 
permanência como escolha quase inusitada, quase sem referências bibliográficas anteriores. É uma 
espécie de escolha por trilhar uma terra que foi impedida de existir, ou de ser vista, pela naturalizada 
e “[...] abissal desigualdade social brasileira”, como nos aponta, o sociólogo Jessé Souza (2003).  

Para dizer sobre aquilo que reclama visibilidade - a permanência escolar - várias publicações 
tiveram que recorrer ao discurso instituído sobre evasão/fracasso escolar. Isto é, tornar a permanência 
escolar visível a partir do seu contrário, que ocupa de forma dominante o olhar dos pesquisadores, 
que têm na evasão e no fracasso escolar o objeto de investigação. O que vai ao encontro do que 
afirma Dominick (2013, p. 6) a partir de Castoriadis – as experiências instituintes não estão em “uma 
redoma, apartadas do instituído”. 

Parafraseando Larrosa (2001, p. 25), podemos dizer que várias das pesquisas selecionadas são 
lugares de experiências, nas quais o importante não foi a tomada de posição (a maneira de o autor se 
pôr); nem a o-posição (a sua maneira de se opor); nem a im-posição (a maneira de se impor); nem a 
pro-posição (a maneira de propor); mas, sim, a ex-posição, sua maneira de se ex-por, com tudo o 
que deve ter tido de vulnerabilidade e de risco para avançar em terreno ainda invisível 
academicamente. 

Por isso, também assumimos o risco da experiência de redigir este ensaio, quando nos 
propusemos a interpretar o número crescente de publicações sobre permanência escolar, relacionando-
as entre si e dando-lhes visibilidade, a partir de um lugar que é o nosso ponto de vista, isto é, a vista 
de um ponto de onde olhamos: o ato de escrever sobre permanência escolar como experiência instituinte. 
Nesse sentido, nosso ponto de vista implica admitir a emancipação pela escrita, no sentido de uma 
dimensão humana, como experiência capaz de produzir movimento em diálogo para fazer valer e 
proteger o direito à educação, como direito do homem. Conforme Bobbio (2004, p. 45): "O 
problema grave de nosso tempo, com relação aos direitos do homem, não é mais o de fundamentá-
los, e sim o de protegê-los [...] para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam 
continuamente violados”. 

De outra forma, nas publicações selecionadas, o horizonte da permanência escolar é um lugar 
em que se acumulam experiências instituintes na luta contra a naturalização dos maus tratos e do não 
reconhecimento social dos alunos de EJA (Carmo, 2010). Ou seja, um lugar no qual os docentes-
pesquisadores se posicionam para reconhecer socialmente esse aluno; ou um lugar no qual os 
gestores-pesquisadores se posicionam para promover mudanças sistêmicas na instituição escolar, 
adequando-se assim à lei que rege a educação nacional.  

Enfim, um horizonte em que permanência escolar se apresenta como símbolo da materialidade 
de um lugar discente, um “estar” na escola para aprender e não só para estar de corpo presente. E, 
também, como um lugar discursivo, de onde o pesquisador escreve e diz com o propósito de 
garantir e proteger o direito a uma educação de qualidade, diferentemente daquele lugar discursivo 
que se materializa na tentativa de garantir, a qualquer custo, apenas o fluxo escolar dos alunos.  
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Um horizonte que problematiza e questiona a visão da EJA como modalidade de “segunda 
linha” (Haddad, 2000), na medida em que os pesquisadores propõem e se expõem, de forma 
consciente ou não, a uma experiência da escrita sobre permanência na EJA, constituindo não só um 
desafio autoral na redação de uma experiência instituinte, no sentido dado por Linhares (2007), mas, 
principalmente, uma possível “virada epistemológica” do olhar sobre os maus tratos que jovens e 
adultos dos meios populares muitas vezes sofrem dentro da sala de aula ou nos ambientes coletivos 
da escola, gerando uma indignação contida que, muitas vezes, configura-se no motivo principal para 
a saída da escola (Carmo, 2010). 

O vínculo entre indignação contida com os maus tratos vividos por alunos de EJA e a 
assunção da permanência escolar como objeto de pesquisa pode ser sustentado teórica e filosoficamente 
por Honneth (2003), quando este afirma que a tensão afetiva, provocada pelo sofrimento de 
humilhações no indivíduo, só pode ser dissolvida por ele à medida que reencontra a possibilidade da 
ação ativa e contínua fundada em práticas sociais de reconhecimento. 

Portanto, ao dizermos que vários pesquisadores das publicações selecionadas têm um ponto 
em comum quando escrevem sobre realidades de maus tratos ou de reconhecimento social no 
mundo da escola/sala de aula, também podemos dizer que estes se inscrevem numa relação de 
emancipação de subjetividades, desafiando preconceitos instituídos em relação a jovens e adultos 
que retornam ou lutam por permanecer na escola.  

Entendemos que as características metodológicas dos estudos que integram este ensaio têm 
mais de um ponto em comum porque, independentemente de acordos prévios e/ou conscientes, 
estão sob a recomendação metodológica de Paiva (2005, p. 8), baseada em “formas de compreender 
e apreender sentidos e necessidades de variados públicos que os buscam [programas e projetos]”, 
bem como sob a de Moura (2006, p. 10), quando afirma: “[...] essa esfera educacional [deve ser vista] 
com identidade própria constituindo-se em um novo objeto de estudo que demandará um método 
específico”. 

Dessa forma, ambas as recomendações, articuladas à noção de reconhecimento social como 
ponto comum, conferem dimensão epistemológica distinta a essas pesquisas, porque, ao imergirem 
nas percepções e práticas dos sujeitos-alunos/professores pesquisados, problematizam a “falta de 
interesse” dos jovens, o “tempo longe da escola” dos adultos, o “medo das provas” de ambos, e 
adotam, necessariamente, uma concepção afirmativa sobre a atitude de jovens e adultos retornarem 
à escola sob a influência de uma ilusão fecunda como propõe Sposito (1993).  

Tal horizonte nos faz pensar na experiência instituinte de escrever sobre permanência escolar na 
EJA também como discurso instituinte. E este mesmo discurso delineia uma fronteira, estabelecendo 
limites em relação a um discurso instituído ocupado com o que falta, isto é, com a “incapacidade” e 
“incompletude” desses jovens e adultos. 

Com tais objetivos, pontos de vista e horizontes é que nos propusemos a construir este 
ensaio, sustentado por perspectivas paradigmáticas e epistemológicas, que subvertem o ordenamento 
de uma “subcidadania” de origem naturalizada (Souza, 2003) e reservada a esses jovens e adultos dos 
meios populares, cujo lugar na sala de aula é marcado pelo silêncio de seus modos de ver e 
experienciar o mundo em que vivem, conforme apontam Martins (2006) e Noro (2011). 

Uma visão de mundo que foi escrita e está no papel sob um véu de naturalização, 
consequentemente, torna opaca uma realidade de jovens e adultos que não concluíram a educação 
básica. Portanto, conformam um paradigma epistemológico que exige restrições metodológicas 
severas, de modo a conduzir a escrita das experiências sob a perspectiva da permanência escolar. Um 
percurso sobre terras nunca dantes percorridas e não sobre terras já mapeadas por coordenadas que 
localizam apenas o que falta nesses sujeitos jovens e adultos considerados, pelo senso comum, como 
sujeitos desprovidos de saber, sujeitos “incompletos”. 
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Mapas e percursos: diferenças entre os modos de escrever sobre a 
permanência e a evasão escolar 

Entendendo que a palavra discurso13, etimologicamente, contém a ideia de movimento, de 
correr ao redor, podemos dizer que a abordagem da experiência instituinte permitiu perceber os 
percursos que vários pesquisadores fizeram para escrever sobre permanência escolar, deixando visíveis 
em suas publicações três movimentos para se desviarem ou romperem com a forma naturalizada 
(instituída) de abordar a evasão escolar:  

a- anunciar, de forma direta, a escolha por outro caminho, justificando-o de formas variadas, 
mas a partir da negação do caminho existente;  
b- constituir “nichos de sentido” (Martins, 2006)14, como maneiras de dar sentidos, de 
aproximar, de delimitar domínios a partir de aproximações entre discursos de práticas 
pedagógicas e de gestão sobre permanência escolar;  
c- perceber que o direito à educação de qualidade é um referente de interdiscurso que 
corresponde e se adequa melhor à expressão “garantir a permanência” do que àquela que diz 
“reduzir a evasão”15.  

Consequentemente, pode-se dizer que o ponto de partida dos três movimentos encontrados nas 
publicações tem um pressuposto: garantir a permanência escolar não tem o mesmo significado de 
reduzir a evasão escolar.  

Como sugerimos anteriormente, com base em Carmo (2010), há indícios de que o discurso 
da evasão é um discurso naturalizado que, historicamente, se constrói sob “causas” que em sua 
maioria recaem sobre o indivíduo que está na escola ou busca a escola. Tal naturalização sustenta-se 
em argumentos do senso comum tais como: o sujeito aluno evade porque trabalha ou porque não 
tem interesse em estudar ou porque não tem base de estudo. 

Dessa forma, consideramos que a percepção desses três movimentos dos pesquisadores 
configurou o início deste trabalho, o que exige justificativa para a forma como está escrito e 
conduzido.  

Conduzimos esse ensaio utilizando a noção de percurso, a partir de Michel de Certeau (1998). 
É curioso perceber a importância dos percursos na Idade Média. Conforme Certeau (1998, p. 205), os 
primeiros mapas medievais: 

[...] comportavam só os traçados retilíneos de percursos (indicações performativas que 
visavam sobretudo peregrinações), com a menção de etapas a efetuar (cidades onde passar, 
parar, alojar-se, rezar etc.) e distâncias computadas em horas ou em dias, ou seja, em tempos 
de marcha. 
 

 Continuando, Certeau (1998, p. 205) faz um paralelo de “mapa” com a expressão ver – 
concebida como um conhecimento da ordem dos lugares –, e de “percurso”, com a expressão fazer – 
concebida como ações espacializantes. Ao indagar-se qual seria a coordenação entre um fazer e um 
ver na linguagem natural, em que o primeiro domina de maneira tão evidente, ele mesmo responde: 

                                                
13 Etimologia de discurso vem do latim discursus, particípio passado de discurrere, “correr ao redor”, 
metaforicamente “lidar com um assunto por vários pontos de vista”, formado por dis-, “fora”, mais currere, 
“correr”. O sentido de “manifestação oral formal” é do século XVI. Recuperado em 20 fev. 2011, de 
http://origemdapalavra.com.br/palavras/discurso 
14 Martins cunha a expressão “nichos de sentidos” a exemplo do que Orlandi (1996) chama de “sítios de 
significância”. 
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A questão toca, finalmente, na base dessas narrações cotidianas, a relação entre o itinerário 
(uma série discursiva de operações) e o mapa (uma descrição redutora totalizante das 
observações), isto é, entre duas linguagens simbólicas e antropológicas do espaço. Dois polos 
da experiência. Parece que, da cultura “ordinária” ao discurso científico, se passa de um para 
o outro. 
 

 A partir de outro trecho do trabalho de Certeau (1998, p. 204) outras informações 
contribuem para fundamentar o valor que o autor dá a noção de “percurso”: 

[...] tomando-se o “mapa” sob a sua forma geográfica atual, parece que no decurso do 
período marcado pelo nascimento do discurso científico moderno (séculos XV-XVII), ele se 
foi aos poucos separando dos itinerários que constituíam a sua condição de possibilidade. 
 

 “percurso”, mas, sim, aderir ao nosso trabalho os recursos metafóricos que ele utiliza para 
tratar do percurso da arte do fazer cotidiano. Para Certeau (1998, p. 200), todo relato é um relato de 
viagem, uma prática do espaço, na qual “[...] a sutil complexidade dos relatos, cotidianos ou 
literários, são nossos transportes coletivos, nossas metaphorai”.  

Parece-nos que as publicações em torno da expressão permanência na educação, nos últimos 
seis anos (2007-2012), estão nesse processo de fazer-ver e, vice-versa, ver-fazer. Isto é, os relatos de 
experiências, as tentativas de sistematizações de experiências existentes, de reordenações históricas, 
de reordenações conceituais, podem ser consideradas experiências instituintes e, consequentemente, 
discursos instituintes que nos permitem, por pouco que seja, praticar “[...] a sutil complexidade dos 
relatos” como percursos por onde nossas ideias, ao serem escritas, tornam-se transportes mentais 
coletivos de uma nova forma de abordar um dos princípios da Constituição Federal de 1988 em seu 
Art. 206, princípio I: “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 
2004).  

Ao dizer que as publicações em torno da permanência escolar na EJA nos permitem “por pouco 
que seja” praticar “a sutil complexidade dos relatos” não significa uma pseudo-humildade intelectual, 
mas, sim, uma restrição metodológica de abordagem sobre o nosso objeto de pesquisa, imposta pela 
pequena quantidade e dispersão das 31 publicações produzidas entre 1998 e 2012. Por isso, 
entendemos que a noção de experiência instituinte é promissora para um primeiro diálogo entre as 
publicações, considerando que não encontramos, até novembro de 2012, qualquer publicação com 
esse objetivo. 

Entretanto, admitir tal restrição metodológica, imposta pela pequena quantidade e dispersão 
das publicações, implica afirmar que, nesse ensaio, não podemos e nem devemos estar na mesma 
perspectiva, por exemplo, da pesquisa de Bragança (2008) A produção do saber nas pesquisas sobre o 
fracasso escolar (1996-2007), que reuniu mil publicações produzidas em doze anos, utilizando 326 em 
sua dissertação. Trata-se, na concepção da autora, de um “número razoável” para o período: 

Esta investigação resultou em uma coleta de mil textos e a posterior criação de um banco de 
dados sobre o tema “fracasso escolar”. Para esta dissertação, foram selecionados inicialmente 
trezentos e vinte e seis artigos, procedentes dos recortes realizados pelas análises utilizando o 
método indutivo. Esta meta de mil artigos foi pensada pelo grupo de pesquisa como sendo 
um número razoável e representativo da produção sobre o assunto, considerando o período 
de tempo de dez anos aproximadamente. (Bragança, 2008, p. 21). 
 

 Não podemos estar na mesma perspectiva pela óbvia e gritante diferença numérica. Mas 
também não devemos fazê-lo, o que é mais importante, porque intuímos que escrever sobre a 
permanência escolar tem o sentido de uma experiência instituinte que luta por seguir outro caminho. Um 



A permanência escolar na Educação de Jovens e Adultos  DOSSIE EJA II 
  
 

18 

caminho para se emancipar do seu “contrário”: o discurso instituído da evasão, do abandono, do 
desinteresse, do fracasso escolar, entre outros, mapeado não apenas por Bragança, em 2008, mas 
também por Patto et al. (2004) em O estado da arte da pesquisa sobre o fracasso escolar (1991-2002): um 
estudo introdutório e Amaral (2010), em História de (re)provação escolar: vinte e cinco anos depois, e, ainda, 
talvez, por outros que desconhecemos.  

Esse é um exemplo de litígio, conforme aponta Dominick (2013, p. 6), no qual as 
experiências instituintes de escrever sobre permanência escolar se desdobram em enfrentamentos que se 
infiltram nas tramas instituídas. Isto porque não basta agir em prol da permanência escolar. É preciso 
escrever sobre elas, assumindo “o compromisso de desocultar opressões pouco visíveis, negações 
silenciadas”.  

Percursos dos relatos sobre ppe rmanên c ia  e s c o la r  

As categorias propostas a seguir conformam um ponto de vista, entre tantos outros 
possíveis, na sua forma de organizar as escritas de experiências instituintes sobre permanência escolar. Ainda 
assim, este ensaio não está isento de intencionalidade ao assumir como ponto de vista a utopia de 
uma educação pública de qualidade, gratuita e obrigatória para todos como um direito, como 
formulada por Anísio Teixeira e desejada por seus seguidores. 

Outra observação diz respeito à forma generalizada como iremos tratar os destinatários 
referidos nas publicações selecionadas. Serão chamados de jovens e adultos dos meios populares, 
mesmo que algumas pesquisas lidem com alunos que não tenham esse perfil.  

Primeiro percurso de categorização dos relatos presentes nas publicações 
selecionadas: a pe rmanên c ia  e s c o la r  como símbolo de mudança na forma de 
pesquisar sobre jovens e adultos dos meios populares 

Uma das contribuições de uma experiência instituinte é nos colocar em estado de reflexão, 
sem a ilusão de uma consciência plena do objeto em questão, mas capaz de perscrutar o lado 
invisível, por meio do “pensamento impensado” de Bourdieu (1988), de um outro objeto que, 
naturalizado, se impõe como dominante e de forma opaca na sua maneira de observar jovens e 
adultos dos meios populares na sua relação com a escola. Parece-nos ser este o caso da ampliação do 
uso da expressão permanência escolar como capaz de conter um certo simbolismo de ruptura em 
relação ao discurso da evasão escolar, em especial no discurso acadêmico. 

Além do fato de 80% das publicações sobre permanência escolar estarem concentradas em seis 
anos – em relação aos onze anos anteriores –, outro fato chama a atenção: oito pesquisas enunciam 
a permanência associando-a simbolicamente a uma ruptura ou a uma visão contrária à abordagem dos 
estudos sobre evasão: Lenskij (2006); Santos (2007); Gusmão (2010); Mileto e Carmo (2010); Nunes 
(2010); Zago (2010)16; Noro (2011); e Oliveira (2011). 

Essa associação simbólica parece necessária para fazer ver algo que não existe, a partir da 
perspectiva de um discurso naturalizado, o da evasão/fracasso escolar. Uma parte dessas publicações 
recorre à metáfora da visão para constituir esse lugar de dizer, lugar este ainda invisível para muitos 
autores. 

                                                
16 Incluímos o trabalho de Nadir Zago sobre ensino superior porque o artigo é produto de pesquisa que 
desenvolve há alguns anos sobre escolarização nos meios populares, voltada especialmente para trajetórias 
escolares nos ensinos fundamental e médio. 
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Noro (2011), na pesquisa no Curso PROEJA17 Técnico em Administração, no campus 
Sapucaia do Sul do IFSUL Rio-Grandense, faz uma opção por um foco “otimista” com aspas: 

No primeiro ano de implantação de nosso curso PROEJA surgem muitas inquietações 
relacionadas ao alto índice de evasão de alunos, sendo que começamos a refletir em conjunto 
sobre suas possíveis causas e a relação da evasão com a forma de acesso ao curso. Mas como 
pretendia realizar uma pesquisa “otimista”, preferi focalizar minha pesquisa na permanência, isto é, 
parodiando Jaqueline Moll (2010, p. 135) nos estudantes que “entram, permanecem e 
aprendem” (Noro, 2011, p. 24 - grifo nosso). 
 

 Noro (2011. p. 39), ainda parafraseando Moll, ao discorrer sobre o PROEJA e seus desafios, 
“[...] conclui dizendo da necessária mudança na forma como vemos estes estudantes para que entrem, 
permaneçam e aprendam”.  

No artigo Propostas de conversão do olhar sobre a EJA: pesquisando o ‘enigma’ da permanência, Mileto e 
Carmo (2010, p. 1) deixam evidente a metáfora da visão, a partir da perspectiva sociológica 
bourdiesiana: 

Os trabalhos [...] têm em comum a adoção de uma perspectiva ainda pouco frequente no 
campo da EJA: objetivaram estudar como foram construídos processos de permanência e 
sucesso escolar pelos estudantes dessa modalidade de educação. Apesar da utilização de 
diferentes fundamentações teórico-metodológicos, as duas pesquisas seguiram o princípio 
denominado por Bourdieu como conversão do olhar, intentando questionar se o modo mais 
recorrente de tratar um problema seria de fato o modo mais apropriado. 
 

 Nunes (2010, p. 30), ao pesquisar alunos do ensino médio estadual regular noturno, de 
jovens e adultos egressos de um curso em equivalência ao ensino fundamental na modalidade EJA 
da rede municipal de ensino de Florianópolis, utiliza a palavra prisma – cristal que decompõe a luz 
cujo sentido figurado é ponto de vista, conforme Aulete (2011) – para negar a perspectiva da 
evasão/reprovação, ampliando assim o sentido afirmativo de sua escolha pela permanência e 
aprovação como objeto de pesquisa:  

Pela segunda via, por um lado, pretende-se trazer à discussão o reconhecimento do eregular 
como outro espaço de sujeitos da EJA e, por outro, analisar o resultado educacional não pelo 
prisma da evasão e reprovação, mas pelo da permanência e aprovação nos estudos que, como 
considera Charlot (2000), são uma forma de leitura positiva da realidade, uma postura 
epistemológica e metodológica. 
 

 Outros recorrem à metáfora do “novo como desafio” anunciado como uma escolha 
necessária para realizá-lo em função de ser um movimento de contracultura, de aventura por lugares 
desconhecidos, de novas possibilidades, de sinais positivos e oxigenantes, mas não o fazem sem 
antes denunciar o lugar estagnado, mas dominante da “cultura da evasão”. 

Santos (2007, p. 10), pesquisando EJA no ensino fundamental de uma escola pública do 
Distrito Federal, estrutura uma argumentação que parte da denúncia para o anúncio de um 
movimento em direção à garantia da permanência escolar na EJA. Segundo a autora, a pesquisa: 

[...] inicialmente denuncia as relações sociais que contribuem com o abandono do educando 
e, ao mesmo tempo, levanta sinalizações que anunciam a possibilidade de que o sistema 
escolar pode e deve fazer o movimento contrário, garantindo a permanência. 

                                                
17 Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos (PROEJA). 
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Santos (2007, p. 42), a partir de uma consulta ao Dicionário Aurélio da palavra permanência, cujo 
significado é “[...] conservar-se, continuar a ser, continuar a existir, perseverança, constância [...]”, 
associa a compreensão do que está escrito a uma educação “oxigenante” como novas possibilidades 
para a EJA: “Busco todo esse significado no intuito de, durante a pesquisa, compreender melhor se 
o contexto em que me inseri sinaliza uma educação oxigenante que aponta novas possibilidades para 
a Educação de Jovens e Adultos”. 

Acentuando que a “nova possibilidade” parte de um movimento de contracultura, 
indagamos: quais as múltiplas determinações que causam a permanência de uma turma de Educação de 
Jovens e Adultos em uma cultura predominante de evasão? 

Zago (2010, p. 226), pesquisando sobre a longevidade escolar de alunos das camadas 
populares que alcançam o ensino superior, compartilha desse caráter “predominante” da 
evasão/fracasso escolar quando situa sua pesquisa numa linha inovadora:  

Nas últimas duas décadas, estudos no campo da sociologia da educação produzidos no Brasil 
e no exterior vêm fornecendo indicadores teóricos importantes para problematizar o que 
tem sido chamado “longevidade escolar”, casos “atípicos” ou “trajetórias excepcionais” nos 
meios populares. Trata-se de uma linha inovadora, haja vista ser relativamente recente na 
disciplina o interesse pelos casos que fogem à tendência dominante, voltada para o chamado fracasso 
escolar nesses meios sociais (grifo nosso). 
 

 Logo, de acordo com Zago (2010, p. 236), tal linha inovadora de pesquisa está associada à 
urgência de se “Estudar essa população para entender as transformações nas demandas e nas 
práticas escolares, assim como no perfil dos estudantes na sociedade contemporânea”, afirmando ser 
esta uma “[...] necessidade para a pesquisa e as políticas educacionais em todos os níveis de ensino”. 

Oliveira (2011, p. 15), que investigou uma turma de alfabetização de EJA localizada em uma 
escola municipal de Belo Horizonte – nesse movimento de oposição à tendência dominante de 
estudos sobre a evasão –, usa um eufemismo para justificar sua escolha pela investigação com foco 
na permanência escolar, dizendo que a interrupção dos estudos tem uma “complexidade” que deve ser 
evitada: 

Levando em consideração a complexidade do fator interrupção dos estudos, propusemo-nos uma 
investigação junto a sujeitos da EJA tendo como foco estudantes da etapa da alfabetização 
que permaneceram no ambiente escolar na passagem do ano letivo de 2009 para 2010 (grifo 
nosso). 
 

 Para concluir as menções à metáfora do “novo como desafio”, Lenskij (2006, p. 16) mostra 
que o desafio da mudança de olhar sobre os sujeitos de EJA está vinculado a uma “metamorfose” 
nas preocupações do pesquisador, uma possível variação da “conversão do olhar” de Bourdieu 
(1998): 

Agora, como aluna do Mestrado em Educação, ao reler os [meus] escritos anteriores à luz de 
um contexto político nacional e internacional de luta pela proteção dos direitos humanos, e 
ações afirmativas do direito à educação, minhas preocupações anteriores se 
metamorfosearam. De dados estatísticos que demonstravam a exclusão na escola, minha 
preocupação se deslocou para questões relativas ao direito à permanência na escola [...] Da 
investigação sobre a evasão – da ordem do quantitativo, como expressão da exclusão escolar 
e social – passei para a outra ponta desta dualidade, a permanência na escola, com a intenção de 
conhecer as estratégias utilizadas pelos operadores do ensino para cumprir o princípio 
constitucional do direito à educação [...]. 
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 O trabalho de Lenskij (2006, p. 22), um estudo de caso realizado em uma escola pública de 
Porto Alegre – ao avançar com as questões do direito à educação em direção à “caixa preta”, ou seja, 
o processo decisório subterrâneo que perpassa práticas pedagógicas de aprovação/reprovação ou de 
reconhecimento/não reconhecimento social dos alunos – tornou-se, para a autora, uma aventura 
intelectual a partir do momento em que suas preocupações sofrem metamorfose:  

Esta dissertação é o produto de uma pequena aventura intelectual, na qual ousei trilhar 
caminhos que sempre estiveram ali, mas que muito recentemente começaram a ser 
descobertos: a compreensão das concepções de Direito à Educação e de Justiça realizada na 
escola, expressas e/ou praticadas pelos operadores do ensino, investidos na condição de 
juízes, ao decidir sobre a permanência e aprovação/reprovação de crianças e adolescentes 
nas escolas. 
 

 Poder-se-ia contrapor a todo esse simbolismo de ruptura afirmativa da permanência escolar, 
presente nas publicações mencionadas, o fato de a permanência na escola ser princípio constitucional 
desde 1988, ratificado na LDBEN n. 9394/96. Porém se, naqueles anos, a palavra permanência já 
estava investida de legalidade e, portanto, institucionalizada, por que só a partir de 2007 esse 
simbolismo emerge em várias publicações? 

Uma possibilidade nos é apresentada por Oliveira e Araújo (2005, p. 5) quando optam por 
“[...] contrapor os notáveis ganhos obtidos no acesso à escola aos desafios deles decorrentes [...]” e 
percebem que “[...] os obstáculos à democratização do ensino foram transferindo-se do acesso para 
a permanência com sucesso no interior do sistema escolar” (Oliveira e Araújo, 2005, p. 10). 

Por isso, entendemos ser emblemático observar a apropriação que Gusmão (2010) faz do 
trabalho de Oliveira e Araújo (2005). Com uma escrita determinada, se não enfática, o autor afirma 
(Gusmão, 2010, p. 32): “Na década de 1980, passou a vigorar o segundo significado que circulou 
simbolicamente como representação da qualidade: a permanência”. 

Mas, se observarmos o parágrafo abaixo, de Oliveira e Araújo (2005, p. 10), parafraseados 
por Gusmão (2010), não se encontra a palavra permanência, apenas a “ideia de fluxo” como um 
segundo indicador de qualidade na década de 1980. 

Quando foi eliminado o exame de admissão (Lei n. 5.692/71), essa passagem, do ponto de 
vista formal, tornou-se um pouco mais fácil. Porém, teve início um novo tipo de seletividade 
que deu origem a um outro conceito de qualidade, agora relacionado à ideia de fluxo, definido como 
número de alunos que progridem dentro de determinado sistema de ensino. Assim, no final 
dos anos de 1970 e nos anos de 1980, um segundo indicador de qualidade foi incorporado ao 
debate educacional no Brasil. A partir da comparação entre a entrada e a saída de alunos do 
sistema de ensino, era medida a qualidade da escola. Se a saída se mostrasse muito pequena 
em relação à entrada, a escola ou o sistema como um todo teria baixa qualidade. (grifos 
nossos). 
 

 É assim que Gusmão (2010) atualiza a “ideia de fluxo” para a “ideia de permanência”, como 
um significado que passa a circular simbolicamente como indicador de qualidade na década de 1980. 
Tanto a substituição da “ideia de fluxo” para a “permanência”, como o fato de atribuir-lhe um 
caráter simbólico são exemplos de escolhas que o pesquisador assume sem dialogar com outras 
pesquisas, cujo objeto é a permanência escolar. Assim, ao preferir a expressão permanência escolar para 
vinculá-la à luta pela qualidade da educação, evitando a expressão fluxo escolar, que sugere uma 
relação matemática de entrada e saída de alunos, a pesquisadora realiza uma experiência instituinte que 
corresponde ao ato de subverter o sentido da expressão fluxo escolar. 
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Por isso, é interessante destacar que essas “irrupções” simbólicas, apesar de acontecerem de 
modo disperso entre os pesquisadores das publicações selecionadas, convergem para aquilo que se 
tornou a ideologia dos direitos humanos. Como diz Lefort (1981 apud Reis, 1998, p. 89), 
contemporaneamente, a noção de “direitos humanos” transcende o contexto burguês que lhe deu 
vida para tornar-se uma dimensão simbólica da política que constitui uma conquista da humanidade. 
Tais direitos conformam não uma realidade, mas princípios que reinventam a democracia a cada 
instante, na sociedade das últimas duas décadas, genericamente denominada complexa ou da 
informação. Para Melucci (2001), essas ações alteram a lógica dominante no terreno simbólico, 
questionam a definição dos códigos e a leitura da realidade, anunciando que a criação de novos 
códigos e novos símbolos culturais é possível. 

Dessa forma, pensamos que, nesse momento de trânsito entre a conquista do “acesso” e 
ampliação da luta pelo direito à educação, a emergência simbólica do termo permanência escolar nos 
mostra uma tendência de associá-la a uma busca por educação de qualidade. Nesse sentido, tanto 
pela dispersão, quanto pela convergência de formas de escrever experiências instituintes sobre permanência, 
entendemos, mais uma vez, ser possível associá-la às “categorias do pensamento impensado” de 
Bourdieu (1988), considerando que estas procuram elucidar questões sobre o mesmo objeto de uma 
forma diferente. 

Assim, continuando a tomar o “pensamento impensado” para produzir categorias com as 
quais poderemos delimitar nosso pensar, aventa-se uma hipótese embrionária de que tal dispersão e 
convergência tratam-se de uma formação discursiva em construção, nos sentidos dados de forma 
complementar por Foucault (1997) e Orlandi (2005), a partir de uma possível e impensada 
construção coletiva do conceito de permanência escolar. 

Para Orlandi (2005), a noção de formação discursiva ajuda a compreender o processo de 
produção de sentidos se entendida como uma formação ideológica – ou seja, a partir de uma posição 
dada em uma conjuntura sócio-histórica –, delimitando o que pode e deve ser dito conforme a 
posição de quem fala (ou escreve). As formações discursivas podem ser vistas como nichos de 
sentidos, configurações específicas dos discursos e suas relações dadas pelas posições ideológicas 
colocadas em jogo no processo sócio-histórico em que as palavras são produzidas. 

De forma diferente, mas complementar, Foucault (1997, p. 134) vai nos dizer que a 
formação discursiva “[...] disseca o plano geral das coisas ditas no nível específico dos enunciados”, 
sendo que tais enunciados devem ser observados pelas regularidades que os caracterizam, e não pelo 
“[...] nível gramatical das frases, ou lógico das proposições, ou psicológico da formulação”. Assim, 
para Foucault, um gráfico, um regimento, uma ata, um desenho, uma placa de inauguração, uma 
matrícula, um protocolo de experiência, uma música, uma foto, um hábito, uma atividade de aula, 
também são enunciados. 

Nesse sentido, a apropriação de alguns aspectos das noções de formação discursiva 
formuladas por Orlandi e Foucault compôs um recurso necessário para constituirmos um aparato de 
leitura dos conteúdos das publicações selecionadas com o propósito de melhor caracterizar o que 
estamos entendendo por experiência instituinte de escrever sobre permanência escolar, evidenciando a 
dinâmica de relações e “nichos de sentidos” que tais escritas vão estabelecendo para garantir e 
proteger o direito à qualidade da educação e, portanto, da permanência escolar.  

Segundo percurso de categorização dos relatos presentes nas publicações 
selecionadas: a ppe rmanên c ia  e s c o la r  como lugar de agir, refletir e escrever sobre o 
direito à qualidade na educação para jovens e adultos dos meios populares  

Anteriormente, dissemos que os pesquisadores das publicações selecionadas escrevem sobre 
realidades de maus tratos ou de reconhecimento social no mundo escola/sala de aula que os alunos 
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jovens e adultos precisam enfrentar. Por isso, se inscrevem numa relação de emancipação de 
subjetividades, desafiando preconceitos instituídos por meio de uma experiência instituinte de escrever 
sobre permanência escolar. Isto posto, resta-nos detalhar como agem, refletem e escrevem sobre tais 
realidades por meio de enunciados de uma formação discursiva da permanência escolar associada à luta 
por uma educação de qualidade. 

Para tanto, será necessário tomar emprestado alguns aspectos da noção de enunciado de 
Foucault (1997) a fim de organizarmos as práticas mencionadas nas publicações, percebendo-as 
como instituintes. Resumidamente, para esse autor, o enunciado é uma função18 que existe a partir das 
relações simbólicas que dão sentido aos modos de ser e estar no mundo. Por isso, é possível 
imaginar o enunciado como um lugar, isto é, lugar de enunciação, lugar de onde se fala (ou escreve), 
cujas relações simbólicas delimitam o que, o como, o quando, o com quem se fala (ou escreve). 
Foucault (1997, p. 133) nos apresenta o enunciado como: 

[...] uma função que se apoia em conjuntos de signos, e que requer, para se realizar, um 
referencial (que não é exatamente um fato, um estado de coisas, nem mesmo um objeto, mas 
um princípio de diferenciação); um sujeito (não a consciência que fala, não o autor da 
formulação, mas uma posição que pode ser ocupada, sob certas condições, por indivíduos 
diferentes); um campo associado (que não é o contexto real da formulação, a situação na qual foi 
articulada, mas um domínio de coexistência para outros enunciados); uma materialidade (que 
não é apenas a substância ou o suporte da articulação, mas um status, regras de transcrição, 
possibilidades de uso ou de reutilização).  
 

 Como é possível observar, tanto a noção de formação discursiva quanto a de enunciado, a 
partir de Foucault e Orlandi, conformam um dispositivo teórico de interpretação do mundo humano 
mediado pela linguagem, portanto, só tomam forma se os requisitos do dispositivo forem atendidos. 

Tomando por base as publicações selecionadas, vamos, nesse momento, organizar trechos 
de suas escritas de forma a verificar se atendem aos requisitos da função enunciativa da permanência 
escolar como um lugar de dizer a respeito de práticas pedagógicas e gestoras diferenciadas. 

Primeiro requisito, um referencial: ser um princípio de diferenciação 
 
Como princípio de diferenciação necessário para conceber a permanência escolar como uma 

função enunciativa, compreendemos que esta seja a mudança na forma de observar o aluno jovem e adulto, 
pois possui um caráter epistemológico, isto é, na forma de produzir conhecimento sobre a relação 
desses sujeitos jovens e adultos dos meios populares com o conhecimento escolarizado. 

Ao observar sem preconceito trajetórias irregulares dos alunos da EJA, o pesquisador tem 
oportunidade de imergir em um mundo ainda desconhecido e dar-lhe visibilidade, caracterizando-o 
de forma a compreendê-lo e interagir pedagogicamente de maneira mais adequada às suas 
peculiaridades. 

Klinski (2009) estudou a respeito de alunos que já haviam completado o ensino regular, mas 
que ingressaram e permaneceram no PROEJA do IFSUL Rio-Grandense campus Charqueadas. Um 
dos motivos teria sido a falta de opção formativa no município e a baixa qualidade do ensino médio 
já cursado; no entanto, para estes estudantes, o IFT (Instituto Federal Tecnológico), reconhecido 
                                                
18 Entender o enunciado como função significa dizer que é possível haver uma equivalência entre frase e 
enunciado, entretanto, a equivalência está longe de ser completa porque há enunciados que não 
correspondem à estrutura linguística das frases, por exemplo: uma árvore genealógica, um livro contábil, as 
estimativas de um balanço comercial, uma curva de crescimento, uma pirâmide etária são enunciados, mas 
não são frases (FOUCAULT, 1997, p. 93). 
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como uma instituição de excelência em educação profissional tornou-se um meio de concretizar ou 
de construir projetos de vida. 

Esse modo de conduzir os estudos de forma não linear, sem se importar com uma 
escolarização crescente e sucessiva ao modo do preconizado pelas famílias economicamente 
favorecidas, é observado também por Carmo et al. (2012), ao pesquisar a EJA de um pequeno 
município da Região Noroeste do Rio de Janeiro. Senhoras estudiosas de uma turma do 5º ano do 
ensino fundamental, no momento da avaliação final, respondiam as questões com o firme propósito 
de serem reprovadas, de modo a permanecerem na mesma turma e com a mesma professora. Silva 
(2009) denomina essa situação de permanência prolongada e a observa como um problema característico 
de alunos com dificuldade de aprendizagem. Mas, como vimos no exemplo acima, pode ser uma 
estratégia para manter a convivência em um ambiente de conhecimento sem a exclusiva 
preocupação de concluir o curso e obter a certificação. 

Nunes (2010, p. 105) contribui para esse argumento, mencionando que “[...] enquanto para a 
faixa etária até os 14 anos a permanência nos estudos tem a faceta de cumprimento de obrigações 
legais, para a faixa de jovens e adultos, característica comum a todos os sujeitos neste estudo, essa 
obrigação não existe”. Nunes compreendeu o fato de nenhum dos seus entrevistados do ensino 
médio noturno terem mencionado que se sentiam na obrigação de permanecer estudando como um 
dever não cumprido. 

No que diz respeito às estratégias para permanecer na escola, Mileto (2009, p. 71) afirma que 
uma delas é buscar “[...] uma maior amplitude das relações humanas nos espaços escolares, incluindo 
não apenas aspectos cognitivos, abrangendo igualmente os aspectos afetivos”. Citamos aqui um 
depoimento da dissertação de Mileto, exemplificando um dos motivos para permanecer na escola: 

[Pergunta: O que foi mais importante para que você não desistisse de estudar aqui no Peja? A escola, a 
turma, as amizades, os professores, o que você achou que foi assim mais importante?] 
[...] Porque na M [faz referência a uma tentativa de voltar a estudar, há aproximadamente 20 anos, em 
uma escola estadual de Ensino Supletivo] é totalmente diferente. Lá, lá é vários professores... é o 2º 
tempo, tem o 3º tempo é o 1º tempo, aquele negócio todo... e ali, os professores dali não são 
iguais a vocês. Vocês conversam com a gente. Se a gente não entendeu, vocês explicam 
várias vezes para a gente e passa a semana toda o mesmo trabalho até “encaixar” na nossa 
mente. Lá não. Lá eles dá a matéria nova, assim ó... naquela hora, naquela hora mesmo eles 
te passam um trabalho, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu, que 
se dane. Eles lá não esquentam com nada. Mas aqui não, eu achei que... poxa... Os 
professores daqui... Vocês são excelentes, sabe? Vocês são assim... Vocês se preocupa mais... 
com os alunos, não se preocupa [apenas] em eles aprenderem não, se preocupa assim 
também com o comportamento deles, como eles... como pessoa. (Rita, 50 anos, turma 
162/2008, não era aluna PEJA 1, entrevista individual). 
 

 De forma complementar, Viana (1998, p. 148), autora do estudo mais antigo que 
encontramos sobre longevidade escolar em famílias de camadas populares, apresenta outro 
depoimento em que a aluna faz uma escolha, não para mudar de escola, mas para mudar de uma 
turma para outra que ficava ao lado da que estudava, porque, nesta última, havia clima para aprender 
e, portanto, para permanecer na escola: 

Uma vez aceita na 4ª série, Catarina teve que enfrentar um novo problema: a turma na qual 
ingressara não oferecia as mínimas condições para a aprendizagem. A sala de aula “era uma 
bagunça, uma baderna, um inferno”, comenta. E continua: “eu não lembro quem era a 
professora, nem imagino... na minha mente eu não tenho o rosto dela!”. Por iniciativa 
própria, ela começou, então, a observar o funcionamento de uma sala de aula ao lado da sua, 
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onde o clima era inteiramente outro; onde “não tinha bagunça, a professora falava baixinho”. 
Após conversar com a diretora da escola, conseguiu ser transferida para a classe desejada. 
 

 Cruz (2011), em pesquisa em uma escola de EJA de ensino fundamental de Belo Horizonte, 
acredita que o aluno dessa modalidade “[...] consegue permanecer na escola, dentre outras razões, 
[...] porque possui uma relação diferenciada com o saber e com a escola”. Entretanto, destaca o 
enfrentamento necessário para estabelecer essa relação com o saber a fim de superar as adversidades, 
dar sequência às atividades e seguir seu curso (Pais, 2003, p. 75 apud Cruz, 2011, p. 54): 

Se o retorno à escola configura uma tomada de decisão difícil, permanecer nela exige dos 
referidos sujeitos um esforço ainda maior. Em grande medida eles/elas precisam agir como a 
“massa de água que, no leito do rio, se insinua, girando à volta de qualquer obstáculo, 
erosionando-o, enfrentando-o”. 
 

 Nesse sentido, garante Viana (1998, p. 277), “[...] a permanência dos estudantes das camadas 
populares no sistema escolar, quando alcançada, realizar-se-ia sob o ‘fio da navalha’, em outros 
termos, na corda bamba”. 

Rios Neto et al. (2010, p. 23), ao analisarem a evolução de indicadores educacionais no Brasil, 
apontaram para a influência do gênero sobre a permanência escolar: “[...] nota-se que as mulheres têm 
índices mais altos de permanência nas escolas do que os homens em todo período analisado [1981 a 
2008]”, acrescentando que “esta é uma discussão necessária para perceber como a permanência [e o 
acesso] ocorrem de modos diferenciados entre diferentes grupos sociais no Brasil” (Rios Neto et al., 
2010, p. 10). 

Curioso observar que Haddad (1987), no Estado da Arte do Ensino Supletivo no Brasil, já 
recorre à diferença de gênero para explicar o predomínio do masculino nos exames de 1º e 2º graus: 

Até o final da década de 70 todas as pesquisas indicavam o predomínio de candidatos do 
sexo masculino para os exames de 1º e 2º graus em níveis próximos a 60%. A explicação 
para este fato residiria em que, sendo os homens a maioria da população economicamente 
ativa, apresentariam maiores necessidades de escolarização para participar do mercado de 
trabalho (Velloso et al., 1977). Outra explicação seria decorrente de uma maior permanência 
de elementos do sexo feminino na escola regular, enquanto os meninos evadem-se mais 
cedo, pois também ingressam mais cedo no mercado de trabalho (entre 11 e 15 anos), o que 
lhes tira o tempo disponível para a escola regular. (Gatti, 1982, p. 33). 
 

 Esta influência de gênero é comprovada empiricamente por Silva e Gama (2008, p. 8), em 
um estudo na rede pública de ensino do município do Rio de Janeiro entre 1975 e 1995, no 
Programa de Educação Juvenil (PEJ), mostrando que “A mobilização das meninas no sentido de 
maior permanência na escola e de completar a escolaridade tem sido uma realidade neste período de 
vinte anos”. 

Segundo requisito, um sujeito: ser uma posição que pode ser ocupada, sob certas 
condições, por diferentes indivíduos 

 
Como lugar de enunciação (vetor do lugar e do tempo de onde se fala ou escreve), no caso 

da permanência escolar, entendemos que sejam três as posições que podem ser ocupadas, sob certas 
condições, por diferentes indivíduos: a posição de pesquisador, a posição de professor/gestor e a 
posição de aluno. 
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Os docentes, gestores e discentes produzem conhecimento e têm autoridade para ocupar 
posições de enunciação, pois são eles os operadores da educação que podem, devem e fazem a 
permanência escolar acontecer. Vale ressaltar que o pesquisador, pela função que exerce, tem posição 
privilegiada para organizar sua escrita e disseminar o direito e as práticas dessa permanência. É o 
pesquisador que se interessa por ela que pode e deve dar visibilidade ao que impede e ao que 
incentiva os anseios e as realizações que resultam em permanência na escola. 

Explicitamos, aqui, quatro exemplos extraídos das publicações selecionadas nas quais é 
possível identificar (marcado em negrito nas citações) o caráter de visibilidade sobre uma realidade 
que se mantém invisível por causa do excesso de visibilidade ao que falta, nesses jovens e adultos 
dos meios populares: 

1- Martins (2006, p. 18), em seu trabalho em uma turma de EJA no município de Blumenau, 
faz a seguinte pergunta: “a sala de aula é um lugar de silêncio?”. Sua questão faz referência a um 
exato momento em que, também como professora da turma, realiza sua investigação:  

“Tomávamos notas no diário de campo, enquanto faziam a atividade. Percebemos que 
falavam muito baixo, cochichavam enquanto materializavam alguns sentidos sobre escola. 
Um trecho do diário de campo elucida este momento: Então resolvi cochichar também, e 
falhei-lhes: ´Gente, não precisa falar tão baixinho cochichando, tá?` Muitos risos do 
grupo preencheram aquele silêncio”. 
2- Um outro exemplo, a partir de Santos (2007, p. 42), mostra como um viés retórico, 

considerado inadequado para o gênero acadêmico, torna-se adequado face ao esforço necessário 
para trazer à tona questões quase óbvias: “Quero que o leitor compreenda bem o significado desta 
permanência... Refletindo comigo, durante a caminhada, se esta permanência é apenas a 
presença física do aluno em sala de aula”. 

3 - Rocha (2004, p. 5), que pesquisou sobre jovens e adultos de dois cursos do ensino médio 
noturno numa Escola Estadual de Ensino Médio Profissionalizante do Paraná, apresenta uma 
contradição entre as percepções docente e discente a respeito da condição noturna de aprendizagem: 

Observa-se que diante de alguns relatos de profissionais da escola, a menção sobre o aluno 
que trabalha, impõe-se à necessidade de compreensão de vínculos mais frágeis que estes 
estabelecem com o processo de escolarização, gerando por parte da equipe escolar práticas 
de ensino mais facilitadas mesmo em nome da sua permanência na escola.  
Pode-se acrescentar por outro lado que os alunos manifestam a vontade de não 
serem considerados alunos trabalhadores cansados, que gostariam de regras e 
exigências mais claras, acrescentam que há falta de espaço para a participação.  
 
4 - Da pesquisa de Lenskij (2009, p. 22), citada anteriormente, julgamos necessário repetir 

um trecho pela visibilidade que dá sobre atribuições veladas dos operadores de ensino na escola, 
quando objetiva explicitar:  

[...] a compreensão das concepções de Direito à Educação e de Justiça realizada na escola, 
expressas e/ou praticadas pelos operadores do ensino, investidos na condição de juízes, 
ao decidir sobre a permanência e aprovação/reprovação de crianças e adolescentes nas 
escolas. 
 

 Estes e outros exemplos mais poderiam ser enumerados para demonstrar a pluralidade e – 
por que não – a vitalidade das ideias enunciadas de uma posição sob certas condições, mas ocupada 
por diferentes pesquisadores que estão repensando as formas de olhar esses jovens e adultos na 
escola, em sala de aula, para que o direito à educação e à permanência se torne realidade para todos.  
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Terceiro requisito, um campo associado: ser um domínio de coexistência para outros 
enunciados 
  

O terceiro requisito – ser um campo associado – transcende o contexto do enunciado em si 
para ser um domínio de coexistência para outros enunciados com os quais opera como grupos de 
enunciados na delimitação da formação discursiva. Isto é, conjuntos de performances dos signos que 
estão ligados no nível dos enunciados. 

No caso da permanência escolar e dos pesquisadores aqui arrolados, entendemos que aquela se 
configura como um domínio de coexistência de enunciados que se referenciam mutuamente, no 
sentido de se apoiarem em processo de sustentação do que escrevem, de onde escrevem, quando 
escrevem, para quem escrevem e porque escrevem. 

Nas publicações selecionadas é possível observar regularidades de referentes discursivos em 
torno da luta qualidade da educação, tais como: os direitos humanos; o direito à educação de 
qualidade; as políticas públicas e sociais de EJA; o reconhecimento social; a relação com o saber; o 
diálogo. Para todos esses referentes os pesquisadores se apoiam em princípios legais ou teóricos 
reconhecidos na academia. 

Em relação à coexistência com outros enunciados, mencionaremos apenas os cinco teóricos 
mais citados e amplamente reconhecidos, e dois exemplos que consideramos clássicos para esse 
requisito. Tal opção deve-se ao fato de que nos estendermos nessa condição fugiria aos propósitos 
do ensaio. No entanto, precisamos mostrar que os conteúdos das publicações atendem a essa 
condição necessária a um lugar de enunciação, isto é, para que a permanência escolar possa ser também 
percebida como um lugar de observar, agir e dizer sobre o direito à qualidade na educação para 
jovens e adultos dos meios populares: 

1 - Os cinco teóricos mais referidos em suas mais diversas produções foram: os brasileiros 
Paulo Freire e Sérgio Haddad; e os franceses Bernard Charlot, Bernard Lahire e Pierre Bourdieu. 

2- Oliveira e Araújo (2005, p. 21), em seu artigo intitulado Qualidade do ensino: uma nova 
dimensão da luta pelo direito à educação, são emblemáticos sobre a posição enunciativa do pesquisador 
brasileiro da área de educação e, especialmente, daqueles interessados na permanência escolar, conforme 
trecho a seguir: 

Cabe, pois, criar as condições de efetivação do princípio constitucional do padrão de 
qualidade do ensino (art. 206, inciso VII da Constituição Federal) como nova dimensão do 
direito à educação. O reconhecimento dessa necessidade não nos exime, 
pesquisadores da área de educação, do desafio e da responsabilidade de traduzir o 
“padrão de qualidade” num conjunto de indicadores passível de exigência judicial. 
 
3 - Pereira (2001, p. 114), pesquisador da Universidade de Brasília (UnB), que investigou o 

PROEJA no IF Goiás – campus Goiânia, apresenta-nos, num dos raros diálogos entre as publicações 
selecionadas, citando Claudia Klinski (2009), da UFRGS, uma passagem de Paulo Freire que nos 
parece ser, ao mesmo tempo, o maior motivo de indignação e o maior incentivo para continuar 
avançando nas pesquisas sobre a permanência escolar:  

Tal como percebido no estudo de Klinski (2009), o acolhimento dos jovens e adultos do 
Campus pesquisado foi fundamental para sua motivação. Ao discutir a situação existencial dos 
oprimidos, Freire (2005) cita a autodesvalia, como um comportamento de assimilação da 
ideia de sua inferioridade diante dos opressores. “De tanto ouvirem de si mesmos que são 
incapazes, que não sabem nada, que não podem saber, que são enfermos, indolentes, que 
não produzem em virtude de tudo isso, terminam por se convencer de sua incapacidade”. 
Tal situação demanda da instituição escolar, práticas pedagógicas e administrativas, pelas 



A permanência escolar na Educação de Jovens e Adultos  DOSSIE EJA II 
  
 

28 

quais os estudantes se sintam acolhidos e capazes de se perceberem como sujeitos ativos, de 
direito, de tal modo que ao longo de sua permanência, “os oprimidos [...] precisam 
reconhecer-se como homens, na sua vocação ontológica e histórica de ser mais”. 
 

 Essas são algumas formas de escrever sobre permanência escolar nas quais se observa um esforço de 
argumentar na direção contrária às formas de escrever instituídas sobre evasão escolar, de modo a conquistar 
espaço para fazer valer o direito à educação de qualidade. Entende-se, por isso, que estes são 
exemplos de que permanência escolar configura um domínio em que há coexistência para outros grupos 
de enunciados, preenchendo, assim, a condição do terceiro requisito para se perceber permanência 
escolar como um lugar de enunciação em favor da qualidade na educação. 

Quarto requisito, uma materialidade: ter possibilidades de usos ou de reutilização  
 
O último requisito para se pensar permanência escolar como um lugar de se observar, agir e 

dizer sobre o direito à qualidade na educação, diz respeito à possibilidade de multiplicação das 
experiências que deram certo – ou observações e debates em andamento – em termos de aumento 
da permanência escolar nas instituições escolares pesquisadas pelos autores das publicações 
selecionadas. 

Quanto ao universo da didática em sala de aula, selecionamos três exemplos representativos 
de três práticas: o incentivo à autoestima, o incentivo ao diálogo e o incentivo ao 
“dessilenciamento”, nos quais grifamos em negrito os trechos centrais: 

1- Santos (2007, p. 13), numa turma de alfabetização de EJA de um bairro de Brasília, afirma 
que o trabalho para permanência escolar se compõe de “Ações simples que desafiam os dados 
estatísticos sobre a EJA e a evasão no DF [...]”, tais como: 

- ter paciência durante os diálogos professor x aluno; 
- o trabalho feito para elevar a autoestima dos sujeitos que são aprendizes e 
ensinantes (muitos não percebem que também ensinam); 
- a professora estimula o sonho, faz com que o educando acredite ser capaz. 
2- Santos (2007, p. 147), em outro momento de sua investigação, apresenta-nos a noção de 

“dessilenciamento” como uma espécie de técnica apresentada por seu professor de mestrado 
Renato Hilário Reis, que passa a observar na sala de aula onde pesquisa:  

[...] No rompimento com o silenciamento as vozes dos educandos vão deixando escapar que 
há um novo sistema formador sendo instaurado dentro da sala de aula 
[...] Nesse encontro de vozes Paulo passa pelo ritual do dessilenciamento. É sujeito de 
saber e concomitante sujeito de poder. 
[...] E vem o processo de dessilenciamento que é fator essencial para a permanência – aluno 
falante é aluno pensante, necessariamente, se houver mediação estratégica para o falar e o 
pensar. 
3- Rute Favero (2006, p. 6)19 analisa recursos que permitiam interações entre os atores do 

processo, enfocando “[...] cinco categorias que permitissem identificar a ocorrência de diálogo: 
cooperação, incentivo, equidade na relação, participação contínua e geração de conhecimento”. 

Observando os três exemplos acima, vemos que o primeiro traz à tona a questão da baixa 
autoestima, que remete à “autodesvalia” de Freire, citada anteriormente. Esta prática de atividades 
                                                
19 Embora o trabalho de Rute Favero trate da permanência na Educação a Distância, a citamos aqui porque 
entendemos que as cinco categorias que utilizou para identificar a presença do diálogo nas interações digitais 
podem contribuir para as reflexões sobre as interações presenciais, face à importância do diálogo para 
fomentar a permanência em qualquer instância de ensino. 
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que estimula a autopercepção positiva dos alunos surge também em outros trabalhos (Matias, 2003; 
Mileto, 2009; Silva, 2010; Carmo et al., 2012) sem se confundir com o modismo das “técnicas de 
autoajuda”. 

Nos outros dois exemplos, é possível inferir que a elevação da autoestima na segunda e 
terceira pesquisas se dá pelo estímulo ao diálogo e ao “soltar a voz” dos alunos, como vimos na 
citação de Rute Favero (2006) e de Santos (2007), que apresenta o neologismo “dessilenciamento” 
como técnica de “fazer falar”, o qual nos remete à indagação de Santos, B. (2001, p. 19): “Como 
fazer falar o silêncio sem que ele fale necessariamente a linguagem hegemônica que o pretende fazer 
falar?”. Nesse sentido, é fundamental lembrar a centralidade do diálogo nas lições de Paulo Freire. 
Provavelmente tais propostas são desdobramentos do diálogo, esse “recurso didático”, que 
invariavelmente “dá certo” nas turmas de jovens e adultos dos meios populares. 

Os dois exemplos seguintes vão enfatizar a boa qualidade de ensino vinculada à 
qualidade do trabalho docente, ao bom profissional. Embora esses não sejam exemplos de 
práticas multiplicadoras, envolvem a questão da formação do professor e, portanto, da 
universidade onde tais professores se formam. Nesse sentido, infere-se que o que há de se 
multiplicar é a crítica aos modelos de formação na universidade pública (assim a denominamos 
porque o foco é a qualidade da educação pública), especialmente nas licenciaturas de qualquer 
área. 

1 - Steimbach (2012, p. 95), que estudou um Curso Técnico em Agropecuária Integrado do 
Paraná, afirma que “[...] os bons profissionais e a boa qualidade de ensino foram os únicos 
elementos citados como ponto positivo em todos os segmentos pesquisados”. 

2 - Pereira (2011, p. 126) pesquisou os cursos Técnicos Integrados em Cozinha e Serviços de 
Alimentação do Proeja do IF Goiás – campus Goiânia, e registrou que os fatores de permanência 
apontados foram: “[...] a qualidade do trabalho docente, o acolhimento, a qualidade da estrutura da 
instituição e do serviço de assistência ao estudante”. Entretanto, “[...] pelo que se verifica nas 
entrevistas, o ‘calcanhar de Aquiles’ da permanência do aluno talvez esteja na qualidade do trabalho 
docente com esse público”. 

A analogia com o “calcanhar de Aquiles”, no segundo exemplo, parece-nos emblemática. 
Significa que se houver qualidade do trabalho, as outras variáveis que envolvem a permanência 
tornam-se secundárias e vice-versa. Nesse sentido cabe perguntar: o que significa qualidade no 
trabalho docente? Qualidade no ponto de vista de quem? Quais são as características do professor 
que os alunos jovens e adultos julgam ser de qualidade? Estas são indagações que não observamos 
entre as publicações selecionadas. 

Em relação à instituição escolar como um todo – de qualquer nível de escolaridade –
percebe-se que várias publicações se dedicam a dar visibilidade às conquistas normativas alcançadas. 
Outras sugerem normas em suas instituições num esforço para tomar a Constituição e a LDBEN n. 
9394/96 como referência para garantir o direito à permanência escolar. Exemplificamos uma delas pelo 
seu teor instituinte de normatização. 

Noro (2011, p. 72), cuja pesquisa teve o objetivo de analisar as diferentes práticas de gestão 
pedagógica e de relações sociais utilizadas por alunos, professores e gestores que têm contribuído 
para o acesso e a permanência no PROEJA, no Curso Técnico em Administração, campus Sapucaia do 
Sul, apresenta as iniciativas do IFSUL na direção da normatização de políticas de permanência no 
interior da instituição: 

A partir do decreto 7.234 de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil (PNAES) – o IFSUL implementou uma política de permanência para 
seus estudantes em todos os níveis, através da criação, em 2011, de uma diretoria específica, 
a Diretoria de Gestão de Assistência Estudantil (DIGAE), órgão sistêmico responsável por 
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orientar, assessorar e acompanhar projetos e atividades relacionadas à assistência estudantil, 
considerando as especificidades dos campi do IFSUL. Suas competências compreendem: 
propor as políticas relativas à prestação da assistência estudantil do IFSUL; promover ações 
para o inter-relacionamento dos integrantes da comunidade estudantil atuando como agentes 
da política social, cultural e comunitária, orientar, assessorar e acompanhar os programas e 
projetos de prestação de assistência social e estimular a organização de entidades estudantis. 
 

 Em continuidade, Noro (2011) informa que o DIGAE, em 02 de junho de 2011, editou o 
Regulamento da Política de Assistência Estudantil do IFSUL, no qual, no segundo artigo, destaca o 
seu terceiro princípio: “[...] a busca pela igualdade de condições para o acesso, a permanência e o êxito 
dos estudantes”. Ainda em agosto de 2011, a diretoria instituiu a Câmara de Assistência Estudantil 
de caráter consultivo e propositivo, com a finalidade de contribuir para a integração dos campi, 
devendo atuar na defesa da Assistência Estudantil, visando, entre outros aspectos, contribuir para a 
permanência e o êxito dos estudantes do IFSUL. 

Noro (2011) conclui que as políticas de assistência estudantil, formação de professores e de 
qualificada infraestrutura nas escolas são fundamentais na garantia da permanência dos estudantes, e 
que as relações familiares e de amizade também determinam o sucesso escolar. 

Entendemos que tais exemplos, entre outros presentes nas publicações selecionadas, são 
emblemáticos quanto aos lugares de fazer a permanência escolar acontecer, servindo de referência – 
como narrativas de caminhos já trilhados – para possível multiplicação. 

Um ponto de parada nos percursos 

Considerando que esse ensaio se constrói sob ritmo de um exercício da paciência do conceito, 
nesse momento, entendemos ser necessário delimitar um ponto de parada, como um lugar para se 
perguntar e refletir sobre como esses percursos se encontram, como se relacionam entre si, como se 
relacionam em tensão com o discurso estabelecido da evasão, e se se conservam coerentes com as 
pistas iniciais que nos apontaram caminhos. 

Um ponto de parada e de perguntas para que se possa perceber como a experiência 
instituinte de escrever sobre permanência escolar vai-se configurando a partir de um "estado de coisas" 
no qual é preciso lançar reflexões de visibilidade e de compreensão mínimas para ser possível 
delimitar e expressar tanto nossas dúvidas quanto nossas expectativas em relação ao 
desenvolvimento de uma opção analítica que tem como objeto a permanência escolar. 

A partir do problema proposto neste ensaio – por que tão poucos estudos sobre a permanência em 
relação à extensa produção de trabalhos sobre a evasão escolar? – delimitamos o terreno da pesquisa no campo 
da educação de jovens e adultos. Neste terreno foi possível traçar o longo caminho já percorrido pelas 
pesquisas sobre evasão e fracasso escolar, cujos resultados. em maioria apontam para a 
responsabilização do aluno ou da família, seja por motivos de trabalho, de cansaço, de desinteresse, 
de falta de conhecimentos básicos. E, mesmo que a LDBEN n. 9394/96 tenha instituído o princípio 
da igualdade de "acesso e permanência", sem qualquer menção ao vocábulo evasão, só após 2007 
surge um número maior de pesquisas sobre permanência escolar.  

Entre as cinco "pistas" arroladas neste ensaio (p. 5 e 6) para explicar o aumento das 
publicações sobre permanência escolar, a que nos parece mais plausível, historicamente falando, como 
"fio da meada" que se desenrola com o auxílio de causas complementares, é a que menciona a 
saturação dos modelos téoricos e metodológicos das pesquisas sobre evasão escolar. 
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Entendemos que esta seja a "pista" que explica o fato de várias pesquisas usarem 
permanência escolar como símbolo de mudança na forma de pesquisar sobre jovens e 
adultos dos meios populares, tendo por isso se configurado no primeiro percurso de 
categorização dos relatos presentes nas publicações selecionadas. 

Intuímos que essa saturação das explicações, presentes em muitas pesquisas que tratam da 
evasão escolar, ocorreu porque construíram abordagens insistentes e inconsequentes, 
humanisticamente falando, em relação a jovens e adultos que retornam à escola. Tais abordagens se 
acumularam historicamente, enquanto a universalização do acesso à escola era o primeiro objeto de 
luta pela democratização do ensino no país. As abordagens podem ser observadas em duas direções 
convergentes: a da responsabilização individual pelas razões de saída da escola; e a da recusa em 
explicitar a responsabilização coletiva dos operadores da educação, desde o micromundo da escola, 
passando pelas secretarias de educação, até instituições universitárias ou de educação profissional 
que possuem interface com a educação de jovens e adultos. 

Por isso, consideramos que as abordagens das poucas dezenas de publicações sobre 
permanência, que explicitam uma ruptura simbólica em relação a abordagens das várias centenas de 
publicações sobre evasão escolar, configuram um ponto de inflexão que exige visibilidade, tamanha a 
urgência de se encontrar "caminhos mentais coletivos" na direção de uma educação de qualidade no 
país. Aqui entendemos tal ponto de inflexão como uma bifurcação. Para Prigogine (2000)20 as 
bifurcações aparecem “em pontos especiais nos quais a trajetória seguida por um sistema se subdivide 
em ramos". Todos os ramos são possíveis, mas só um deles será seguido. No geral, não se vê apenas 
uma bifurcação. Elas tendem a surgir em sucessão. No plano da sociedade, as bifurcações são a um só 
tempo um sinal de instabilidade e um sinal de vitalidade, tendo em vista que nas recentes ciências da 
complexidade há uma negação do determinismo, em favor de uma afirmação da criatividade em 
todos os níveis da natureza.  

Marcada a bifurcação, a partir da saturação das abordagens sobre evasão escolar, as pesquisas 
sobre permanência escolar mencionadas abrem uma fenda no discurso dominante e instauram uma 
origem, uma gênese, uma experiência instituinte, que supomos inconsciente pelo caráter dispersivo 
das pesquisas, constatado nas iniciativas isoladas dos pesquisadores, sem diálogo entre si. 

Entretanto, se as pesquisas sobre permanência escolar não dialogam entre si, estas dialogam com 
o discurso dominante da evasão, necessariamente, em processo de tensão. Afinal, essa é uma 
característica da experiência instituinte, conforme Linhares (2007).  

Por isso, é possível afirmar que o segundo percurso que trata de relatos sobre a permanência 
escolar como lugar de agir, refletir e escrever sobre o direito à qualidade na educação para jovens e adultos dos meios 
populares assemelha-se com o histórico percurso dos discursos presentes nas pesquisas sobre a 
evasão, no que diz respeito ao conceito de enunciação de Foucault (1997, p. 133). Porque tanto um 
quanto o outro, vale repetir, se apoiam em conjuntos de signos que requerem para se realizar: um 
referencial (que não é exatamente um fato, um estado de coisas, nem mesmo um objeto, mas um 
princípio de diferenciação); um sujeito (não a consciência que fala, não o autor da formulação, mas 
uma posição que pode ser ocupada, sob certas condições, por indivíduos diferentes); um campo 
associado (que não é o contexto real da formulação, a situação na qual foi articulada, mas um domínio 
de coexistência para outros enunciados); uma materialidade (que não é apenas a substância ou o 
suporte da articulação, mas um status, regras de transcrição, possibilidades de uso ou de reutilização).  

                                                
20 IIya Prigogine (1917–2003), cientista de origem russa, viveu na Bélgica desde os 12 anos. Em 1977, recebeu 
o Prêmio Nobel de Química. É autor de O fim das certezas (Ed. Unesp) e A Nova Aliança (Ed. UnB), entre 
outros. A noção de bifurcação e de flutuação aplicada às Ciências Sociais se difundiram no Brasil após a 
publicação de Carta às Gerações Futuras no "O Estado de S Paulo", Caderno Mais! em 30 jan. 2000. 
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Portanto, se os dois discursos atendem aos requisitos da função enunciativa de Foucault, será 
na diferença entre os dois enunciados que deveremos nos pautar para prosseguir. Isto porque os 
enunciados, pelos requisitos que lhes são impostos, só são possíveis pelo imperativo histórico. Isto 
é, os enunciados sobre permanência escolar, mesmo dispersos, não se dão por acaso ou por uma 
inspiração atemporal. 

Será, portanto, a categorização discursiva em torno da permanência como símbolo de ruptura 
com a evasão que lhe vai dar caráter de experiência instituinte, porque a responsabilização pela 
permanência de jovens e adultos na escola só é possível se assumida coletivamente pelos operadores 
educacionais. Mesmo que esta coletividade esteja restrita ao conjunto dos alunos e do professor, ela 
estará ocupada em busca de meios para esses alunos se sentirem solidários no processo de 
aprendizagem, porque pertencem e "estão no mesmo barco", como aponta Mileto (2009).  

Essa é a relação fundamental entre as duas categorizações. Isto é, por um lado assemelham-
se como enunciados, mas por outro o discurso instituinte de escrever sobre permanência recusa e 
resiste ao discurso estabelecido da evasão.  

Pelos depoimentos e análises postos pelos pesquisadores, pode-se dizer, apoiados em Reis 
(2009a), que a permanência simbólica e a permanência material complementam-se nessa resistência e nesse 
persistir em torno de uma construção coletiva em direção à garantia e à proteção do direito à 
qualidade da educação. Direito esse que, necessariamente, passa pela implantação de micro e macro 
políticas de reconhecimento social e pertencimento desses sujeitos nas instituições que buscam, ao 
retornar à escola.  

Vale ressaltar que compreendemos serem estas reflexões muito mais próximas do princípio 
constitucional da "igualdade de acesso e permanência na escola", do que aquelas reflexões que 
responsabilizam individualmente jovens e adultos por abandonarem a escola. Isso pela mudança 
epistemológica no objeto de investigação da EJA – de "o que faz o aluno sair" para "o que faz o 
aluno ficar" na escola. Mudança aparentemente simples, para a qual sugerimos o pensamento 
impensado de Bourdieu para nomeá-la de flutuação, outro termo cunhado por Prigogine (2000). Isto 
porque Prigogine afirma que, em períodos de transição histórica, configuradas pelas bifurcações 
insurgentes, as flutuações21 podem ser decisivas. 

O que Prigogine afirma é que em proximidade com a instabilidade, as flutuações 
desempenham papel fundamental. E, em geral, apesar das bifurcações poderem seguir por várias 
direções, são as flutuações os elementos “estranhos” que determinam o que há de prevalecer nos 
períodos de instabilidade. E, nesse sentido, as ações individuais ou de pequenos grupos, que em 
momentos de estabilidade não têm visibilidade, em momentos de instabilidade, ao contrário, podem 
adquiri-la. 

São essas flutuações que apontam para o vigor criativo, que parecem permitir a Mileto (2009, 
p. 116) escrever sobre “infinitas possibilidades que a imaginação criativa pode conceber como novos 
mundos prenhes de utopias possíveis”, porque se pode constatar que, nesse sentido, a luta pela EJA 
como direito à educação também é uma flutuação, assim como a abordagem da permanência, em 
detrimento da “evasão”.  

Se tomarmos a afirmação de Mileto como ponto de referência e fizermos um caminho 
inverso nesses processos de bifurcações, encontraremos uma determinante flutuação na ramificação que 
foi o processo de massificação da escola pública a partir da década de 1990, que significou a 

                                                
21 Flutuação é outra noção nuclear para Prigogine. Exemplificando, o autor diz que há quarenta anos o número 
de cientistas interessados na física de estado sólido e na tecnologia da informação não passava de umas 
poucas centenas. Era uma flutuação, quando comparado às ciências como um todo. Hoje, essas disciplinas se 
tornaram tão importantes que têm consequências decisivas para a história da humanidade.  
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superação das barreiras que antes impediam as camadas populares de a frequentarem22. Superação, 
porém, marcada pelo contexto de uma sociedade desigual, com altos índices de pobreza e violência, 
que vão trazer para o interior da escola conflitos e contradições de uma estrutura social excludente, 
interferindo nas trajetórias escolares e colocando novos desafios à escola (Sposito, 2005), em 
especial àquelas que ofertam a modalidade de Educação de Jovens e Adultos, integradas ou não à 
educação profissional. 

Nesse sentido, a partir da ruptura vivida pelos poucos pesquisadores em relação ao discurso 
da evasão escolar, é que aventamos uma expectativa acadêmica quanto à expansão das pesquisas 
sobre permanência escolar nos próximos anos. 

Sobre o que fizemos e sobre uma ideia possível de fazer  

Os objetivos para verificar se essa mudança pode ser anunciada foram: a) categorizar as 
formas de abordar o termo permanência escolar, relacionadas direta ou indiretamente com a EJA, 
presentes em 31 publicações, no período entre 1998 a 2012; e b) apontar que as abordagens dos 
pesquisadores podem ser consideradas como uma gênese de construção coletiva, mesmo que ainda 
em formação dispersa, tendo em vista que, como inferimos, escolhem o objeto permanência escolar 
pelo fato de o tornarem um lugar de experiência instituinte para agir, refletir e escrever sob o princípio 
do direito à qualidade da educação. 

Para atingir os objetivos, nos utilizamos da noção de percurso por meio de relatos, a partir 
de uma realidade onde as publicações encontram-se rarefeitas, pois não há referências teóricas 
suficientemente estabelecidas a respeito. Por isso, uma alternativa possível seria delinear trajetórias 
dos pesquisadores em torno da permanência escolar e, com isso, perceber em quais pontos fazem 
interseção. Entendemos que estes pontos são essenciais para aqueles que queiram se orientar em 
direção à permanência escolar como elemento intrinsecamente ligado à educação de qualidade. 

Usamos a metáfora do lugar – na verdade, lugares mentais – para percorrermos a temática da 
permanência escolar como objeto de pesquisa nas publicações selecionadas. Julgamos que essa foi uma 
boa escolha metodológica para um primeiro diálogo com as pesquisas, como nos propusemos a 
fazer a partir deste ensaio. 

Entendemos que conseguimos transitar pelos diversos caminhos realizados pelos 
pesquisadores, observando-lhes tanto os recortes de investigação quanto os objetivos, metodologias 
e perspectivas teóricas adotadas em torno do objeto permanência escolar, a partir do universo escrito 
disponível nas 31 publicações.  

Sob tal orientação metodológica para percorrer as publicações selecionadas, foi possível nos 
apropriarmos de noções teóricas de Foucault (1997) e de Orlandi (2005), que também se referem à 
questão do lugar. Com o objetivo de organizar as proposições e abordagens dos autores em 
categorias, pudemos fazê-lo de maneira a dar-lhes visibilidade não só em uma (ou mais) das 
categorias propostas, mas também na direção de vê-las como experiências instituintes de escrita sobre 
permanência escolar. 

Foram duas as categorias criadas para dialogar com as publicações selecionadas, percebendo-
as como experiências instituintes: 

- A permanência escolar como símbolo de mudança na forma de pesquisar sobre jovens e 
adultos dos meios populares; e 

                                                
22 Informação com base na nota de rodapé n. 5 do artigo de Dayrell, (2007, p. 1116) que reproduzimos: 
“Segundo dados do IBGE, PNAD (2001), entre 1995 e 2001, por exemplo, o número total de estudantes 
entre 15 e 24 anos passou de 11,7 para 16,2 milhões. Neste mesmo período, o ensino médio registrou um 
aumento de 3 milhões de matrículas, significando um crescimento relativo de 65,1%”. 
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- A permanência escolar como lugar de agir, refletir e escrever sobre o direito à qualidade na 
educação para jovens e adultos dos meios populares. 

Foi, portanto, a partir da criação dessas categorias, que discutimos se as escritas dos pesquisadores 
das publicações selecionadas configuram uma experiência instituinte sobre permanência escolar, 
anunciando mudanças por meio de uma nova opção analítica sobre movimentos de saídas e retornos 
à escola de jovens e adultos. 

Se as formas de escrever sobre permanência atendem os requisitos da enunciação e se tais 
formas explicitam uma ruptura simbólica e material, considerando que estão dispersas e rarefeitas, 
podemos dizer que atingimos o objetivo de apontar para uma gênese de construção coletiva do 
termo permanência escolar.  

Entretanto, é preciso manter o princípio da dúvida, principalmente, porque estamos 
comprometidos com o exercício da paciência do conceito de permanência que nos impõe um trabalho 
contínuo de criação de estratégias para resistir e persistir aos apelos do discurso estabelecido. Dessa 
forma, é preciso manter as duas indagações que foram orientando a organização do nosso ensaio, na 
medida em que escrevíamos: 

1- Poderiam as experiências de escrever sobre permanência escolar presentes nas publicações 
selecionadas serem consideradas como gênese de uma formação discursiva sobre permanência 
escolar?  
2- Tais experiências instituintes de escrita dariam sentido à permanência escolar como uma função 
enunciativa, como lugar de enunciação de onde quem fala pode dizer também para além das 
medidas de fluxos escolares, sobre reflexões e práticas do direito à educação de qualidade?  

Imaginamos que tais perguntas podem se transformar em um convite, a todos os pesquisadores com 
os quais dialogamos sobre permanência escolar, para prosseguir na construção coletiva desse conceito. 
Seriam oportunas contribuições conceituais e metodológicas desses pesquisadores-autores 
reafirmando o conceito de permanência escolar e, quem sabe, revertendo a tendência dominante da 
concepção de evasão escolar. 
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Apêndices 

Apêndice 1 - Quadro de identificação das 31 publicações selecionadas  
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10 A10 Noro, Margarete M. C. 
11 A11 Oliveira, Luzia. T. B. 
12 A12 Correia, C.S.V. 
13 A13 Mesquita, Luiz Fábio. 
14 A14 Cardoso, Jaqueline Ferreira 
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17 D3 Klinski, Claudia Dos Santos. 
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23 D9 Mileto, Luís Fernando Monteiro. 
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26 D12 Cruz, Neilton Castro. 
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29 T1 Carmo, Gerson Tavares. 
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Apêndice 2- Quadros de classificação das publicações selecionadas 

AREA  DISSERTAÇÃO TESE REVISTA- ANAIS TOTAL 
 
Educação 

D1-D2-D3-D4-D5-
D6-D7-D8-D9-D10-
D11- D12-D13- D14 

T2- T3 A1-A3-A4-A5-A6-A7-A8-
A9-A10-A11-A12-A13-A14 

29 

Sociologia  T1 A2 2 
 TOTAL 31  

 
ANO  DISSERTAÇÃO TESE REVISTA- ANAIS  TOTAL 

1998  T3  1 
2003 D6   1 
2004   A6 1 
2006 D2 -D14   2 
2007 D10  A12 - A1 3 
2008   A2 1 
2009 D1-D3-D9  A8 4 
2010 D7 T1-T2 A3-A5-A9-A11 7 
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2012* D8  A4-A7- A10-A14 5 
* Refere-se à busca de publicações até outubro de 2012. TOTAL 31 

  

INSTITUIÇÃO DISSERTAÇÃO TESE REVISTA- ANAIS TOTAL 
Outras regiões     
UNB D10-D11   2 
UFRN   A1 1 
Região Sudeste     
IF Triângulo Mineiro   A13 1 
PUC-RJ  T2  1 
UENF  T1 A2-A7 3 
UFES   A14 1 
UFF D9  A3 2 
UFMG D5-D12 T3  3 
UFSCAR D13   1 
Cefet-BA   A5 1 
Região Sul     
CEFET RS   A8 1 
CEFET SC   A12 1 
IF SUL RS   A10 1 
FURB (Blumenau) D14   1 
PUC-PR   A4 1 
PUC-RS D1   1 
UFPEL (Pelotas)   A9-A11 2 
UFPR D8  A6 2 
UFRGS D2-D3-D4   3 
UFSC D6-D7   2 
 TOTAL 31  
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Citação: Freitas, M. L. Q. E Ribeiro, N.N.A. (2014). Pesquisa Colaborativa: a (per) feição de uma 
nova pesquisa na Educação de Jovens e Adultos e a implicação dos sujeitos. Arquivos Analíticos de 
Políticas Educativas, 22 (64). http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22n64.2014. Dossiê Educação de Jovens e 
Adultos. Editoras convidadas: Sandra Regina Sales & Jane Paiva 
 
Resumo: Este artigo, recorte de uma pesquisa longitudinal em andamento (2012-2015), tem por 
objetivo refletir sobre os procedimentos da pesquisa colaborativa que, ao favorecer espaços de 
aprendizagens entre escola e universidade, põe em relevo os movimentos de alteridade entre os 
sujeitos envolvidos na atividade investigativa. Empenhadas na ideia de realizar uma pesquisa com os 
docentes de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede pública de ensino e não sobre eles, elegeu-
se esse tipo de abordagem para colocar em foco o ensino da leitura. Como apoio teórico e 
metodológico a determinadas categorias que compõem a discussão deste artigo, buscou-se 
interlocução com Bakhtin (2003), Freire (2006, 1981, 1979), Ibiapina (2008) entre outros que 
contribuem com o tema em tela. As sessões de reflexão realizadas, a exemplo do episódio analisado 
neste trabalho, têm revelado que os fundamentos epistemológicos e encaminhamentos 
metodológicos da pesquisa colaborativa, além de subverterem o modelo positivista de ciência, vêm 
contribuindo com a formação continuada desses professores de EJA, com o contexto escolar, bem 
como com os próprios pesquisadores da universidade. 
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Palavras-chave: Pesquisa Colaborativa; Educação de Jovens e Adultos; Sessão de reflexão. 
 
Collaborative Research: The face of Youth and Adult Education research and the subjects 
implications 
Abstract: This paper, part of an ongoing longitudinal research (2012-2015), aims to reflect on the 
procedures of collaborative research that, by favoring spaces of learning between school and 
university, highlights the movements of otherness among subjects involved in research activity. 
Committed to the idea of making a survey of teachers of Youth and Adult Education (YAE) in the 
public school and not about them, this approach was elected to put focus on the teaching of 
reading. As theoretical and methodological support to certain categories of the discussion of this 
article, we sought to dialogue with Bakhtin (2003), Freire (2006, 1981, 1979), Ibiapina (2008) among 
others that contribute to the theme in question. The discussion sessions held, such as the episode 
analyzed in this work, reveals that the epistemological and methodological foundations of 
collaborative research, in addition to subverting the positivist model of science, contributes to the 
continuous education of these YAE teachers, with the school context, as well with the researchers 
themselves. 
Keywords: Collaborative research; Youth and Adult Education; reflection. 
 
Investigación Colaborativa: el perfeccionamiento de una nueva investigación en la 
Educación de Jóvenes y Adultos con la implicación de los sujetos. 
Resumen: Este artículo, extracto de una investigación longitudinal en proceso (2012-2015), tiene 
como objetivo reflejar los procedimientos de la investigación colaborativa que, para favorecer 
espacios de aprendizaje entre la escuela y la universidad, pone en relieve los movimientos de 
alteridad entre los sujetos envueltos en una actividad investigadora. Empeñadas en la idea de realizar 
un estudio con los docentes de Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) de la red pública de 
enseñanza y no sobre ellos, se eligió este tipo de abordaje para poner en foco la enseñanza de la 
lectura. Como apoyo teórico y metodológico a las determinadas categorías que componen la 
discusión de este artículo, se ha buscado la interlocución entre Bakhtin (2003), Freire (2006, 1981, 
1979), Ibiapina (2008) entre otros que contribuyen con el tema en cuestión. Las sesiones de reflexión 
realizadas, por ejemplo el episodio analizado en este trabajo, han rebelado que los fundamentos 
epistemológicos y encaminamientos metodológicos de la investigación colaborativa, más allá de 
revertir el modelo positivista de la ciencia, está contribuyendo con la formación continuada de los 
profesores de EJA, en el contexto escolar, así como a los propios investigadores de la universidad. 
Palabras clave: Investigación Colaborativa; Educación de Jóvenes y Adultos; Sesión de reflexión 

Introdução 

Este artigo repousa sobre duas questões, em jogo no título, que a propósito reclamam a 
mesma ideia: é na pesquisa e pela pesquisa que muitas respostas e perguntas, intrigando os sujeitos, 
dissolvem o ideal de perfeição. De modo particular, foi na/pela pesquisa colaborativa, das vivências 
por ela exigidas, que se pode repensar o lugar da verdade e provocar um movimento outro no 
contexto pedagógico da Educação de Jovens e Adultos, que implicou a revelação de novos sujeitos 
nessa investigação.  

Primeiros olhares: nós e laços na relação entre escola e universidade 

No campo da Educação, muitas têm sido as histórias de parceria entre escola e universidade 
Histórias muitas vezes bem-sucedidas, mas outras nem sempre com final feliz. Essa parceria, 
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atravessada por conflitos, também se faz, sobretudo, na/pela pesquisa. A pesquisa costuma ser o 
ponto de encontro (e/ou desencontros) entre escola e universidade.  

Em geral, a decisão de realizar a pesquisa vem da academia. Isso coloca, não sem revés, a 
universidade num lugar de “domínio”. Predicados do tipo: discernimento crítico, capacidade 
intelectual, sensibilidade, competência teórica costumam ser atribuídos ao pesquisador, dando a ideia 
de que a pesquisa é um privilégio para poucos – uma prerrogativa para aqueles que podem ser 
considerados donos da razão. E essa falsa ideia é reforçada geralmente pelo próprio investigador que 
muitas vezes adota uma postura indevida. 

O mal-estar que ronda a relação universidade e escola, sobretudo quando se trata de 
pesquisa, não parece deslocado de motivo(s). Embora de forma não deliberada, é o pesquisador que 
chega para ditar as regras do jogo. A “propriedade” do dizer, nesse caso, é do investigador que se 
enuncia embasado pelo conhecimento científico. Por isso, coincidentemente ou não, antes mesmo 
de entrar na escola, ele já traz um problema.   

Desse modo, a sensação de espaço invadido, que habita os atores sociais da escola, é de 
alguma forma um sentimento legítimo; e a recusa, muitas vezes, em estabelecer uma relação mais 
próxima dos pesquisadores não deixa de ser uma tática para evitar o olhar do outro. Esse outro que 
vem de outro lugar, e é preciso suportá-lo. Um estranho (em tese, alheio ao que ali se passa),  
imbuído do seu papel de pesquisador, que se apodera de algo que “não lhe pertence”. Mas nessa 
recusa, afetada pelos desconfortos, a escola também revela seus excessos, quando parece querer o 
domínio de um território para chamar de seu. Uma atitude também impregnada de um certo 
empoderamento. 

Há, de alguma forma, uma cena de disputa que não deixa de instalar universidade e escola 
numa espécie de arena. Por um lado, a fala do pesquisador carregada de um texto injuntivo na 
certeza de “tudo saber”; e, por outro, a atitude de resistência de gestores e professores – querendo 
revelar o saber que lhes completa – nada precisando aprender.  

Neste imbricado de nós, é o não saber que, na verdade, precipita o desamparo dos sujeitos e 
coloca em descontinuidade as certezas. É o próprio cotidiano escolar, marcado de 
imprevisibilidades, que expõe a impossibilidade de se reduzir a realidade a fragmentos e saberes 
completos. Como diz Freire (2006), o espaço pedagógico se apresenta como um texto que deve ser 
permanentemente “lido”, “escrito” e “reescrito”. Ou seja, é pela via da compreensão ao que se passa 
na trama dessas relações escolares e pedagógicas que se pode colocar em xeque um determinado 
formato de pesquisa – transgredindo uma determinada ética científica que tenta aprisionar conceitos 
e impor o discurso da verdade.  

Em que pese o mal-estar que ronda a relação universidade e escola, é pela pesquisa, 
constituída pelo seu caráter científico, a possibilidade de se estabelecer relações significativas entre 
diferentes saberes. A atividade investigativa não é uma caça à verdade, especialmente no campo da 
Educação. É nesse sentido que não cabe, especialmente numa pesquisa que se propõe a fazer parte 
da dinâmica da escola, um modelo positivista de ciência1. Afinal, tal modelo, pelos seus padrões 

                                                
1 O modelo positivista de ciência tem como expoente August Comte (1798 -1857), cujas ideias e premissas 
filosóficas são baseadas nos pressupostos das ciências naturais. Segundo Comte, o conhecimento científico 
deve se basear na observação dos fatos, pois somente é considerado científico o que pudesse ser provado por 
meio de experiências. Para esse filósofo, todas as ciências deveriam se utilizar de um método único, o 
positivo. Portanto, o cientista deve utilizar os mesmos procedimentos metodológicos das ciências naturais, a 
saber: o rigor metodológico, a experiência, a neutralidade científica – baseada na ordenação e na objetividade, 
e a precisão dos dados. Essa é a condição sine qua non para a produção do um conhecimento, de acordo com o 
modelo positivista. Esse modelo, caracterizado por uma concepção de mundo determinista, pautado em 
crenças cartesianas, prevaleceu como formato de fazer ciência no mundo ocidental. Entretanto, segundo 
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deterministas, prega a neutralidade científica. Entretanto, mais do que se preocupar com a 
neutralidade, é preciso compreender, nessa trama que tece os fios do cotidiano escolar, que as 
“palavras alheias” são reelaboradas dialogicamente em “palavras próprias alheias” (Bakhtin, 2003, p. 
348), afetando, num processo criativo, tanto os pesquisadores como os sujeitos pesquisados. Ou 
seja, 

A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: interrogar, ouvir, 
responder, concordar. Nesse diálogo o homem participa inteiro e com toda a vida: com os 
olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente na 
palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da vida humana, no simpósio universal. 
(Bakhtin, 2003, p. 348) 
 
E isso certamente vai de encontro a uma ciência que se pretende atemporal e com total 

controle sobre a realidade. A ciência positivista apresenta-se sob o estatuto de ser a dona da verdade. 
Daí que a neutralidade, a objetividade e a racionalidade são os atributos que lhe dão a ilusão deste 
domínio absoluto do saber. De acordo com o modelo positivista, são essas as qualidades que 
credenciam uma pesquisa científica. Ir de encontro a tal abordagem, porém, não é abrir mão do rigor 
que fazem parte do discurso científico. Entretanto o rigor, exigente para qualquer tipo de atividade 
científica, nada tem a ver com a neutralidade. Mas, sim, com o compromisso ético com os sujeitos 
implicados com a/na pesquisa.   
 E estar na escola – ainda que na posição de pesquisadores – é colocar-se neste 
entrelaçamento de nó(s), é criar laços com todos aqueles implicados com o cotidiano da escola, a 
saber: alunos, professores, gestores, funcionários, comunidade. É, portanto, estar submetidos à 
trama. Uma trama, forjada de (desa)fios das mais variadas matizes, que pode provocar um tecido de 
tons inesperados. No lugar de uma lógica fragmentadora, busca-se, do ponto de vista metodológico, 
uma compreensão integradora, reconhecendo que é do lugar do imprevisível – dos vestígios 
deixados pelo/no cotidiano, a possibilidade do novo. Por isso, os pesquisadores da universidade, 
cujas pesquisas estão voltadas para o cotidiano escolar, não trazem para este espaço “os passos de 
uma metodologia de pesquisa, mas a abertura para [ir] costurando a pesquisa de acordo com o que a 
realidade leva a fazer” (Garcia, 2003, p.206).  

Portanto, uma concepção de ciência, alicerçada numa perspectiva emancipatória, deve 
assumir uma outra posição – tal como expressa Santos (1987, p. 28) 

Em vez da eternidade, a história; em vez do determinismo, a imprevisibilidade; em vez 
do mecanicismo, a interpenetração, a espontaneidade e a auto-organização; em vez da 
reversibilidade, a irreversibilidade e a evolução; em vez da ordem, a desordem; em vez 
da necessidade, a criatividade e o acidente. 
 

Daí que a urgência epistemológica é de outra ordem: desobrigar-se de um ideal de perfeição, 
e lançar-se ao risco de uma nova história que exige mais perguntas do que respostas. Perguntas que, 
certamente, nos põem em movimentos de virada. Afinal, a pesquisa, assim entendida, pode ser um 
lugar de provocar ações. 
 

                                                                                                                                                       
Japiassu (1981), é possível perceber que a realidade sobre a qual se produz os conhecimentos objetivos, está 
imersa em um universo sócio-político-cultural – impossível de ser olhado com neutralidade. Nesse sentido, a 
produção científica é marcada pela cultura na qual se insere, refletindo, sobretudo, suas contradições.  
Portanto, a ciência é um conjunto de hipóteses – que podem ser refutáveis – sobre a realidade. Fazem parte 
da ciência não só os aspectos lógicos, da ordem natural, mas também os psicológicos e sociais (Bordin, 1985, 
p. 86). 
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Instâncias de reconhecimento: provocações entre o familiar e o estranho 

Mais do que na escrita, a escuta da palavra provoca(a)ções, pelo efeito de sentidos, pode 
indiciar uma relação tensa entre universidade e escola. Uma tensão geralmente marcada por 
estranhamentos. Tanto a comunidade escolar, como a comunidade acadêmica parecem não se 
reconhecer como parceiras. Os sujeitos da escola, especialmente nos últimos tempos, têm se 
mostrado arredios às investidas de se tornarem um mero objeto de pesquisa. Eles certamente 
compreendem, do ponto de vista ético da ciência, que “a prática cotidiana restaura com paciência e 
tenacidade um espaço de jogo, um intervalo de liberdade, uma resistência à imposição (de um 
modelo, de um sistema, de uma ordem) – para defender a autonomia de algo próprio” (Certeau e 
Giard, 1996, p. 341-342). Por isso, não raro, tentam taticamente driblar o assédio. Já os 
pesquisadores, por sua vez, parecem ressentidos por não encontrarem escancaradas as portas da 
escola para as “suas” pesquisas. É um jogo de relações mal-sucedidas e, por isso mesmo, impregnada 
de vida – de experiência estética. Em última análise, é justamente a alteridade provocada entre o 
familiar e o estranho, que produz a emergência do novo. O estranhar é um modo de (se) estar com o 
outro, de negociar com o outro, de (se) expor ao outro, de ver-se-vendo. E o que disso retorna é o 
que põe em relevo o processo emancipatório – o efeito do ato formativo. 

Outra leitura: a feição da pesquisa em contextos escolares de EJA 

A injunção do tipo “nós sabemos ensinar a ensinar” é quase sempre uma prerrogativa da 
qual se vale o pesquisador da Educação, já que a universidade é o lócus da produção do 
conhecimento. Ainda que não expresse explicitamente essa fala, os pesquisadores parecem, em sua 
maioria, possuir uma vara de condão para resolver os problemas do cotidiano escolar, bem como 
dos professores e dos alunos2. 

Diante do apelo de pesquisadores para ter a escola como campo de pesquisa, resta muitas 
vezes às instituições de ensino aceder à presença de corpos estranhos à sua rotina. Nesse sentido, 
muitas pistas nos são dadas por meio de palavras, gestos, expressões fisionômicas, e até mesmo 
incompatibilidades de horários, para demonstrar insatisfações e contrariedades. Na verdade, mais 
parecem táticas de sobrevivência e de proteção à desestabilidade que o outro (de fora) pode 
provocar. Como diz Certeau (1994, p.19) “A tática realiza-se em momentos propícios, quanto 
consegue combinar elementos heterogêneos em uma síntese intelectual que não tem a forma de um 
discurso, mas de uma decisão”. 

Inquietados por essa forma de diálogo entre escola e pesquisadores, buscamos enquanto 
integrantes do Observatório Alagoano de Leitura na modalidade Educação de Jovens e Adultos3, 
por meio da pesquisa A leitura e a formação de leitores, no Estado de Alagoas: estudo e intervenção de 
alfabetização em Educação de Jovens e Adultos4, uma metodologia de trabalho que pudesse favorecer 
efetivamente espaços de aprendizagens entre escola e universidade. E isso desloca a universidade 
deste lugar de templo do saber. Embora muitos acreditem que tal concepção de universidade seja 
anacrônica, algumas pesquisas acadêmicas ainda se valem de velhas pretensões para, do alto de sua 
verdade, dizer o que deve ser feito e como deve ser feito. É um ranço acadêmico, mesmo quando 

                                                
2 Tais críticas não significam um posicionamento de descaso ao empreendimento acadêmico e muito menos 
um demérito ao rigor para a construção do conhecimento. Ao contrário, a defesa que aqui se faz é por uma 
modalidade investigativa que no lugar de respostas, priorize as perguntas. Uma tentativa de não silenciar 
outras vozes. 
3Atua como dispositivo de formação no ensino superior, especificamente na formação inicial dos estudantes 
de Pedagogia, e continuada de professores da EJA – atuantes na rede pública de ensino. 
4Pesquisa financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) – 
Observatório da Educação Edital nº 38 de 2010 – com duração de 4 anos (2011-2014). 
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não verbalizado, de não querer perder seu status quo. A pesquisa em contextos escolares de EJA 
requer um outro movimento, o que não significa assumir atitudes demagógicas. Certamente que não. 
O movimento exigido é romper com as zonas de silêncio impostas pela cultura dominante – cujas 
narrativas sempre as oficiais determinam o que é certo e o que é errado, “produzindo uma gramática 
fortemente disciplinadora e homogeneizante” (Larrosa, 2010, p.34). 

 Para tanto, é preciso uma outra leitura dos saberes, sem arremessar os sujeitos para fora. Ou 
seja, sem silenciar as suas vozes e negar as suas práticas. E isso é, antes de tudo, uma decisão política. 
Uma decisão na qual o compromisso ético demanda compreender o sentido epistemológico de se 
pesquisar nos espaços escolares de EJA. Ao tentar dar visibilidade aos saberes ordinários desta 
parcela da população, colocada à margem dos benefícios de seu próprio labor, o que se coloca em 
jogo é a atitude de se estar aberto para ir ao encontro do outro. E para esse encontro é preciso 
descarrilar-se “destes tempos do possível e do previsível [...] para deixar-se compassar e embalar em 
um tempo de ida e de volta, um tempo elástico que recusa ser medido e contabilizado” (Larrosa, 
2010, p.60). Uma pesquisa, portanto, de outra ordem – que, mantendo o rigor metodológico, não se 
afirma neste lugar de garantia acadêmica de tudo saber. Por isso, “é preciso cuidado para preencher 
os silêncios, para completar as faltas, para traduzir os atos, [...] para não silenciar aqueles com quem 
pretendemos dialogar” (Garcia, 2003, p. 138). 

(E)ff e i t o s  da Pesquisa Colaborativa na Educação de Jovens e Adultos 
Baseadas em vivências realizadas nas atividades do Observatório Alagoano de Leitura em 

EJA, lançamos mão do corpus de nossa pesquisa em leitura em salas do 1o segmento de EJA5 para 
refletir sobre uma metodologia de Pesquisa que se constitui, em última instância, como espaço de 
Formação Colaborativa. Essa pesquisa, cujo foco é o ensino de leitura na modalidade Educação de Jovens e 
Adultos6 - desenvolvida desde 2011, tem nos permitido mergulhar no universo do cotidiano de 4 
escolas7 da rede pública. Para uma discussão mais amiúde sobre a abordagem metodológica, 
elegemos, para este artigo, um recorte do corpus construído a partir das situações vividas na Escola 
Estadual Esmeralda8.   

Os pressupostos teórico-metodológicos da Pesquisa Colaborativa, implicam a co-
responsabilidade, a co-operação e a co-laboração dos sujeitos envolvidos. As ações, que vão sendo 
desenvolvidas ao longo da pesquisa, afetam não apenas os atores da comunidade escolar, mas os 
próprios pesquisadores. É essa trama de nós, forjada entre escola e universidade, que dá a dimensão 
do que de fato se constitui como uma ação colaborativa. 

A Pesquisa Colaborativa exige, portanto, um movimento de alteridade entre os participantes, 
uma vez que as posições não são demarcadas por qualquer tipo de status acadêmico. Ao pesquisador 
não cabe assumir ares de superioridade ou deslegitimar, em nome de uma crítica exacerbada, o saber 
do outro. O pesquisador colaborativo está exposto aos imprevistos e aos imponderáveis da dinâmica 
escolar – deixando-se habitar por uma curiosidade não só epistemológica, mas, sobretudo, ética, pois 
no lugar de julgar tendenciosamente os acontecimentos, por eles se deixa ser tocado.  Entrar neste 
movimento é deslocar-se da posição de mero investigador para uma posição de sujeito pesquisador 

                                                
5 Não é nosso propósito neste artigo discutir a prática de ensino da leitura em EJA, embora essa temática seja 
o escopo de nosso projeto do Observatório de Leitura. Vale esclarecer que nos limitamos, neste artigo, 
conforme sinaliza o próprio título, a colocar em discussão a metodologia, destacando um episódio de sala de 
aula para ilustrar os modos de abordagem da pesquisa colaborativa.   
6 Nessa pesquisa, assume-se a definição de leitura na perspectiva de uma dimensão interativa: “Interação 
verbal entre indivíduos, e indivíduos socialmente determinados: o leitor, seu universo, seu lugar na estrutura 
social, suas relações com o mundo e os outros” (Soares 2000, p. 18). 
7 Quatro escolas da rede pública de ensino de Maceió, sendo duas municipais e duas estaduais. 
8 Nome fictício de uma escola estadual locus da pesquisa. 
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também em processo de formação.  Afinal, não se pode ter uma “compreensão criativa” (Bakhtin, 
1988) sobre o outro quando não se está aberto à mobilização de suas próprias questões.    

Para criar laços com os atores sociais da instituição, é necessário estar exposto. Caso 
contrário, em vez de estar com, torna-se presa fácil da armadilha de falar sobre. Ou seja, silencia-se o 
outro até mesmo quando a intenção é dar-lhe voz. É do “lugar praticado” que respostas e perguntas 
se confundem, possibilitando, na perspectiva de Morin (2000), um “pensar complexo” –  capaz de 
aceitar a incerteza, os antagônicos, a dialogicidade etc. Embora princípios práticos e teóricos possam 
colidir nesta travessia, este “caos” não significa uma desordem por completo. Pelo contrário, ele traz 
a força da transformação. Como diz Morin (2000, p.104), “a palavra caos tem um sentido muito 
mais rico, energético, de indistinção e de confusão entre poder criativo e poder destrutivo, e esse 
caos leva consigo a potencialidade genésica” (Destaque do autor).  

Entrar na escola, portanto, acena essa disposição à travessia. Uma passagem que aporta 
tensões e conflitos de toda ordem. O portão da escola constitui-se a metáfora da mudança, que não 
é apenas de lugar, mas, sobretudo, de espaço. A passagem por esse portão é o ato simbólico da 
relação visceral que se pretende manter com a escola, é o gesto de disposição às vicissitudes do 
cotidiano. Até porque, um dos princípios de uma metodologia colaborativa, na perspectiva de uma 
formação continuada, vai ao encontro do que diz Freire (1979, p. 52): “a mudança não é trabalho 
exclusivo de alguns [sujeitos], mas dos [sujeitos] que a escolhem”. 

É a partir dessa passagem que os sujeitos envolvidos na pesquisa se dispõem à realização do 
trabalho conjunto e sistemático. E a sistematização está imbricada com os saberes científicos 
disponibilizados no percurso da pesquisa para a ressignificação das práticas pedagógicas. Uma 
ressignificação que não está nas mãos de um sujeito em particular, mas de um conjunto de sujeitos 
que se propõe a pensar uma nova geografia da prática educativa. Segundo Almeida e Sobrinho 
(2005, p. 01), 

Acreditamos que, se quisermos uma escola que atenda à diversidade, precisamos pensar com 
o outro, precisamos de um processo longo e constante de reflexão com os profissionais que 
fazem o ato educativo acontecer. Se quisermos mudanças significativas nas práticas 
convencionais de ensino, precisamos pensar a formação continuada dos educadores. 
 
Sem discursos injuntivos, muitas vezes tão comuns em pesquisas acadêmicas, abre-se o 

espaço para uma efetiva interação dialógica entre os pares. Ou seja, na perspectiva da práxis9, as 
ações dali resultantes contribuem para a produção de conhecimento, tanto para a comunidade 
escolar como para comunidade acadêmica. Ao invés de sujeitos de boa vontade ou sujeitos com 
boas intenções, há o enlace estético e ético entre o saber da experiência e a experiência do saber, que 
vão se fazendo e refazendo a todo instante. Submetidos a convocações constantes da realidade 
escolar, os sujeitos não têm como escapar dos efeitos desse funcionamento que reclama, pela sua 
própria dinâmica, mais questionamentos do que soluções prontas aos movimentos que nela estão 
implicados. É um efeito constitutivo, inerente aos procedimentos metodológicos que caracterizam 
uma pesquisa com estatuto de colaborativa. É um outro modo de estar na profissão, uma posição 
assertiva de emancipar-se pelo conhecimento. Isso significa dizer que 

Não devo julgar-me, como profissional, ‘habitante’ de um mundo de técnicos e especialistas 
salvadores dos demais, donos da verdade, proprietários do saber, que devem ser doados aos 
‘ignorantes e incapazes’. Habitantes de um gueto, de onde saio messianicamente para salvar 
os ‘perdidos’, que estão fora. Se procedo assim, não me comprometo verdadeiramente como 
profissional nem como homem. Simplesmente me alieno (Freire, 1981, p.12) (Grifos do 
autor). 

                                                
9 O conceito de práxis aqui utilizado tem a ver com o conceito freireano da relação teoria/prática. 
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Não há, portanto, como negligenciar os acontecimentos que ocorrem no contexto escolar. 

São acontecimentos que afetam os sujeitos envolvidos na pesquisa. E aqui o pesquisador também 
não pode eximir-se da condição sujeito, sob pena de nele não operar o processo de formação.  É 
desse modo que a Pesquisa Colaborativa revela o seu lugar de diferença em relação às demais 
abordagens. Ela abre espaço para as vivências dos sujeitos, sem a preocupação de silenciar os 
conflitos. Ao contrário, compreende-se que os conflitos e as tensões compõem os espaços de 
emancipação, numa dimensão transformadora. Daí que cada momento impõe mudanças não apenas 
no plano de trabalho, mas, principalmente, no próprio modo de pensar dos sujeitos participantes. 
Como diz Ibiapina (2008), é nesse refletir junto que sentidos e significados são ressignificados, 
mobilizando, por consequência, novas “artes de fazer” (Certeau, 1994) no contexto escolar e, de 
modo particular, nas salas de aula. Entretanto, parece que “Nossas categorias de saber ainda são 
muito rústicas e nossos modelos de análise por demais elaborados para permitir-nos imaginar a 
incrível abundância inventiva das práticas cotidianas” (Certeau e Giard, 1996, p.342). E é isso que é 
preciso subverter quando se trata de uma pesquisa colaborativa. Aí está, portanto, a sua (per)feição 
quando se trata, principalmente, da modalidade de EJA. 

 
Pesquisa Colaborativa e seus procedimentos metodológicos: as vivências na 
escola e os encontros com os sujeitos de EJA     

Os procedimentos metodológicos da pesquisa colaborativa, tendo em vista a preocupação 
com a formação dos sujeitos, foram constituídos das seguintes etapas: sessões de observação; 
sessões de reflexão, sessões de estudo e sessões de (re)planejamento, realizadas sequencialmente – de 
forma sistemática, conforme o cronograma elaborado com a escola. Todos os professores, que 
atuam em turmas de EJA, são convidados a fazer parte das sessões de reflexão e de estudo. Todas as 
sessões são acordadas previamente com a professora da turma e com seus alunos. Os alunos 
participam apenas das sessões de observação, uma vez que são realizadas na sala de aula. Embora 
não participem das demais sessões, eles são colocados a par do planejamento como um todo, haja 
vista que a professora fica, em alguns momentos, ausente da sala, para participar das outras etapas da 
pesquisa10.  Cada sessão organiza-se da seguinte forma: 
Sessões de observação- são sessões que dizem respeito às observações das aulas, tendo como 
recurso a filmadora – para realizar a gravação em áudio e vídeo11. Essas observações são realizadas 
uma vez por semana. É solicitado à professora que planeje, a seu modo, uma aula ( a primeira aula a 
ser observada) – cujo foco seja a leitura. As aulas observadas, após a filmagem, são transcritas e 
armazenadas em CD – fazendo parte do banco de dados da pesquisa. Nas sessões de reflexão, este 
material torna-se objeto de discussão e análise. Para tanto, alguns episódios de cada aula são 
selecionados.  
Sessões de reflexão – Nestas sessões, conforme dito anteriormente, é o momento de assistir e 
refletir sobre alguns episódios das aulas da professora. A gravação em áudio e vídeo se mostra um 
recurso metodológico muito interessante e significativo – forjada como uma atividade estética. E, 
como diz Bakhtin (2008, p. 26), “(...) a atividade estética pressupõe um “excedente de visão”. A 
própria professora pode se ver-vendo – criador e criatura – estabelecendo, através da imagem 
reproduzida, um movimento de alteridade. Falar sobre si, sobre suas aulas filmadas – colocando-se 

                                                
10

 Nesses días em que a professora está ausente da sala, os alunos têm das aula de informática.  
11 A filmadora fica armada em tripé – deixando o bolsista com liberdade para fazer quaisquer outras 
anotações sobre a aula, quando necessário. Nos momentos de observação, não há nenhum tipo de 
interferência do bolsista à aula. 
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numa outra posição, equivale a se deslocar, se tornar um outro em relação a si mesmo. Uma espécie 
de “visão exotópica” (Bakhtin, 2008)12. Após assistir episódios de suas aulas, junto com os demais 
participantes da pesquisa – gestores, professores de EJA da escola, bolsistas e os professores 
pesquisadores, a professora faz as primeiras pontuações – livremente. A partir de sua fala, outros 
participantes também têm a oportunidade de fazer as suas colocações, procurando destacar aspectos 
da aula que mais chamaram atenção. É um momento de diálogo, em que todos podem se (re)ver. 
Não apenas a professora, cuja aula está em foco, mas todos ali presentes – oportunidade de pensar 
sobre as próprias aulas (no caso, os outros professores de EJA); de pensar sobre o planejamento 
pedagógico voltado para os sujeitos de EJA; de pensar sobre as questões teóricas, que ali, naquela 
aula e no próprio diálogo fomentado pelos pares, se revelam em latência. É um movimento 
discursivo elaborado coletivamente. Nessa direção, Desgagné (2007. p. 11) afirma que o investigador 
“[...]deve privilegiar, acima de tudo, as competências13 do ator em contexto” (grifo do autor). Ou seja, 
procurar “com eles, no interior do contexto em que atuam, compreender em que se apoia esse agir” 
(grifos do autor). Assim, as análises, possibilitadas no/pelo diálogo, suscitam a busca de leituras 
teóricas que possam contribuir com a temática que se apresenta como objeto de estudo.  
Sessões de estudos – Nessas sessões, as discussões são de ordem mais teórica. Os textos 
selecionados, antecipadamente, são escolhidos tendo como critério o interesse e as necessidades da 
professora da turma – sujeito da pesquisa. Portanto, a etapa de co-operar acontece por meio dessas 
sessões de estudo – que se constituem em encontros de diálogos. Mas os diálogos nesse momento 
são pautados sobre o quadro conceitual, possibilitando análises aprofundadas do objeto de estudo e, 
consequentemente, construção de novas ideias. Não por outra razão, Ibiapina (2008, p.22) vai dizer 
que a pesquisa colaborativa traz significativas contribuições “(...) para a concretização dos ideais de 
formação e desenvolvimento profissional e de produção de teorias mais próximas dos anseios 
sociais de mudança da sala de aula, da escola e da sociedade”. E isso se torna possível, sobretudo, 
pelos diferentes saberes que se cruzam nessas sessões de estudo sobre determinados conceitos teóricos. 
Isso implica, certamente, abrir espaços para questionamentos, dúvidas e confrontos. Ou seja, “Esse 
processo implica em conflitos propiciadores de oportunidades de compreensão crítica por parte dos 
envolvidos sobre o que está sendo discutido” (Ibiapina e Ferreira, 2005, p. 33). Nesse caso, uma voz 
não se sobrepõe à outra. Todos os partícipes apresentam sua compreensão em relação ao texto lido, 
ancorados em suas experiências pedagógicas e acadêmicas. Segundo Pimenta (2009, p.29), “(...) é 
num processo de troca de experiências que os professores constituem seus saberes como praticum, ou 
seja, uma reflexão constante na e sobre a prática”.  
Sessão de (re)planejamento – estas sessões funcionam como um feedback das sessões anteriores. O 
(re)planejamento revela que a pesquisa colaborativa tem como matriz uma perspectiva dialética – 
cuja dinâmica se constitui como um processo de aprendizagem voltado à práxis, em que teoria e 
prática complementam-se e tranformam-se, sistematicamente. Uma ação para a mudança da 
realidade do cotidiano e da cultura escolar no qual estão imersos. Afinal, todos se constituem 
partícipes para que algo novo, a partir da ressignificação de sentidos, possa deflagrado na dinâmica 
da prática pedagógica (Ibiapina, 2008). Nas sessões de (re) planejamento novas decisões são tomadas 

                                                
12 O Eu se constitui através do Outro, pois é na interação com o Outro que se tem a possibilidade de um 
acabamento, ainda que provisório. Ver-se como Outro é um exercício de alteridade, o que Bakhtin 
denominou como exotopia – um excedente de visão, isto é, um desdobramento de olhares a partir de um 
lugar exterior. 
13

 O termo competência refere-se ao sentido utilizado  por Giddens (1987, p.12)  “[..] na capacidade de 
qualquer ator social em exercer seu julgamento e orientar a tomada de decisão em função das condições que 
prevalecem e daquilo que está em jogo, no contexto de sua ação específica” 
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em relação às aulas a serem dadas – voltadas para leitura, assim como outros textos são sugeridos 
para sessões de estudo. 

O local da pesquisa: caracterização do espaço e dos sujeitos 
Conforme dito anteriormente, o estudo teve como lócus a Escola Estadual Esmeralda, situada 

em Maceió. Possui uma estrutura física relativamente pequena, na qual abriga o Ensino Fundamental 
(1o ao 4o ano), nos períodos diurnos; e a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (1o segmento 
– alfabetização e pós-alfabetização), no período noturno. As poucas salas existentes na escola, no 
total de quatro, são amplas, ventiladas e bem iluminadas. Há também um espaço destinado à sala de 
leitura, onde se encontram diversos acervos literários. 

O pátio, embora pequeno, é bastante aconchegante. É nesse espaço em que se realizam os 
eventos e outros tipos de atividades pedagógicas. O pátio faz a divisa entre as salas de aula e as 
demais salas, que são ocupadas pela Direção, Coordenação Pedagógica, Sala de Leitura e Sala dos 
Professores.   

Os jovens e adultos dessa escola são pessoas de baixo poder aquisitivo. Moram em bairros 
da periferia ou na favela vicinal à escola. Muitos deles vieram do interior do Estado. Por diferentes 
razões, de ordem econômica e social, são alunos que não puderam completar sua escolarização no 
tempo considerado, por lei, como ideal. Na sala observada, prevalece um maior número de 
mulheres. Elas atuam, muitas vezes sem carteira assinada, como babás e/ou empregadas domésticas. 
Mas a grande maioria é apenas “do lar”.  

Quando indagados sobre os motivos de regressarem aos estudos, os alunos alegam que a 
escolaridade pode possibilitar ascensão social. Nisso se inclui a conquista de um emprego que lhes 
garantam todos os direitos trabalhistas, bem como a possibilidade de aquisição da casa própria. Eles 
acreditam, assim, que esse tipo de status social pode valorizá-los como cidadãos.  

A professora tem formação em magistério14 (Escola Normal – Ensino Médio). Na 
graduação, não concluiu o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Além do trabalho como 
professora da rede pública, atuando na sala de EJA, também é funcionária de um Posto de Saúde. Já 
fez inúmeros vestibulares para o curso de enfermagem, mas não obteve sucesso. Após atuar, durante 
dois anos, como professora do 3º ano do ensino fundamental, resolveu assumir uma turma de EJA – 
mais por conveniência de horário do que, na verdade, por identidade com essa modalidade de 
ensino. A professora sempre recusou as formações continuadas oferecidas pela 13ª Coordenadoria 
de Regional de Ensino (CRE)15, uma vez que elas se mostravam distantes da realidade  da escola. No 
entanto, mostrou entusiasmo com a chegada da pesquisa na escola, comprometendo-se a participar 
das atividades propostas. 

Para ilustrar o movimento vivido na escola Esmeralda, será descrito um episódio da sessão 
de reflexão – que se constitui numa das etapas da metodologia da pesquisa – para dar a visibilidade 
aos momentos de narrativa, problematização e diálogo – tríade na qual se sustenta a experiência 
dessa pesquisa.  

É a partir desses lugares enunciativos dos sujeitos envolvidos onde se mobilizam as leituras 
possíveis. Nesse sentido, a sessão de reflexão constitui-se como “espaço de criação de novas 
relações entre a teoria e a prática, permitindo que o professor compreenda o que, como e o porquê 
das suas ações” (Ibiapina, 2008, p. 97).  Do ponto de vista do encaminhamento metodológico, as 
sessões de reflexão se repetem quinzenalmente, intercaladas com aulas gravadas pelos bolsistas16. As 

                                                
14 No ano de 2012, a professora passou no vestibular para licenciatura em Pedagogia. 
15 Órgão responsável pela formação continuada dos professores que atuam na Escola Esmeralda. 
16 A gravação feita pelos bolsistas –alunos do curso de graduação de Pedagogia, selecionados previamente 
para fazer parte da pesquisa – foi uma negociação com a professora – sujeito da pesquisa, considerando seu 
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aulas gravadas e o estudo de textos acerca do ensino da leitura17 se dão, nessas sessões de reflexão, 
dentro de continuum. O estudo dos textos, escolhidos em parceria, é também o momento de ler com 
os outros. Há algo da ordem da repetição nesse movimento de ler um texto nas sessões de reflexão e 
de ler um texto em sala de aula, em virtude de ser a leitura o fio condutor nesse processo formativo.  

Nesse sentido, as sessões de reflexão se constituem como espaço de formação. Ao assistir as 
próprias aulas (já gravadas), no encontro coletivo, os diálogos terminam por mobilizar atitudes de 
curiosidade epistemológica que isoladamente não possibilitaria maiores consequências. A narração 
daí advinda constitui-se o ponto inicial da sessão de reflexão. Por meio da narrativa provocada, o 
docente tem a oportunidade de (re)ver sua metodologia, suas tomadas de decisão para o ensino da 
leitura. Essa visão exotópica de seu trabalho, compartilhada com outros olhares, não menos curiosos 
epistemologicamente, é a via de acesso ao momento da problematização. A partir dessa 
problematização provoca-se um espaço de confronto – instituição do processo dialógico, que levado 
ao limite se impõe como práxis (ação-reflexão-ressignificação). 

Essa experiência estética do docente sobre sua própria prática pedagógica, refletindo 
criticamente com os pesquisadores da universidade, colabora com o redimensionamento de sua 
prática pedagógica tanto em relação aos procedimentos didático-metodológicos como em relação 
aos critérios de escolha de seus materiais – no caso, os gêneros textuais que subsidiam o ensino da 
leitura em sala de aula. Todo esse exercício de escuta e olhar da professora – narrando, contando e 
falando sobre sua prática – trouxe a possibilidade de mostrar-se para o outro, de aceitar-se exposto 
para o outro, ainda que ele não se faça mais presente. Ao retornar para a sala de aula, a professora na 
verdade não leva um modelo de aula. Ela leva algo que ressoa no silêncio das vozes que não mais 
estão lá enquanto presença – seja a palavra do outro, seja o que ressoa do texto lido ou das imagens 
veiculadas. Ou seja,  

Na formação, como na experiência estética, a relação com a matéria de estudo é de tal 
natureza que, nela, alguém se volta para si mesmo, alguém é levado para si mesmo. E 
isso não é feito por imitação, mas por algo assim como por ressonância (Larrosa, 2010, 
p.50). 

 
Mas vale dizer que todos os sujeitos, tanto a equipe escolar como a equipe da universidade, 

ali se expõe ao exercício da palavra – como arte de forjar conceitos – possibilitando encontro de 
corpos, de sensibilidades, de sentimentos, de culturas e de pensamentos – espaço propício para que 
o sujeito seja percebido em sua singularidade. As sessões de reflexão oportunizam, a partir das 
interações dialógicas, atitudes criativas para produzir novos conhecimentos e novas ações. 

A leitura das possibilidades: o que se aprende quando se opera uma escuta  
Em um contexto de observação assistimos a uma aula planejada pela professora. Ela 

introduz sua aula mostrando aos alunos a música que havia escolhido para trabalharem naquele dia. 
A música é Maria, Maria, de Milton Nascimento (http://musica.com.br/artistas/milton-
nascimento/m/maria-maria/letra.html). Sua intenção foi explorar a leitura. Para tanto, propôs a 
seguinte sequência didática: 

 

                                                                                                                                                       
pedido para que as pesquisadoras não estivessem na sala de aula, pelo menos nos primeiros meses da pesquisa 
na escola. O fato das pesquisadoras não estarem ali, segundo ela, facilitaria sua espontaneidade durante as 
filmagens. Sua relação com a bolsista parecia mais à vontade. Levando em conta os princípios da pesquisa 
colaborativa, foi possível compreender que a professora precisava desse tempo para superar sua “resistência” 
à presença das pesquisadoras. 
17 Para as sessões de reflexão, alguns textos são selecionados, junto com os professores, para dar o mote das 
discussões que se fazem necessárias à compreensão da concepção de leitura adotada no projeto. 



Pesquisa Colaborativa  DOSSIE EJA II 12 
 

Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, a partir da problematização do título 
da música;  
Produção de um texto coletivo no quadro, com registros dos conhecimentos prévios 
levantados pelos alunos;  
Oralização do texto da música pela professora; 
Leitura silenciosa do texto da música pelos alunos; 
Leitura coletiva da música; 
Discussão da letra da música; 
Relação entre o texto produzido coletivamente pelos alunos e a música; 
Escuta da música; 
Canto da música pelos alunos  

 
A disposição metodológica na pesquisa colaborativa é empreender, sobretudo, um 

movimento de alteridade, o que exige colocar-se no lugar do outro. Ou seja, procurar compreender 
o que das sessões de reflexão a professora já pode fazer escuta, e isso, em grande medida, constitui-
se como aprendizado. Impor o exercício do contrário para a nossa reflexão é também se permitir ao 
movimento do não saber. É fazer uma escuta desvencilhada de qualquer tipo de certeza. 

No momento da narração, após assistir na tela sua própria aula, a professora demonstrou 
que teve a preocupação de planejar sua aula, revelando sensibilidade na escolha de um gênero 
textual, no caso a música popular brasileira, que motivasse os alunos à leitura por conta da 
identificação com a história da personagem que nomeia o título da canção. O levantamento dos 
conhecimentos prévios, realizado com os alunos, revela que a professora tem por intenção dar voz 
aos alunos. Ou seja, compreende que é preciso se aproximar da realidade de seus alunos para que a 
atividade possa produzir sentido. Além disso, a professora também demonstra compreender que 
esses saberes devem ser socializados para que outros saberes coloquem-se em jogo. A produção 
escrita de um texto coletivo revela que a professora mostra-se sensível à autoria de seus alunos, à 
valorização de suas palavras próprias. Quando questionada sobre a sua opção de ler em voz alta a 
letra da música, a professora respondeu enfaticamente que foi a oportunidade de emprestar seu tom 
poético, pela sua experiência de leitura, como referência para seus alunos. É compreender que seus 
alunos precisam ouvir para ouvir-se. O ouvir-se que é da ordem de um instante. Dar como oferenda 
a magia de uma palavra escutada que, possivelmente, irá ressoar com e em outros textos. E por aí a 
professora caminhou na sequência didática de sua aula, procurando, ao máximo, que os alunos 
sentissem a música por inteiro até chegar à escuta e ao canto da música. E ela encerra não com a voz 
do cantor, mas com a voz dos alunos. 

Ao levar para a sala de aula a música, enquanto um gênero textual, a professora revela-se 
aberta ao diálogo nas sessões de reflexão com os pesquisadores. No lugar de resistir, ela opta por 
ousar – elaborando um tipo de aula que, até então, não fizera parte de seu(s) plano(s). Ousadia no 
sentido de se permitir fazer o novo – assumindo os riscos de suas escolhas. Nada se disse à 
professora sobre qual seria o texto ideal para levar à turma. Durante as sessões de reflexão muito se 
discutiu sobre os sujeitos de EJA, a saber: qual a finalidade daquilo se ensina numa sala de EJA? O 
que de fato é importante para os jovens e adultos aprenderem em seu processo de escolarização? 
Qual o lugar que eles têm na escola? São perguntas que não esperam respostas. Muito menos 
respostas prontas. Poderíamos até dizer que são perguntas sem respostas. Elas têm o propósito, tão 
somente, de fazer provocações. As perguntas inquietam e suspendem as certezas, permitindo que se 
assuma uma atitude de ação-reflexão-ação. 

Na sessão de reflexão, a professora pode ainda falar sobre o que a motivou à escolha daquela 
música de Milton Nascimento. E ela responde com espontaneidade: “Procuramos a tarde inteira um 
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texto para trabalhar a intertextualidade, como vocês falaram na sessão anterior. E essa música 
poderia fazer intertextualidade”.  

É importante notar que a escolha da música deu-se pela curiosidade epistemológica e por um 
desejo da professora de viver uma experiência numa dimensão mais estética. Daí a sensibilidade de 
uma escuta – ambas proporcionadas pelas sessões de reflexão. Nessas sessões, procurou-se chamar 
atenção para a necessidade de trazer, por meio das diversas linguagens, sobretudo a poética, lugares 
de ancoragens para os dizeres dos alunos – sua realidade, seu cotidiano. Nesse sentido, a professora 
trouxe a música, conforme depoimento à época, em virtude de sua turma ser composta por 
mulheres em sua maioria. Além disso, a letra da música convocou, inclusive, o interesse de ela em 
explorar um aspecto que lhe pareceu bastante significativo, a saber: intertextualidade – uma categoria 
nova para o seu modo de ensinar. É a palavra intertextualidade que a convoca para um repensar de sua 
aula Assim, a escolha da música revela uma escuta. Uma escuta contingente, mas bastante aguçada. 
Compreendemos que essa escolha da música, mais do que a riqueza intertextual, demonstra, 
sobretudo, um olhar para os alunos como leitores.  

De fato, na letra de Maria, Maria converge termos políticos e religiosos. Há a presença de 
versículos da bíblia provocando uma intertextualidade e uma riqueza de sentidos para a leitura da 
poesia que encerra no texto. É o caso, por exemplo, do nome Maria que remete ao nome da mãe de 
Jesus e, ao mesmo tempo, pode se prestar a ser uma homenagem à mulher brasileira cujos esforços a 
colocam como uma mulher de garra e coragem perante às situações enfrentadas no dia a dia. Uma 
mulher de fibra mesmo nos momentos de dor. 

A partir da música os alunos poderiam ser provocados ao diálogo, à interação. Assim, ela 
mesma diz: “a reflexão ia chegar mais perto da realidade deles”. E ainda complementa: “Há muitas 
mulheres na sala”.  

Considerando o propósito da intertextualidade almejada pela professora, vejamos o texto 
produzido coletivamente em sala de aula e registrado pela professora, com base no levantamento 
dos conhecimentos prévios dos sujeitos: 

 
Quadro 1 – Texto produzido coletivamente em sala de aula 

MARIA A VITORIOSA 
MARIA ACORDA CEDO, PREPARA O CAFÉ. ACORDA AS CRIANÇAS, DÁ CAFÉ, LEVA PARA A ESCOLA 
E DEPOIS COMEÇA A LAVAR AS ROUPAS DE GANHO. ENQUANTO TRABALHA ELA ESCUTA AMADO 
BATISTA, SEU CANTOR PREFERIDO. 
DEPOIS, ELA PREPARA O ALMOÇO. SEU MARIDO CHEGA PARA ALMOÇAR E MAL LHE DIRIGE A 
PALAVRA. MARIA FICA CHATEADA, POIS ESPERAVA MAIS ATENÇÃO. 
AS CRIANÇAS CHEGAM DA ESCOLA, ALMOÇAM E VÃO BRINCAR. 
ELA PENSA EM IR AO SHOPPING TOMAR SORVETE COM OS FILHOS E ESQUECER OS PROBLEMAS, 
AS ENFERMIDADES... SEU MAIOR SONHO É VIAJAR PARA FERNANDO DE NORONHA! 
MARIA DESEJA QUE SEU MARIDO MUDE, SEJA MAIS CARINHOSO COM ELA, LHE DÊ MAIS 
ATENÇÃO... 
SEU MAIOR SONHO É VOLTAR A ESTUDAR E CONQUISTAR O SEU ESPAÇO, TER UM EMPREGO 
MELHOR PARA DAR UM FUTURO MELHOR AOS FILHOS. 
Texto transcrito do quadro de giz pela bolsista 

 
Nessa produção coletiva, os alunos nomearam o texto de Maria a Vitoriosa. Tal nomeação já 

revela que houve por parte dos alunos uma escuta para os sentidos da leitura do texto. De forma 
temporal e gradativa, os sujeitos foram narrando o cotidiano de uma “Maria”, inspirados pela escuta 
música de Milton Nascimento. Não se tratava de qualquer Maria, mas “A vitoriosa”. É possível 
perceber os efeitos da sequência didática, planejada pela professora, fazendo efeito na escuta dos 
alunos. Um efeito de efeito, pois o seu desejo, tal como ela mesma diz, era “levar a 
intertextualidade” para os alunos. E os alunos são tocados por esse mundo de Maria. Mundo por 
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eles vivenciado: mulheres, mães, analfabetas, ou não, que frequentam a Educação de Jovens e 
Adultos. Eles são atravessados, de modo singular, pela substância poética do texto.  

Ao perguntarmos na sessão de reflexão se algo a tinha deixado insatisfeita no planejamento 
de suas aulas, ela se adianta para dizer: “Precisei repetir várias vezes a música para que eles 
montassem a música fatiada”. Talvez a professora tenha planejado atividades em excesso, fazendo 
uma regressão ao seu lugar de professora que precisa alfabetizar seus alunos por meio de exaustivos 
exercícios. A possível dificuldade dos alunos para realizar o exercício de montagem, seja apenas uma 
sinalização de que ela atividade era “demais”. Poder se escutar em relação aos seus excessos, é dar 
voz à professora em relação aos seus enganos. De acordo com Ibiapina (2008), as sessões de 
reflexão reconstroem a gênese do próprio significar a partir da linguagem reflexiva do outro. As 
sessões de reflexão têm nos mostrado que devem ser sistematizadas: 

 [...] com a finalidade de auxiliar os professores a reconstruir conceitos e práticas, 
desenvolvendo um processo reflexivo que inicia pelas construções já existentes e pela 
identificação dos componentes básicos dos eixos teóricos da ação e as tendências que estão 
mais próximas do fazer didático. Essa reflexão promove a reelaboração de conceito e 
práticas pedagógicas e a avaliação das possibilidades de mudanças da atividade docente 
(Ibiapina, 2008, p. 97). 
 
Outro ponto de destaque consiste no fato de que as sessões de reflexão vêm suscitando ao 

professor inúmeras curiosidades epistemológicas sobre a natureza, especificidades e cultura escolar 
de vivências de práticas de ensino da leitura, muitas vezes, descontextualizadas e esvaziadas de 
sentido. Dessa forma, a pesquisa colaborativa tem se colocado como uma possibilidade de se 
(re)pensar, num processo de formação continuada, o movimento didático da prática de ensino da 
leitura para os sujeitos da EJA.  

Conclusão 

A partir das colocações expostas pode-se dizer que a pesquisa colaborativa, levando em 
conta seus fundamentos epistemológicos e procedimentos metodológicos, possibilita uma relação 
mais comprometida entre universidade e escola, especialmente quando se trata de uma atividade 
investigativa que privilegia os movimentos de alteridade. Nem sempre uma atividade investigativa, 
sobretudo aquelas que (per)seguem um modelo positivista de ciência, procurando, pelos modos de 
abordagem, tudo colocar sob controle, provoca aproximações entre os sujeitos nela implicados.  

Ao longo desses últimos dois anos18, nos quais se vêm desenvolvendo a pesquisa junto a 
professores de EJA – em seu próprio contexto escolar, é possível perceber o modo pelo qual se 
instaura um processo de formação continuada, envolvendo os sujeitos da pesquisa como um todo. 
Tal como descrito no episódio de uma de sessão de reflexão, as situações vivenciadas, ao tempo em 
que apontam para o conjunto de decisões coletivas, revelam que muitas mudanças são operadas 
quando se permite estar com o outro, negociar com o outro e se expor ao outro. Muito mais do que 
preocupar-se com repostas, a pesquisa colaborativa se ocupa das perguntas problematizadoras. Isto 
porque ela tem como um de seus objetivos a construção de uma cultura colaborativa na escola, em 
que os estudos e a troca de ideias sejam uma constante entre os pares da instituição. 

A pesquisa colaborativa tem nos permitido a possibilidade de se repensar coletivamente a 
prática de ensino da leitura na EJA com o intuito de (re)significá-la, uma vez que segundo 

                                                
18 Esta pesquisa, financiada pela CAPES, será desenvolvida no período de 2011 a 2015. 
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Cavalcante (2009) as práticas de leitura e compreensão de texto na EJA tem se constituído em 
momentos individuais e sem significados.  

Portanto, uma pesquisa configurada por uma rede imbricada de ações coletivas, da qual não 
se pode sair imune aos seus (e)feitos. E é justamente o espaço de diálogo e de encontro – noções 
fundantes numa práxis colaborativa, que coloca em destaque a (per) feição dessa pesquisa junto aos 
docentes da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que tomou como foco o ensino da 
leitura. Uma pesquisa colaborativa – na perspectiva da formação continuada – que na troca de 
reflexões e inquietações indicia um processo emancipatório.  
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Citação: Fischer, M.C.B. & Godinho A.C. F. (2014). Trabalho, Educação e Emancipação Humana: 
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Resumo: Este artigo aborda a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil como direito e como 
campo, com práticas e reflexões de matrizes político-pedagógicas distintas ou mesmo antagônicas. 
Tais reflexões inserem-se no debate sobre os fundamentos e modalidades da relação entre educação, 
trabalho e emancipação humana. Uma ideia força do texto é a convicção de que pessoas jovens e 
adultas são sujeitos de direitos e que a plena realização de um deles – o acesso e permanência na 
escola – depende do (re)conhecimento, por todos aqueles que estão envolvidos no campo, da 
natureza e do potencial da  relação desses sujeitos com os mundos do trabalho. Neste estudo de 
natureza qualitativa, as autoras realizaram análise documental e retomaram dados de duas pesquisas 
qualitativas em Educação, que coletaram dados por meio de entrevistas individuais semiestruturadas, 
observação participante e registro em diário de campo. Argumentou-se sobre a centralidade da 
experiência singular e coletiva do aluno-trabalhador para mediar relações entre trabalho e educação 

aape epaa



Trabalho, Educação e Emancipação Humana    DOSSIE EJA II 2 
 

no currículo da EJA. As autoras enfatizam o trabalho como lugar de produção, mobilização e 
(re)interpretação permanente de saberes e valores pelos trabalhadores. Estes, ao ingressarem em 
cursos de EJA, colocam em circulação no contexto escolar estes saberes e valores produzidos no 
mundo do trabalho, gerando tensionamentos que impelem a reaproximação entre saberes escolares e 
experiência de trabalho. As autoras ressaltam a pertinência de novos estudos sobre o Currículo 
Integrado e outras práticas curriculares que valorizem o trabalho enquanto experiência humana.  
Palavras-chave: EJA – Brasil – Trabalho-Educação - emancipação humana 
 
Work, Education and Human Emancipation Humana: Affirming Youth and Adult 
Education as a right  
Abstract: This article discusses the Education of Youth and Adults in Brazil as a right and as a field 
of studies and political intervention with practices and reflections of distinct or even antagonistic 
political-pedagogical bases. Such reflections are part of the debate on the fundamentals and forms of 
relationship between education, work and human emancipation. A key argument of the text is the 
conviction that young and adults are subjects of rights and the fulfillment of one of them - access 
and permanence in school - depends on the (re) cognition, by all those involved in the field, of the 
nature and the potential of the relationship of these subjects to the worlds of work. In this 
qualitative study, the authors conducted document analysis and data from two qualitative 
educational researches. The data was taken through semi-structured interviews, participant 
observation and field work notes. It was argued on the centrality of singular and collective 
experience of student-worker to mediate relations between work and education in the curriculum of 
youth and adult education. The authors emphasize the work as a place where workers make 
permanent production, mobilization and ( re) interpretation of knowledge and values. They put into 
circulation in the school context this knowledge and values of their working experience, generating 
tensions that drive the rapprochement between school knowledge and work experience. The authors 
emphasize the relevance of new studies on the Integrated Curriculum and other curricular practices 
that enhance the work as a singular and fundamental human experience. 
Keywords: Youth and Adult Education; Brazil; Work-Education; Human emancipation. 
 
Trabajo, Educación y Emancipación Humana: La afirmación de EJA como derecho 
Resumen: Este artículo aborda la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) en Brasil como derecho y 
como campo, con prácticas y reflexiones de matrices político-pedagógicas distintas e incluso 
antagónicas. Estas reflexiones se insertan en el debate sobre los fundamentos y modalidades de la 
relación entre educación, trabajo y emancipación humana. Una idea que fundamenta el texto es la 
convicción de que personas jóvenes y adultas son sujetos de derecho y que la plena realización de 
uno de estos –el acceso y permanencia en la escuela– depende del (re)conocimiento por parte de 
todos los involucrados en este campo, de la naturaleza y el potencial de la relación de esos sujetos y 
los mundos de trabajo. En este estudio de naturaleza cualitativa, las autoras han realizado análisis 
documental y han retomado informaciones de dos investigaciones cualitativas en Educación, que 
habían recolectado datos por medio de entrevistas individuales semi-estructuradas, observación 
participante y registro en diario de campo. Se argumentó sobre lo fundamental de la experiencia 
singular y colectiva del alumno-trabajador para mediar relaciones entre trabajo y educación en el 
currículo de EJA. Las autoras enfatizan el trabajo como lugar de producción, movilización y 
(re)interpretación permanente de saberes y valores por parte de los trabajadores. Estos, al ingresar en 
cursos de EJA, colocan en circulación estos saberes y valores producidos en el mundo del trabajo 
dentro del contexto escolar, generando tensiones que impelen la reaproximación entre el saber 
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escolar y la experiencia de trabajo. Las autoras resaltan la pertinencia de nuevos estudios sobre el 
Currículo Integrado y otras prácticas curriculares que valoricen el trabajo como experiencia humana. 
Palabras clave: EJA; Brasil; Trabajo-Educación; emancipación humana. 

Apresentação 

Este artigo aborda a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil como direito e como 
campo em que os atores envolvidos produzem práticas e reflexões de matrizes político-pedagógicas 
distintas e, por vezes, antagônicas. Argumentamos sobre a necessidade de se repensar fundamentos 
e modalidades da relação entre educação, trabalho e emancipação humana com o intuito de 
contribuir para a plena afirmação da EJA como direito. Para que isso se torne possível, 
consideramos necessária a incorporação do trabalho, em sua natureza ontológica e histórica, desde a 
dimensão macro, que se concretiza na legislação, até a dimensão micro, abrangendo as práticas 
pedagógicas. 
 Pessoas jovens e adultas são sujeitos de direitos e a plena realização de um deles – o acesso e 
permanência na escola – depende do (re) conhecimento, por todos os que estão envolvidos neste 
campo, da natureza e do potencial da relação desses sujeitos com o mundo do trabalho. Entretanto, 
as políticas educacionais e as experiências educativas voltadas para este público não realizam 
necessariamente esta aproximação entre trabalho e educação numa perspectiva emancipatória, por 
vezes buscam a preparação – leia-se adaptação – do trabalhador para postos de trabalho, muitos 
deles precários, nas atuais configurações hegemônicas do mundo do trabalho. Existe aí um 
antagonismo que revela disputas de concepções de educação, de trabalho, do sujeito da EJA e de 
suas relações neste complexo campo de estudos, políticas e práticas.   
 Neste estudo de natureza qualitativa, sustentamos a nossa argumentação a partir de análise 
documental, realizada no estudo da legislação brasileira e de documentos de programas e de projetos 
de EJA, articulada à retomada de dados de duas pesquisas qualitativas da área da Educação – uma 
dissertação de mestrado e uma tese de doutorado, defendidas, respectivamente, em 2007 e 2012. 
Ambas as pesquisas realizaram a coleta de dados por meio de entrevistas individuais 
semiestruturadas, observação participante e registro em diário de campo. Os dados são resgatados, 
em parte, para analisar a questão orientadora deste artigo que é: como a experiência singular e 
coletiva de estudantes-trabalhadores/as lança elementos para a configuração de práticas educativas 
emancipatórias, contribuindo para a plena afirmação da EJA como direito? 

O reconhecimento do trabalho como experiência formadora do ser humano pela 
EJA: articulações necessárias à afirmação da educação como direito 

Numa sociedade de classes a luta e a conquista de direitos por parte das classes populares é 
uma constante e se dá em diferentes níveis, de diferentes formas e entram em jogo diferentes 
horizontes políticos e pedagógicos. É o que acontece com o direito à educação de jovens e adultos 
no Brasil. Nesse sentido, as últimas décadas representaram um período de mudanças significativas 
nas concepções de educação, trabalho e saberes, entre outras, as quais foram especialmente 
relevantes para instituir a EJA como direito.  

A Constituição de 1988, a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394 de 
20 de dezembro de 1996 (LDB 9394/96), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA e o 
Parecer nº 11 do Conselho Nacional de Educação (CEB 11/2000) que acompanha o documento das 
Diretrizes: em todos eles, a EJA é reconhecida como uma modalidade da educação básica, voltada 
para pessoas jovens e adultas que, por várias razões, foram impedidas de realizar e/ou de concluir 
seus estudos escolares na idade considerada regular. Desse modo, busca garantir o acesso à 
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escolarização a toda a população, em conformidade com a CF88, que define a educação como um 
direito público subjetivo.  

Em consonância com a ideia de que a educação é um direito que não se restringe à infância, 
mas, ao contrário, deve ser garantido a todos os cidadãos e cidadãs, a promulgação da LDB 9394/96 
extingue o Ensino Supletivo, substituído pela Educação de Jovens e Adultos. Com isso, a legislação 
buscou superar a visão compensatória e aligeirada da escolarização de pessoas jovens e adultos, 
presente na LDB anterior. Os artigos da LDB 9394/96 dedicados à EJA ressaltam a necessidade de 
que os cursos sejam adequados às condições de vida e de trabalho de pessoas jovens e adultas que 
não frequentaram a escola ou não concluíram a Educação Básica. Reconhece, portanto, as 
especificidades do público em relação a estudantes da escola regular, ainda que não desenvolva a 
questão. 

Além disso, a alteração do nome referente à escolarização de pessoas jovens e adultas 
buscava expressar a transformação das funções desta modalidade de ensino, questão aprofundada no 
Parecer CEB/CNE 11/2000. No documento, considera-se que o ensino supletivo tivera uma 
função compensatória, visando à recuperação de uma formação escolar em falta. Essa ideia 
embasara a criação de cursos aligeirados, cuja referência para a construção do currículo era a escola 
regular, sem levar em consideração as especificidades do público jovem e adulto. Diante desse 
cenário, a oferta pública de escolarização básica para este público ocorria predominantemente por 
meio de campanhas de alfabetização e projetos governamentais de elevação de escolaridade. Em 
contraponto a tais práticas, as funções da EJA passam a ser a reparadora e a equalizadora, segundo o 
Parecer CEB/CNE 11/2000. Compreende-se que jovens e adultos que não concluíram a educação 
básica tiveram negado este direito quando crianças. Portanto, cabe ao Poder Público garantir a 
reparação deste problema mediante a oferta de cursos e de exames de certificação escolar. Desse 
modo, considera-se necessário  garantir a equidade de oportunidades aos jovens e adultos no acesso 
à escolaridade, pelo menos a Educação Básica completa, para ampliar as oportunidades de acesso a 
outros direitos sociais, eventualmente em sua plenitude. 

Ao manter a certificação de saberes não escolares de pessoas jovens e adultas, por meio de 
exames, a legislação não avança em relação à LDB 5692/71, mas, ao menos, não retrocede. Com 
essa permanência1 dos exames e a possibilidade de reconhecer e certificar saberes do trabalho 
(prevista no Art. 41), o documento permite a valorização o mundo do trabalho como um espaço 
importante da formação humana, sobretudo para um público que, em muitos casos, teve de 
renunciar a vida escolar para ingressar precocemente no mundo do trabalho. A partir do 
pressuposto de que estas pessoas adquiriram e produziram saberes em suas experiências de vida, o 
trabalho passa a ser reconhecido como um espaço onde as pessoas adquirem, confrontam, 
mobilizam e interpretam saberes e, assim, produzem aprendizagens.   

Este reconhecimento dos saberes não escolares pela legislação contribui, mesmo que 
timidamente, para a superação de estigmas contra a população analfabeta ou pouco escolarizada. 
Ideias como a “chaga do analfabetismo”, amplamente divulgadas por campanhas de alfabetização, 
como a CNEA e o Mobral (Paiva, 2003) vão perdendo força no discurso governamental sobre a 
EJA, o que já representa um avanço no sentido de reconhecer neste público sujeitos de saber, e não 
pessoas com desenvolvimento cognitivo semelhante ao de uma criança, como faziam crer as 
campanhas de alfabetização.  

                                                
1 Cabe destacar que a LDB 9394/96 não cria os exames, apenas mantém esta possibilidade de certificação escolar que já 
existia na LDB 5692/71. Nesse sentido, a nova lei não apresenta qualquer avanço nas concepções de EJA. 
Posteriormente os exames foram substituídos pelo ENCCEJA e, nos últimos anos, a certificação profissional passou a 
ser viabilizada também pela rede Certific, criada pelo governo federal e implementada em alguns Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia, a partir do ano de 2010. 
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Embora a legislação apresente avanços nas concepções de EJA, a condução das políticas 
públicas da área ainda apresenta algumas características comuns às ações realizadas na história da 
escolarização de jovens e adultos no país desde o início do século XX, conforme Paiva (2003):  

- a vinculação entre os projetos e programas educacionais e o governo em exercício e, em 
muitos casos, ao partido político responsável pela administração pública; 

- a primazia de campanhas de alfabetização e programas de curto prazo, cuja implantação de 
turmas é repassada aos estados e municípios e sem almejar a continuidade dos estudos após a 
alfabetização. A esse respeito, Haddad (2009, p. 366) expõe a situação educacional brasileira: 

Em 2007 a população brasileira com 15 anos ou mais era de 141,5 milhões de pessoas. 
Dessas, 14,1 milhões não sabiam ler nem escrever, ou seja, 10% dos jovens e adultos. Apenas 2,9% 
dos jovens analfabetos entre 15 e 24 anos frequentavam algum curso de alfabetização. Entre os 
adultos (acima de 24 anos), apenas 1,8%. De cada 100 pessoas que saem dos programas de 
alfabetização, apenas seis têm continuidade em programas de educação de jovens e adultos. Isso é 
grave porque os cursos que correspondem à primeira metade do ensino fundamental são 
responsáveis por sedimentar o aprendizado realizado em programas de alfabetização. Afinal, os seis 
a oito meses dos cursos de alfabetização são apenas um primeiro passo nesse processo, que deveria 
ter continuidade até o término do ensino médio.   

Frente aos dados apresentados por Haddad (2009), é possível afirmar que a continuidade das 
ações em EJA permanece como uma reivindicação necessária de docentes, pesquisadores e 
pesquisadoras, além dos movimentos sociais que almejam a garantia do direito à educação para toda 
a população brasileira. Estes atores enfrentam o predomínio de políticas focais de combate ao 
analfabetismo, que permanece como um obstáculo à consolidação das políticas de EJA no Brasil, 
apesar dos avanços na legislação.   

Como campo, a EJA vem se construindo no Brasil com uma significativa participação de 
docentes, pesquisadores e pesquisadoras e outros atores da sociedade civil. Atualmente, estes atores 
encontram no Fórum Nacional e nos Fóruns Estaduais de EJA um espaço onde podem dar 
organicidade a um movimento em defesa do direito formal e real de educação de pessoas jovens e 
adultas. Os fóruns vêm cumprindo funções de socialização de práticas e conhecimentos pertinentes 
ao campo, de articulação política para intervir nos tempos e espaços do Estado, disputando e 
propondo ideias e propostas práticas para a elaboração e execução de políticas públicas para este 
campo educacional e de formação para os envolvidos na sua implementação nas escolas. Desse 
modo, os fóruns têm um importante papel de afirmação da educação como direito de toda a 
população (Machado, 2008). 

Além disso, os fóruns são um espaço de profundo aprendizado do respeito às diferenças de 
posicionamentos a respeito do que, como, com que recursos e para que alfabetizar, escolarizar e 
educar pessoas jovens e adultas (Soares, 2004). É significativo constatar, por exemplo, que, em maio 
de 2010, em Porto Alegre-RS, delegados de todo o país encontraram-se no III Seminário Nacional 
de Formadores de EJA para discutir as especificidades da formação docente neste campo.   

Pode-se afirmar, então, que os fóruns da EJA conformam uma das vozes mais fortes a 
expressar os posicionamentos do campo. Vale ressaltar que, nessas articulações orgânicas, os atores 
alimentam, em meio a muitas tensões e contradições, a ideia de coletivo como um princípio de 
atuação. Muitos dos envolvidos são portadores da tradição das lutas coletivas de participação e 
democratização da sociedade brasileira. Os fóruns firmam-se, então, como um espaço coletivo de 
proposição e vigília permanente das ações do Estado e, em função disso, realizam uma interessante 
dialética de relação entre sociedade civil e sociedade política. Consolidam, assim, um espaço 
permanente de realização da democracia num país marcado por anos de história de autoritarismo, 
arbítrio e negação dos direitos humanos fundamentais.  
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A construção e a consolidação deste campo carregam consigo orientações político-
pedagógicas de natureza emancipatória, em grande parte oriundas dos ideários da Educação Popular. 
Com isso, lutam, na perspectiva de Paulo Freire, contra práticas de educação bancária. Acerca destas 
influências, Soares & Silva (2009) abordaram a presença de pressupostos e concepções da Educação 
Popular no campo da EJA, presentes nas trajetórias formativas de educadores e educadoras de 
jovens e adultos. A partir do depoimento de educadores e educadoras com larga atuação no campo, 
como Osmar Fávero e Aída Bezerra, os autores compreendem como herança da EP algumas 
características da EJA, tais como: a referência ao pensamento freireano, em especial ao diálogo como 
basilar do planejamento curricular e da relação professor-aluno; a concepção de educação como uma 
prática social que não se limita à escolarização; a valorização do saber popular como princípio 
orientador das ações educativas; e a dimensão política da educação (Soares & Silva, 2009). 

A articulação de grupos envolvidos com a EJA vem contribuindo para a consolidação de um 
campo educacional de caráter teórico, ético e político-pedagógico, em que se integram a produção 
acadêmica, a proposição e a avaliação de políticas públicas, bem como a experimentação e 
divulgação de experiências pedagógicas. Por esta perspectiva, pode-se considerar a EJA como um 
campo, com uma identidade própria, em processo crescente de consolidação. Inúmeros indicadores 
expressam esse fenômeno: políticas públicas específicas; espaços de formação e investigação em 
universidades; produção acadêmica especializada; fóruns de articulação de educadores e militantes da 
EJA, entre outros. Especialmente na América Latina, essa modalidade é explícita e visivelmente 
associada às condições sócio-político-econômico-culturais das classes populares – no que diz 
respeito tanto às suas vicissitudes como às suas mazelas –, das quais os alunos da EJA se originam.  

A análise produzida nos espaços de reflexão dos fóruns denuncia os processos de 
reprodução das condições de desigualdade social na Escola, como instituição e, num sentido mais 
amplo, a ausência de direitos sociais universais. Da rica experiência de educação política realizada 
por movimentos sociais até as ofertas de “segunda oportunidade” (campanhas de alfabetização e 
elevação de escolaridade), a EJA vem se construindo na tensão entre emancipação e regulação; entre 
o modelo escolar de educação e o modelo popular; entre processos instituídos e instituintes 
(Baquero e Fischer, 2004). Um campo que vem se complexificando pela crescente incorporação de 
parcelas da juventude excluídas da e na escola, assim como pelas questões que emergem do mundo 
do trabalho e o crescimento vertiginoso da mediação tecnológica em todos os espaços e tempos da 
vida social, num contexto de acumulação flexível do Capital.  

A EJA enquanto campo encontra-se permanentemente frente ao desafio de fazer escolhas 
entre uma alfabetização e escolarização para adaptar, de forma subordinada, jovens e adultos através 
de uma inclusão excludente (Kuenzer, 2007), ou contribuir para ampliar as condições de 
sobrevivência dos sujeitos da EJA, ao mesmo tempo em que reafirma os compromissos presentes 
no pensamento freireano, de leitura do mundo acompanhada da leitura da palavra, tão caras à  
história da Educação Popular.    

Estas escolhas estão relacionadas à própria constituição histórica deste campo educacional, 
palco de disputas político-pedagógicas entre práticas e concepções bem distintas. Ao mesmo tempo 
em que experiências educativas retomam e atualizam princípios e práticas da Educação Popular, há 
outras experiências, até antagônicas aos princípios da Educação Popular, que vem ganhando força. 
Trata-se de formulações de atores que também têm  expressiva atuação no Brasil, como o sistema S,  
algumas organizações não governamentais ligadas à iniciativa privada, bem como organismos 
internacionais ou transnacionais, por exemplo, a UNESCO e o Banco Mundial, cujas proposições 
para o campo educacional têm grande repercussão nas políticas públicas de EJA no Brasil e na 
América Latina, como um todo. Em alguns momentos da história da educação de jovens e adultos, 
estes atores ganham destaque na formulação e implementação de políticas públicas para este campo, 
restringindo-as a uma preparação instrumental e aligeirada para o mercado de trabalho e/ou 
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retomando o caráter assistencialista e focal das ações voltadas à alfabetização e escolarização de 
pessoas jovens e adultas. 

Atualmente, alguns espaços explicitam estas disputas de concepções sobre a educação e os 
sujeitos da EJA, tais como a V Conferência Internacional de Educação de Adultos (CONFINTEA) 
(1997) e a VI CONFINTEA (2009). A última edição da conferência foi marcada pelo tensionamento 
entre o poder público e os movimentos sociais ligados à educação, o que impulsionou, no Brasil, a 
criação dos Fóruns de Educação de Jovens e Adultos em nível estadual e nacional. Esses fóruns, por 
sua vez, deram origem ao Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos (ENEJA), que 
busca construir ações e pautas de reivindicações ao poder público, visando a garantir o direito à 
educação pela população com 15 anos ou mais. Estes fóruns de EJA e ENEJAs configuram um 
novo espaço de participação dos variados atores que constituem o campo da EJA. Em 2009, a VI 
CONFINTEA novamente reuniu membros de vários países. Contudo, na avaliação de Di Pierro 
(2009), o evento explicitou a dicotomia entre dois polos: um que concebe a educação ao longo da 
vida como preparação permanente de recursos humanos para o mercado de trabalho; e outro que a 
concebe fundamentalmente como alfabetização, entendida como a base do processo formativo. 
Além disso, a declaração do evento foi avaliada como vaga, por não definir claramente os indicativos 
para a ação dos estados. Assim, a concretização das ações dependeria primordialmente do 
acompanhamento das políticas pelos próprios atores do campo.  

 Educadores e gestores da educação de jovens e adultos na perspectiva da emancipação 
humana, tanto em espaços como os fóruns, quanto nos locais de atuação singular têm proposto 
questionamentos sobre a relação da Escola, e seu patrimônio curricular e metodológico, com as 
experiências da Educação Popular, suas teorizações, concepções e práticas no âmbito da educação 
não escolar. Na mesma direção, estes atores da EJA indagam-se sobre os modos de incorporar ao 
cotidiano escolar o patrimônio de viés emancipatório construído pelos estudos sobre educação e 
relações étnico-raciais,  de gênero e trabalho.  

Nesse movimento, os e as profissionais que atuam no campo das práticas e no da política 
têm enfatizado o educar ao invés de restringir-se a ensinar. Desse modo, a EJA é compreendida de 
modo mais amplo que a escolarização, incorporando a herança da educação não escolar, 
particularmente da Educação Popular. Tal articulação permite retomar permanentemente a discussão 
sobre o que significa educar, o que implica repensar os processos de mediação pedagógica próprios da 
Escola. Confrontar as formas de aprender e ensinar estabelecidas dentro e fora da escola não é um 
desafio simples a que se propõe este campo e menos ainda quando se trata de refletir sobre as 
relações entre Trabalho e Educação, especialmente na EJA. 

No Brasil, no Campo Trabalho-Educação2, que tem forte presença na vida acadêmica e na 
discussão das políticas públicas, ricas reflexões teórico-práticas têm sido produzidas visando 
processos emancipatórios. A educação de jovens e adultos, por sua vez, tem sido permeável a tais 
reflexões e se apropriado, a partir de seu lugar específico, das mesmas. Das práticas e elaborações 
teóricas e políticas de natureza emancipatória, muitas ações do campo da EJA tem se apropriado das 
proposições deste campo teórico em torno da categoria trabalho como princípio educativo e, por 
consequência, a perspectiva que associa o trabalho à formação humana, à escola unitária e ao 
currículo integrado. Esses postulados foram disputados nos fóruns de debates que precederam a 
elaboração da atual LDB3, nas décadas de 1980 e 1990 e nos anos 2000  nos processos de disputa em 
torno da produção de alguns textos da legislação educacional brasileira. Nos anos 1990, houve 
tentativas de colocar em prática tais postulados em experiências inovadoras de educação profissional 

                                                
2 Há vários artigos que sistematizam a trajetória do Campo Trabalho-Educação no Brasil. Ver, por exemplo, Ferreira 
(2002), Trein e Ciavatta (2003), Tumolo (2005), Handfas (2008) e Rodrigues e Rosas (2011) 
3 Ramos (2010) recupera parte dos debates nas lutas pela LDB 
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integrada à elevação de escolaridade no contexto, e, ao mesmo tempo, à revelia, do PLANFOR4. Foi 
o caso de algumas experiências do Movimento Sindical, como o Programa Integrar desenvolvido 
pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos, entidade filiada a Central Única dos Trabalhadores 
(CNM/CUT)5.  

Num sentido amplo, a incorporação do patrimônio de discussão teórico-prática a respeito do 
trabalho como princípio educativo tem contribuído para o  aprofundamento do entendimento da 
EJA como educação e não restrita ao ensino de jovens e adultos, como se chama a  modalidade.  O 
trabalho quando reconhecido como central para a formação humana  é intrinsecamente educativo. 
Esta perspectiva confere outro olhar para a dimensão profissional para e nas políticas voltadas a 
jovens e adultos. 

Todavia, outras perspectivas e outras lógicas sobre os vínculos entre Trabalho e Educação 
têm disputado seu espaço na EJA. A vinculação pragmática da elevação de escolaridade de jovens e 
adultos com o trabalho; isto é, como pressuposto de empregabilidade e, portanto, tendo como 
horizonte a inserção no mundo do trabalho assalariado. Isto é, a certificação e o desenvolvimento de 
habilidades e competências  como razão para a volta aos estudos de homens e mulheres jovens e 
adultos. 

Os  vínculos entre trabalho e educação  em documentos legais da EJA: 
tensionamento entre emancipação e adaptação 

A Educação de Jovens e Adultos, enquanto modalidade da Educação Básica, com garantias 
constitucionais é um direito assim como, vale lembrar, é o trabalho. A criação de condições para a 
efetivação deste direito para cada cidadão ou cidadã não é um favor da sociedade ou do Estado; ao 
contrário, é uma obrigação deste e uma responsabilidade coletiva daquela.  

A Constituição de 1988 (art.208), a LDB de 1996, a Resolução nº 01/2000 e o Parecer nº 
11/2000 – os dois últimos, da Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional de 
Educação (CNE) – são documentos legais que instituem e regulamentam a Educação de Jovens e 
Adultos como direito. Essa legislação, como todo aparato legal, expressa uma determinada 
correlação de forças num momento histórico específico.  

Este direito pode efetivar-se pelas possibilidades reais que a pessoa jovem ou adulta tenha de 
acesso, permanência e certificação às etapas de ensino fundamental e médio. Tais possibilidades 
implicam, conforme explicitação em um ou mais documentos legais, o reconhecimento da 
singularidade – e da diversidade – dos sujeitos desta modalidade educativa, da necessidade de 
docentes qualificados, vagas nas escolas de acordo com a demanda, isonomia no tratamento da EJA 
em relação a outros níveis da Educação Básica, entre outros aspectos.  

Vários estudos e alguns textos da legislação têm afirmado a necessidade de se atentar, em 
todos os níveis, para a especificidade dos sujeitos desta modalidade. O trabalho é uma de suas 
marcas principais e tal reconhecimento é fundamental para a garantia do direito à educação, tanto 
em aspectos internos à escola (recursos humanos e materiais, currículo, respeito aos tempos e 

                                                
4 PLANFOR – Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador implementado em todo o país pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) a partir de 1996.  
5 O Programa Integrar, criado e realizado pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos (CNM/CUT) desde 1996, 
“acontece a partir de várias modalidades: Programa Integrar para Trabalhadores(as) Desempregados(as), Programa 
Integrar para Trabalhadores(as) Empregados(as) (PIE) e Programa Integrar para a Formação de Dirigentes Sindicais 
(PIFDS) que buscam articular os conhecimentos gerais com a formação para o trabalho, certificando em nível de ensino 
fundamental e médio e fomentando a organização coletiva e o desenvolvimento de alternativas de mais renda” 
(CNM/CUT, 2005). Atualmente o Programa tem turmas no Rio Grande do Sul e na Bahia.  
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espaços singulares de jovens e adultos, entre outros) quanto no mundo fora da escola (acesso e 
permanência no mercado de trabalho formal e em outras iniciativas de trabalho) e nas interfaces 
entre ambos. O que não pode passar desapercebido, no entanto, são as concepções de trabalho que 
permeiam os textos legais e suas consequências para os currículos e práticas pedagógicas na EJA. 

No Parecer nº 11 de 2000 da Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional de 
Educação (CNE), o relator Jamil Cury considera: “o trabalho, seja pela experiência, seja pela 
necessidade imediata de inserção profissional, merece especial destaque” (Soares, 2002, 123). Desse 
modo, o documento reitera um dos artigos da LDB 9394/96 relacionados à Educação Profissional, 
o qual informa que “o conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, 
poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de 
curso” (Art.41). Conforme mencionado anteriormente, esta abertura ao reconhecimento e 
certificação dos saberes adquiridos na experiência de trabalho tem o mérito de valorizar os saberes 
não escolares de pessoas jovens e adultas, em especial os relacionados ao trabalho. Se este 
reconhecimento formal não teve grande repercussão na criação de políticas de certificação 
profissional – à exceção da rede Certific – ao menos ele abriu caminho para a criação de sistemas de 
certificação profissional, a exemplo de outros países, como Portugal, cuja experiência de 
reconhecimento, validação e certificação de competências tem mais de dez anos de existência. 

Mais adiante, o Parecer CNE/CEB 11/2000 novamente destaca o trabalho como elemento 
fundamental da construção político-pedagógica da EJA e da formação docente neste campo: “neste 
sentido, o projeto pedagógico e a preparação de docentes devem considerar, sob a ótica da 
contextualização, o trabalho e seus processos e produtos desde a mais simples mercadoria até os 
seus significados na construção da vida coletiva” (Brasil, 2000: 123). Ainda no parecer, o relator 
menciona a presença do trabalho na LDB, em referência  ao art.1º da LDB, § 2º “a educação escolar 
deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.” (Brasil, 2000: 124); ao inciso II do artigo 
35 “a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de 
modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento posteriores”; ao art.39 “§ único: o aluno matriculado ou egresso do ensino 
fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a 
possibilidade de acesso à educação profissional”.  

A partir destes excertos, fica evidente o vínculo estabelecido entre o trabalho e a 
escolarização: a preparação de trabalhadores e trabalhadoras flexíveis, ou seja, que se adaptassem ao 
contexto de flexibilização e precarização das condições de trabalho das últimas décadas. Nesse 
contexto, o destaque dado ao trabalho não visa, evidentemente, à contemplação do trabalho 
enquanto totalidade, na dinâmica complexa das relações sociais, políticas e culturais que configuram 
o mundo do trabalho a partir da reestruturação produtiva do final do século XX.  

Ainda assim, o parecer em questão enfatiza a relevância do trabalho para o ensino médio, o 
que Soares (2002, p. 124-5) interpreta do seguinte modo: 

O significado deste destaque deve ser devidamente considerado: na medida em que o ensino 
médio é parte integrante da educação básica e que o trabalho é princípio organizador do 
currículo, muda inteiramente a noção tradicional de educação geral acadêmica, ou, melhor 
dito, academicista. O trabalho já não é mais limitado ao ensino profissionalizante. Muito ao 
contrário, a lei reconhece que, nas sociedades contemporâneas, todos, independentemente 
de sua origem, ou destino profissional, devem ser educados na perspectiva do trabalho.  

 
Na avaliação do autor, esta incorporação do trabalho como eixo central do currículo a partir 

da legislação representa a possibilidade de uma educação básica menos academicista. Isso não 
significa, no entanto, que tal incorporação do trabalho na legislação seja suficiente para a 
constituição de políticas públicas ou currículos que compreendam o trabalho como princípio 
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educativo. Hoje, como em todos os outros momentos da História da Educação Brasileira, a 
superação da dualidade estrutural entre a formação propedêutica e a formação profissional, analisada 
por Kuezer (2007), Ramos (2010) e tantos/as outros/as pesquisadores/as do campo Trabalho-
Educação, permanece como um desafio ainda a ser superado. O currículo integrado, em oposição a 
currículos produzidos com base nesta dualidade, toma o trabalho como princípio educativo 
enquanto ponto central de sua concepção. 

O reconhecimento deste desafio repercute hoje no debate educacional através de 
documentos como a sistematização das discussões da Conferência Nacional de Educação (CONAE) 
de 2010, com vistas ao último Plano Nacional de Educação, em que é possível identificar aspectos 
importantes sobre o atual debate sobre as relações entre educação básica e educação profissional 
que, de alguma forma, reflete a contínua luta de educadores para que a legislação educacional 
incorpore dimensões emancipatórias a tais relações, tais como: a ruptura da dualidade histórica entre 
ensino médio e a educação profissional no Brasil, a compreensão do ensino médio a partir das 
concepções de politecnia, escola unitária e currículo integrado, além da expansão de uma educação 
profissional pública e de qualidade. Os fragmentos abaixo (CONAE) revelam as concepções em 
disputa que existem na sociedade sobre a relação que a educação deve ter com o trabalho: preparar, 
de forma restrita, recursos humanos para o mercado de trabalho ou tomar o trabalho como 
princípio educativo orientando-se por uma concepção de escola unitária. 

e) A busca da ruptura do dualismo estrutural entre o ensino médio e a educação pública 
profissional – característica que definiu, historicamente, uma formação voltada para a 
demanda do mercado de trabalho e o mundo da produção –, objetivando a ampliação das 
oportunidades educacionais, bem como a melhoria da qualidade de ensino para essa etapa da 
educação básica, inclusive na modalidade de educação de jovens e adultos. Nesse sentido, 
cabe compreender o ensino médio na concepção de escola unitária e de escola politécnica, 
para garantir a efetivação do ensino médio integrado, na sua perspectiva teórico-político-
ideológica, conferindo materialidade à proposta de integração do Decreto nº 5.154, de 2004, 
como alternativa inicial, e a instituição plena da escola unitária, como meta. Além disso, faz-
se necessário avançar para além dos progressivos graus de universalização do ensino médio, 
previsto na LDB, tendo em vista a ampliação da etapa de escolarização obrigatória no Brasil, 
entendida como uma demanda da sociedade brasileira em um contexto social de 
transformações significativas e, ao mesmo tempo, de construção de direitos sociais e 
humanos.  
f) A expansão de uma educação pública profissional de qualidade, entendida na perspectiva 
do trabalho como princípio educativo, com financiamento público permanente que atenda às 
demandas produtivas e sociais locais, regionais e nacionais, em consonância com a 
sustentabilidade socioambiental e com a inclusão social. É preciso que a educação 
profissional no País atenda de modo qualificado às demandas crescentes por formação de 
recursos humanos e difusão de conhecimentos científicos, e dê suporte aos arranjos 
produtivos locais e regionais, contribuindo com o desenvolvimento econômico-social. 
Portanto, os diferentes formatos institucionais e os diferentes cursos e programas na área 
devem também ter forte inserção na pesquisa e na extensão, estimulando o desenvolvimento 
de soluções técnicas e tecnológicas e estendendo seus benefícios à comunidade. Parte desse 
esforço nacional deve concentrar-se na oferta de nível médio integrado ao profissional, bem 
como na oferta de cursos superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas. (CONAE, 
2010, p. 68-9) 

  
O debate travado entre 2010 e 2012 em torno das diretrizes do ensino médio e educação 

profissional materializam de forma exemplar os movimentos de diálogo estabelecidos entre o 
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Campo da EJA e o Campo Trabalho-Educação. A proposta de atualização das Diretrizes Nacionais 
Curriculares para a Educação Profissional, que originou o Parecer Cordão6, evidencia a disputa 
travada em torno da política curricular da Educação Profissional, o que explicita, em última 
instância, a disputa por hegemonia entre classes ou frações de classes, na avaliação de Ciavatta e 
Ramos (2012). As autoras analisam que o parecer define como núcleo das diretrizes o currículo 
baseado em competências por meio do termo CHAVE, que significa competências, habilidades, 
atitudes, valores e emoções. Com isso, o parecer aproxima-se das propostas formuladas por agências 
internacionais, como a OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico e a 
UNESCO, atribuindo ao conceito de competências um caráter prescritivo e enfatizando o aspecto 
comportamental e metodológico da educação. Desse modo, o parecer reduz a experiência 
profissional a um elemento da metodologia. Isso significa que a abordagem defendida no 
documento ignora a centralidade do trabalhador na constituição da competência, ao reduzir a 
experiência a uma espécie de competência que poderia ser adquirida através de atividades práticas 
e/ou estágios.  

Em contraposição a esta concepção de Currículo, o Grupo de Trabalho criado pelo 
Ministério da Educação, no mesmo período, propunha a vinculação da Educação Profissional a 
conceitos e propostas voltadas à educação do trabalhador, como a formação integrada, a politecnia e 
o trabalho como princípio educativo, além da interdisciplinaridade. Conforme Ciavatta e Ramos 
(2012), 

O documento elaborado em contraposição a esse parecer vê na formação integrada a chave 
para o trabalhador apreender as contradições das relações sociais de produção e produzir sua 
existência com o seu trabalho. Não por adaptação à realidade dada, mas em confronto com 
ela e visando à sua transformação, o que supõe a compreensão das relações sociais 
subjacentes a todos os fenômenos (Frigotto, Ciavatta & Ramos, 2005, p. 85 apud Ciavatta & 
Ramos, 2012, p. 25)   

 
 Explicita-se, nesta disputa, a indissociabilidade da luta pelo direito ao trabalho e à educação, 
o que contempla não somente o acesso a políticas públicas nestas áreas, mas também o caráter 
dessas políticas. Isso implica discutir as concepções de currículo, de trabalho, escola e tantas outras e 
compreendê-las no conjunto das relações sociais em que tais políticas são produzidas. 

A leitura de todos estes documentos indica que é recorrente a implementação de ações do 
governo federal (MTE, SETEC/MEC, Secretaria Especial da Presidência da República), de 
formação para pessoas jovens e adultas que associam escolarização e formação profissional. Trata-se 
de projetos e programas que, de algum modo, incorporam o trabalho na construção de suas 
diretrizes político-pedagógicas: Projeto Escola de Fábrica, PROJOVEM – Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens, Qualificação e Ação Comunitária, PROEJA – Programa de Educação 
Profissional Integrada a Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos e, mais 
recentemente, o Programa Mulheres Mil e o PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego. Não é objetivo deste artigo analisar cada uma destas ações, embora seja 
pertinente observar as especificidades de cada um deles, no que concerne à sua construção, suas 
concepções e seu processo de implementação. O que se almeja destacar, neste artigo, é que, de 
algum modo, a articulação entre elevação de escolaridade e qualificação profissional está presente em 

                                                
6 As autoras referem-se ao Parecer nº 11 da Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação 
(CNE), de 2012. O nome atribuído ao parecer destaca o seu relator, Francisco Cordão. Este documento alterou o texto 
inicial, apresentado em 210 para debate em grupo de trabalho criado pelo MEC. O objetivo tanto do texto quanto da 
formação do GT foi retomar e atualizar as diretrizes curriculares da Educação Profissional, estabelecidas pelo Parecer 
CNE/CEB 16/1999. 
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seus objetivos e concepções político-pedagógicas, explicitando assim uma preocupação recorrente 
nas ações governamentais voltadas ao público de EJA.  

Nessas proposições, como nas políticas públicas de educação profissional no Brasil, de modo 
geral, destaca-se a disputa de concepções de trabalho e de educação e das relações entre ambos. Se 
por um lado, o trabalho como princípio educativo ganha algum espaço, como no Documento Base 
do PROEJA (Brasil, 2007); por outro lado, a relação entre trabalho e educação é reduzida, muitas 
vezes, à formação de mão de obra adaptada ao capital e suas demandas a partir da reestruturação 
produtiva dos anos 1990. Há muitas incongruências e tensionamentos amplamente analisados por 
pesquisadores/as do campo teórico Trabalho-Educação, que consideram parciais as reformas 
pretendidas por estas ações (Frigotto, Ciavatta & Ramos, 2005) e, portanto, insuficientes para 
garantir uma Educação Profissional laica, gratuita, de qualidade, baseada nos conceitos de politecnia 
e escola unitária, que efetivamente contribuam para a emancipação humana. 

As políticas públicas em questão têm sido alvo de críticas por dirigirem-se somente a frações 
da classe trabalhadora; e pelo seu caráter fragmentado e compensatório (Rummert, 2007). A crítica 
também está presente na análise de Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) sobre as políticas de Educação 
Profissional integrada à EJA, implementadas no governo Lula. Os autores avaliam os referidos 
programas como políticas “focais e contingentes”, que, portanto, não contribuem para superar o 
atrelamento da educação às demandas do capital. 

Embora as críticas sejam pertinentes, o PROEJA destacou-se como um programa com 
potencial diferenciado, especialmente pela sua vinculação com a Rede Federal de Educação Técnica 
e Tecnológica7. A entrada do público da EJA em escolas profissionais de excelência tem sido 
considerada uma importante conquista para este campo. Mas, como seria de se esperar,  pessoas 
jovens e adultas, ao ingressarem nos IFs assumindo a condição de estudantes-trabalhadores/as, 
quase como estrangeiros, adentram aquela realidade escolar – da Rede Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia – e criam demandas de elaboração teórica e pedagógica para seu efetivo acolhimento 
(Fischer & Franzoi, 2009). Desse modo, estes e estas estudantes recolocam questões centrais a 
respeito das relações entre educação e trabalho presentes na escolarização de pessoas jovens e 
adultas.  

É possível perceber, mediante a retomada de alguns textos da legislação, que o tema do 
trabalho tem sido incorporado à legislação, considerado um aspecto central que acompanha essa 
modalidade educativa. A partir de interpretações distintas – e por vezes, antagônicas – da relação 
entre trabalho e educação, estes textos confluem no sentido de reconhecer a sua importância na 
educação não escolar de pessoas jovens e adultas. Tais discussões, deliberações e diretrizes legais 
remetem ao campo o desafio de continuar buscando a incorporação, de forma crítica e reflexiva, do 
trabalho na sua dupla dimensão: como organizador da vida social e formador do ser humano e na 
sua dimensão histórica atual de subordinação do trabalho pelo Capital.  

Trabalho e formação humana na Educação de Jovens e Adultos 

Compreender o trabalho como prática social e categoria teórica é, por tudo que se afirmou 
até aqui, central para o campo da EJA. Compreendê-lo nas suas dimensões ontológica e histórica é, 
portanto, tarefa de todos os que estão com ela implicados. Significa assumir o trabalho como 
princípio educativo reconhecendo sua centralidade ontológico-histórica na formação do ser humano 
e que a categoria trabalho é chave para se compreender como a sociedade tem se organizado e se 

                                                
7 O dossiê EJA e Educação Profissional (Franzoi et al, 2010) apresenta informações atuais e reflexões relevantes sobre 
experiências de implementação do PROEJA em diferentes estados do Brasil.  
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transformado ao longo da História. Destaca-se ainda que, do ponto de vista epistemológico, a 
categoria trabalho posiciona as relações entre teoria e prática como uma relação dialética; como 
práxis. 

A dualidade estrutural que tem acompanhado a escola, por meio da separação entre a 
formação geral e a formação profissional, tem induzido à inserção do tema trabalho na dimensão 
profissionalizante do currículo escolar e ao entendimento de trabalho como emprego. A escola 
contribui, nesse sentido, para a reprodução da forma histórica de trabalho, o trabalho assalariado, na 
sua relação subordinada ao capital.  

Porém, conforme já indicamos neste texto, há uma luta permanente, travada por sujeitos 
individuais e coletivos, que se expressa na legislação e em projetos político-pedagógicos, no sentido 
de atribuir à escola outras funções que não a de reprodução social. Isto é, a escola, enquanto 
instituição, expressa as contradições do contexto social e histórico onde se situa e, portanto, é palco 
de disputa por projetos societários.  

Nesse contexto de incongruências, tensionamentos e disputas de concepções, buscamos 
analisar  o PROEJA, estudado em uma das pesquisas que originou este artigo. Neste programa, a 
articulação entre a Trabalho e Educação  está ligada à construção do Currículo Integrado. Tal 
concepção de currículo resgata o acúmulo de experiências de educação de trabalhadores 
desenvolvidas pelas centrais sindicais, nos anos 1990, como os programas Integrar, Integração e 
tantos outros que buscavam articular Trabalho, Cultura, Ciência e Tecnologia na organização 
curricular de cursos que visavam à formação integral dos trabalhadores e trabalhadoras. 

Neste texto, buscamos refletir sobre o modo como abordar a relação entre trabalho e 
educação na perspectiva da formação humana e, consequentemente, associada à emancipação 
humana, num aspecto específico: as experiências de trabalho de estudantes que também são 
trabalhadores e trabalhadoras. Tais reflexões estão em sintonia com as proposições de Arroyo 
(2011), para quem a garantia do direito à educação implica reconhecer e tornar objeto de 
conhecimento as experiências sociais dos sujeitos – em sua pluralidade e diversidade, porém sem 
reproduzir a hierarquia presente nas relações sociais de dominação segundo as quais a sociedade está 
configurada. Nas palavras do autor: 

Enquanto as experiências sociais, humanas, de vida e trabalho não forem reconhecidas como 
conformantes do conhecimento, das ciências e dos saberes e dos processos de ensino-
aprendizagem não serão reconhecidas e valorizadas as experiências sociais, humanas, de luta, 
de trabalho e de vida dos profissionais do conhecimento e dos seus aprendizes. (Arroyo, 
2011, p. 117) 

 
Nesta diversidade de experiências, o trabalho representa um elo importante entre estudantes 

e docentes, entre mulheres e homens, jovens, adultos ou idosos. Nesse sentido, experiências de 
trabalho - formal, informal, não remunerado ou mesmo o desemprego - constituem os sujeitos da 
EJA, pois são pessoas jovens e adultas trabalhadoras. O contato permanente com a experiência de 
trabalho – existente ou almejado – confere ao e à estudante da EJA uma identidade própria. Sua 
inserção singular e coletiva enquanto classe social, na divisão social e técnica do trabalho lhe 
proporciona uma situação única de apropriação da (sua) condição humana. Com essa experiência, o 
aluno chega à escola. O que fazer com ela, para além de utilizá-la como elemento de ilustração do 
conteúdo que se está expondo?   

As vivências de trabalho ensinam a respeito das relações sociais de trabalho e sobre o 
conteúdo do trabalho em si. Tais saberes “são, em geral, opacos para aqueles que os produziram e 
que são seus detentores” (Correia, 2005, 69). Saberes que, muitas vezes, estão materializados em 
objetos de trabalho, resultado de uma inteligência em ato, que não foram nomeados e explicados. 
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Dois exemplos ilustram a importância da categoria trabalho e das experiências de trabalho de 
alunos-trabalhadores para a escola e vice-versa. Ambos os exemplos retomam pesquisas que 
realizamos com jovens e adultos trabalhadores – uma, no âmbito do trabalho, no serviço público de 
tratamento de água de uma capital do Sul do Brasil; outra, no contexto escolar, num curso do 
PROEJA, em instituição de ensino da rede federal, localizada também no Sul do Brasil. A partir 
desses dois estudos de caso, podemos observar saberes ligados ao trabalho e como são produzidos e 
mobilizados por trabalhadores e trabalhadoras em diferentes contextos. 

O primeiro exemplo foi estudado em um departamento municipal de tratamento de água, do 
Sul do Brasil. Retomamos dados desta pesquisa para analisar o trabalho enquanto experiência 
formativa de pessoas jovens e adultas e o que ela tem a informar à escola de EJA sobre os saberes 
não escolares destes trabalhadores e trabalhadoras8. No estudo de caso que originou os dados aqui 
apresentados, encontramos um grupo de leituristas de hidrômetros, que criou uma ferramenta de 
trabalho específica para a sua atividade (Rodrigues e Fischer, 2007). Esses trabalhadores, no 
cotidiano de suas atividades profissionais, precisam ler com precisão os indicadores de consumo de 
água. Muitas vezes, o hidrômetro está situado nas residências em circunstâncias que dificultam a sua 
leitura: cachorros no pátio, hidrômetro longe do portão (fechado), entre outros empecilhos. São 
dificuldades permanentes em sua profissão. Para resolver o problema, criaram um instrumento, 
chamado de “ferrinho”, o qual é feito com uma antena abandonada ou outro material encontrado 
em suas andanças pela cidade, acoplado a um pequeno espelho, numa das extremidades. O 
“ferrinho” tem acompanhado esses profissionais há muito tempo, pois lhes permite realizar sua 
tarefa. Até hoje não foi assumido pelos órgãos responsáveis como parte dos instrumentos de 
trabalho e, portanto, fornecido aos trabalhadores, de forma regular, para o exercício de suas funções. 
A história da categoria registra que, por ter sido usado por trabalhadores para se proteger de cães e, 
em alguns casos, tê-los machucado, criou dificuldades para seu reconhecimento oficial. De qualquer 
forma, o “ferrinho” continua sendo utilizado pelos trabalhadores.  

Muitas outras histórias e saberes circulam nos locais de trabalho e nas categorias 
profissionais referentes às relações de trabalho e do conteúdo do trabalho propriamente dito. Assim 
como outras tantas, entre trabalhadores desempregados que têm reservas de conhecimento utilizadas 
no mercado informal de trabalho ou em formas cooperativas de trabalho. Premidos pela necessidade 
de dar respostas no cotidiano do trabalho, homens e mulheres fazem escolhas, baseadas em valores, 
além de produzirem saberes, articulados e mobilizados na relação com suas histórias de vida e de 
trabalho (Fischer, 2009).  Muitos são os saberes não verbalizados, mas realizados em ato. São saberes 
associados à singularidade da atividade de trabalho. Saberes que, a princípio, demandam 
conceituação para que sejam compreendidos em suas características singulares, na relação com as 
suas dimensões generalizáveis. Tarefa da escola ou de instituições que estão no polo dos conceitos, 
na atual divisão social e técnica do trabalho. Voltando ao exemplo, quais são os aspectos 
generalizantes presentes no mesmo? Quais são os aspectos singulares? Quais valores entraram em 
jogo? Que dispositivo de formação criar de modo que ambos os polos necessários para a produção 
de conhecimento se façam presentes? Quais as consequências de se reconhecer, entender, validar 
tais saberes pela sociedade e pela escola? Qual papel cumpre, neste sentido, cada um dos sujeitos 
diretamente envolvidos no processo educativo? E o papel dos sujeitos coletivos das organizações 
dos trabalhadores? E das outras organizações da sociedade, como os próprios fóruns da EJA? 

No caso apresentado, em reunião com todos os leitores de hidrômetros e sua chefia 
imediata, foram visibilizados alguns de seus saberes como os materializados, por exemplo, na 

                                                
8 Este grupo de trabalhadores não participava do PROEJA. Este exemplo retoma dados de uma pesquisa de Mestrado, 
realizada junto a trabalhadores e trabalhadoras do Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE da Prefeitura de 
Porto Alegre, RS, Brasil (Rodrigues, 2006). 
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ferramenta de trabalho criada por eles: o “ferrinho”. Outros saberes também foram identificados 
como os saberes que esses profissionais desenvolvem a respeito da cidade e dos cidadãos. Qual 
impacto teve ou poderia ter para os trabalhadores, em primeiro lugar, este reconhecimento público? 
Uma das discussões que emergiu da reunião foi sobre o direito de ter a ferramenta reconhecida 
como instrumento de trabalho, o que demandaria reuniões posteriores com a instituição.  

Além disso, em relação a esses saberes produzidos no cotidiano da atividade dos leituristas a 
respeito do comportamento dos cidadãos, poder-se-ia pensar também sobre qual (is) e como tais 
saberes poderiam ser incorporados à gestão pública. O que e como, a partir da constatação desses 
saberes, poderia ser trabalhado em cursos de formação para esses trabalhadores e outros novos na 
função? E nos cursos de EJA que, eventualmente, esses trabalhadores participassem? Como colocar 
em prática, nesse caso concreto, as diretrizes da EJA, que tomam o trabalho como central?  

Há uma série de conceitos que poderiam ser listados para estudar com uma turma de EJA 
que, por hipótese, contasse com a presença de leituristas: trabalho/emprego; tecnologia; direitos 
trabalhistas; cidadania; entre outros. Esses conceitos estão presentes naquela vivência singular. 
Assim, outras singularidades relacionadas com os mesmos conceitos podem ser apreendidas na 
escola por meio da identificação e análise de vivências de trabalho de outros sujeitos. Em uma turma 
de EJA, são muitas as singularidades que podem ser reapropriadas nos elementos comuns que as 
articulam e compreendidas na sua generalidade com o apoio dos conceitos; tarefa da escola. Por 
outro lado, a vivência cotidiana problematiza o próprio conceito e sua validade.  

O segundo exemplo contempla os saberes do trabalho mobilizados em sala de aula, por 
estudantes de um curso de Ensino Médio na modalidade EJA integrada à Educação Profissional (na 
área de Administração), que faz parte do PROEJA. Nas interações com colegas e docentes, cada 
estudante9 (em sua maioria, mulheres) mobiliza e narra saberes produzidos no mundo do trabalho. 
Esses saberes evidenciam a pluralidade de experiências de trabalho e o esforço que pessoas jovens e 
adultas fazem para aproximar os saberes escolares ao seu patrimônio cultural singular. 

As estudantes possuem saberes advindos de experiências de trabalho variadas, algumas 
majoritariamente construídas no espaço doméstico (ocupado como trabalho remunerado ou como 
trabalho não remunerado); outras, na atuação como operárias, vendedoras, auxiliares de serviços de 
limpeza (em empresa privada ou pública), manicure e cabeleireira, entre outras ocupações da área de 
serviços. Em todas estas ocupações, as mulheres reconhecem aprendizados ligados a relações 
interpessoais, à mediação de conflitos, ao uso das quatro operações matemáticas básicas (adição, 
subtração, multiplicação e divisão), à comunicação e adequação da linguagem ao nível de 
formalidade de cada situação comunicativa.  
 Os saberes do trabalho reconhecidos pelas mulheres que não têm atuação na área do curso 
(Técnico em Administração integrado à EJA) vinculam-se ao desenvolvimento da habilidade de 
comunicação e superação da “vergonha”. A relevância atribuída à comunicação está presente na 
entrevista de várias estudantes, tanto as que ingressaram recentemente no mercado formal, quanto as 
que sempre trabalharam na área de serviços. Todas mencionam a habilidade de se comunicar como 
uma das principais aprendizagens advindas das experiências de trabalho.  
 Uma fala representativa destas interpretações é a de Janaína. Questionada sobre as 
aprendizagens de sua experiência de trabalho, o que Janaína10 destacou foi a superação da vergonha, 
palavra também utilizada por outras colegas de turma. “Aquela vergonha” indica uma “imagem de 
si” ligada à timidez e à falta de habilidade para expor as próprias opiniões em público ou se 

                                                
9 Utilizamos o feminino porque as mulheres representavam a maioria da turma, e os dados referem-se às falas e 
intervenções femininas em sala de aula. 
10 Os nomes das estudantes são fictícios para atender ao acordo firmado com todas as participantes em Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. 
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relacionar com as pessoas próximas, como colegas de trabalho ou, no contexto escolar, as demais 
estudantes da turma, além de professores e professoras. Desse modo, cada estudante considera a 
timidez um traço da sua personalidade e, portanto, entende que adquirir as habilidades de 
comunicação pessoal na escola ou no trabalho é uma tarefa individual e, portanto, recai 
exclusivamente sobre o próprio indivíduo o desenvolvimento destas habilidades. 
 Ao ser indagada sobre a sua atividade de trabalho, a exclamação de Janaína – “Eu limpo!” – 
sugere que a estudante julgou ser inadequada aquela pergunta, pois não havia, na sua opinião, mais 
nada a dizer sobre as tarefas de limpeza, em si. Tal aspecto explicita a “dificuldade de dizer o 
trabalho”, analisada por Schwartz e Durrive (2007) e pelo campo Linguagem e Trabalho, em geral.  
Na construção da frase, limpar funciona como um verbo intransitivo: limpar é fazer a limpeza e 
acabou. O assunto aparentemente se esgota na definição. Por isso, Janaína retoma imediatamente 
sua afirmação anterior: a superação da vergonha. Neste aspecto, sim, a estudante reconhece uma 
aprendizagem relevante para si e para a situação de entrevista, merecendo ser descrita ou narrada. 
Estes saberes do trabalho não são reconhecidos por Janaína como algo que necessite ser descrito. A 
exclamação sugere que a pergunta é óbvia demais e que não há nada mais a dizer além do verbo.  
 Assim como Janaína, também as demais estudantes encontram dificuldade em reconhecer a 
relevância de sua experiência de trabalho para a formação escolar. A ênfase, em geral, é dada aos 
direitos trabalhistas. Elas reconhecem semelhanças entre os saberes escolares estudados e os 
aspectos dos direitos trabalhistas. E tais associações manifestam-se em sua participação nas 
interações com as colegas e os professores e professoras. Em sala de aula, estes e outros saberes 
advindos das experiências de trabalho são mobilizados pelas estudantes e confrontados aos 
escolares. Assim, a aproximação ao saber escolar representa a principal estratégia das alunas para 
garantir a aprendizagem e, com isso, o sucesso escolar. Evidentemente, aquelas mulheres cujas 
experiências de trabalho equivalem à área do curso têm mais facilidade para realizar tais 
aproximações. Ao mesmo tempo, aquelas que nunca atuaram na área do curso têm de fazer um 
esforço maior para narrar ou problematizar experiências de trabalho, pois precisam identificar 
semelhanças entre a sua área de atuação e a Administração para, então, buscarem aproximações 
entre o seu saber experiencial e o escolar. Muitas delas conseguem fazer tal exercício em algumas 
situações de sala de aula, no que concerne aos direitos trabalhistas e à cobrança de tributos. Porém, 
os saberes específicos de cada área permanecem apartados do currículo escolar. 
 Estes aspectos indicam o distanciamento entre a formação escolar e as experiências de 
trabalho de estudantes de EJA, inclusive em programas que integram a elevação de escolaridade à 
EP, como no PROEJA, cujas diretrizes político-pedagógicas enfatizam a valorização do saber não 
escolar das trabalhadoras como base da construção do currículo (Brasil, 2007). A dificuldade de 
reconhecer aproximações entre a Escola e o Mundo do trabalho, identificada nas entrevistas com as 
estudantes, pode ser compreendida como uma consequência do silenciamento de suas experiências 
de trabalho na organização curricular do curso de EJA. Embora os saberes e valores do trabalho 
circulem em sala de aula, nas interações das estudantes e destas com o grupo de docentes, tais 
saberes e valores permanecem invisibilizados no currículo (Godinho, 2012). 

Com as reflexões elaboradas ao longo do texto e também a partir dos dois exemplos, 
podemos perceber a relevância de se considerar a categoria trabalho e a experiência específica de 
trabalho dos sujeitos da EJA nas propostas político-pedagógicas dessa modalidade de ensino. 
Ambos os exemplos permitem compreender um pouco sobre o trabalho enquanto prática social, em 
que cada trabalhador e trabalhadora produz, mobiliza e interpreta saberes sobre seu fazer, sobre o 
mundo do trabalho, o lugar do seu trabalho nas relações sociais em que este trabalho se situa e sobre 
si mesmo. A complexidade destas relações e destes saberes, tomada como objeto pela EJA, tem 
importantes contribuições a dar à construção curricular. 
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Entretanto, este olhar para o mundo do trabalho é ainda um desafio, há muito ainda por ser 
feito. A escolarização ainda descontextualiza a experiência a ponto de  perder muitos dos elementos 
que situam os saberes do trabalho na história singular e coletiva destas pessoas jovens e adultas que, 
além de trabalhadoras, assumem o papel de estudantes ao ingressarem na EJA. De alguma forma, 
esse processo de estandardização do saber formal – abordado por Schwartz (2010) ao analisar o caráter 
formativo da experiência – é esperado no contexto escolar, porque faz parte da construção do 
Currículo, mas é importante enfatizar que, especialmente no que diz respeito à EJA, a interlocução 
da escola com atores coletivos e representativos da comunidade e dos próprios trabalhadores e 
trabalhadoras é um caminho fértil para tornar as relações entre saberes da experiência e conceitos 
mais articuladas com a dinâmica da vida social, na perspectiva da práxis, e, nesse sentido, expandir a 
condição do trabalho como formação humana e, então, emancipatória.  

Palavras finais 

Neste artigo, buscamos analisar a EJA como direito e, ao mesmo tempo, como campo. A 
diversidade de princípios e práticas pedagógicas realizadas com pessoas jovens e adultas que não 
concluíram a escolaridade básica expressa o debate – próprio a este campo – sobre o lugar da EJA 
na formação humana e na construção de uma sociedade democrática. Nesse cenário, propomos que 
a produção de experiências educativas emancipatórias, que resgatem o patrimônio construído pela 
educação popular, passa necessariamente pela problematização da categoria trabalho. Consideramos 
que este é um fio condutor das histórias de vida e, consequentemente, das identidades pessoais e 
sociais dos sujeitos da EJA.  

Argumentamos, ao longo deste artigo, em torno da ideia de que a modalidade EJA, como 
direito à educação, para ser plenamente realizado, implica um entendimento da relação entre 
educação e trabalho na perspectiva da emancipação humana. O estabelecimento de vínculos com o 
trabalho é compreendido como um modo de contribuir para a plena afirmação da EJA como direito. 
Nessa direção, retomamos aspectos da legislação educacional em que esse direito é explicitado, bem 
como o entendimento das relações entre trabalho e educação, buscando explicitar os 
tensionamentos entre uma concepção de trabalho como formação instrumental de trabalhadores/as 
e outra, do trabalho como princípio educativo. 

Dar importância à categoria e a experiências coletivas e singulares de trabalho nas políticas e 
práticas pedagógicas da EJA pode ampliar ou reduzir as funções reparadora, equalizadora e 
formadora da EJA, expressas nas diretrizes curriculares nacionais e que afirmam o direito à educação 
de jovens e adultos. Depende, entre outras, das seguintes questões: a) da perspectiva político-
econômico-cultural a partir da qual os sujeitos, individuais e coletivos, entendem o trabalho e a 
escola – e suas relações - na sociedade atual e, também, o papel do Estado e da sociedade civil para 
defini-las; b) qual a compreensão do papel da escola na identificação, análise, reconhecimento e 
legitimação dos saberes da experiência de trabalho dos jovens e adultos na perspectiva de 
equivalência de saberes, no horizonte da formação humana. A validação dos saberes do trabalho 
beneficia o adulto trabalhador porque legitima, mediante a certificação, os longos aprendizados de 
sua vida. Todavia, se não forem incorporados de forma reflexiva, não possibilitam a apropriação 
crítica dos fundamentos do trabalho, da ciência (incorporada no trabalho) e da cultura da sociedade 
contemporânea; c) o domínio político-pedagógico para lidar com esses temas e relações por meio do 
currículo e das formas de gestão da escola. Poderíamos acrescentar, ainda, que as próprias 
formulações relativas ao direito à educação, expressas fundamentalmente na legislação, por pessoas 
jovens e adultas precisam estar em constante análise e problematização, se considerarmos o 
horizonte a perspectiva de emancipação humana.   
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Apresentamos uma argumentação sobre a centralidade da experiência singular e coletiva do 
aluno-trabalhador para mediar relações entre trabalho e educação no currículo da EJA. Para 
desenvolver tais reflexões, resgatamos dados de duas pesquisas, realizadas, respectivamente no 
contexto de trabalho, com leituristas de hidrômetros; e no contexto escolar, com estudantes 
mulheres de um curso de EJA integrada à Educação Profissional. Os dois exemplos confluem para a 
análise de que trabalhadores e trabalhadoras produzem, mobilizam e (re)interpretam 
permanentemente saberes e valores ligados à sua atividade de trabalho.  

Ao ingressarem em cursos de EJA inevitavelmente estas pessoas colocam em circulação no 
contexto escolar os saberes e valores produzidos em suas experiências de trabalho. De algum modo, 
tais saberes e valores tencionam o saber escolar e impelem a sua reaproximação com a experiência, 
fazendo o movimento contrário ao processo de escolarização presente na construção do Currículo. 
Para tanto, o conhecimento de experiências de educação propostas pelos movimentos sociais e por 
práticas escolares emancipatórias é um caminho necessário ao diálogo entre a escola e os espaços 
educativos não escolares de pessoas jovens e adultas.  

Resgatar os dados das pesquisas analisadas neste artigo, bem como de tantas outras teses e 
dissertações sobre os saberes de trabalhadores e trabalhadoras11, demonstra ser um caminho 
profícuo à elaboração de propostas curriculares que integrem as experiências de trabalho de 
estudantes jovens e adultos/as. Nesse sentido, ainda que o caminho a trilhar seja longo, reiteramos a 
pertinência de novos estudos sobre propostas escolares de currículo e formação de professores12, e 
de outras propostas que valorizem o trabalho na perspectiva da formação humana, especialmente 
aquelas voltadas à Educação de Jovens e Adultos. 
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O reconhecimento das especificidades da Educação de Jovens e Adultos: 
constituição e organização de propostas de EJA  
Resumo: Este artigo tem como objetivo discutir aspectos presentes em três projetos de Educação 
de Jovens e Adultos, desenvolvidos em distintas regiões do Brasil, que apontam para um conjunto 
de especificidades da EJA. Dentre projetos identificados em levantamento nacional em Instituições 
de Ensino Superior brasileiras, selecionamos, para a realização da etapa qualitativa da pesquisa, o 
Projeto Escola Zé Peão, na Paraíba; o Projeto Paranoá, no Distrito Federal; e o Projeto de Ensino 
Fundamental 2º segmento, em Minas Gerais. Os critérios para a seleção dos projetos foram: o 
tempo de existência de cada um deles, sua tradição, história e o impacto que têm na comunidade. 
Foram realizadas visitas aos locais de funcionamento dos projetos e entrevistas com estudantes 
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atuais e egressos, educadores e coordenadores. A análise dos dados evidenciou que algumas 
especificidades da EJA são recorrentes no conjunto dos projetos estudados, tais como: o legado da 
educação popular, fortemente marcado nas propostas curriculares, a diversidade dos educandos; a 
variedade dos recursos didáticos; a formação de educadores voltada para jovens e adultos e a 
permanente luta por políticas públicas de atendimento à EJA. 
Palavras-chave: especificidades da EJA, Projetos de EJA, Educação de Jovens e Adultos 
na atualidade brasileira. 
 
The recognition of Youth and Adult Education specificities: constitution and 
organization of YAE programs  
Abstract: This article aims to discuss the specificities of Youth and Adult Education that are present 
in three programs designed for this public developed in different Brazilian regions. These programs 
were selected for the qualitative research amid 63 others identified in a survey done in higher 
education institutions, they are: Zé Peão Project (Paraíba), Paranoá Project (Distrito Federal), and 
Ensino Fundamental para Jovens e Adultos Project (Minas Gerais). Some criteria were used to select 
the programs: time of existence, tradition, history, and community impacts. The data was collected 
through the visit to the programs and by interviews with students and former students, educators 
and coordinators. The analysis shows that some YAE specificities are recurrent among the 
programs: the popular education legacy deeply stressed in the curricula; the student’s diversity; the 
variety of teaching resources; the teacher education designed for young and adult people; and the 
permanent struggle toward public policies for the YAE field. 
Keywords: specificities of YAE, Projects of YAE, contemporary Brazilian Youth and Adult 
Education. 
 
El reconocimiento de las especificidades de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas: 
constitución y organización de las propuestas de EPJA 
Resumen: Este artículo tiene como objetivo discutir temas involucrados en tres proyectos de 
Educación de Personas Jóvenes y Adultas, desarrollados en diferentes regiones de Brasil, que apunta 
a una serie de características específicas de la EPJA. En encuesta nacional realizada en las 
Instituciones de Educación Superior de Brasil, fueran seleccionados los seguintes proyectos para la 
fase cualitativa de la investigación: el Projeto Escola Zé Peão, en la Paraíba; el Projeto Paranoá, en el 
Distrito Federal; e el Projeto de Ensino Fundamental 2º segmento, en Minas Gerais. Los criterios 
para la selección de los proyectos fueron: la vida útil de cada uno de ellos, su tradición, la historia y el 
impacto que tienen en la comunidad. Durante las visitas a los lugares de ejecución de los proyectos, 
se realizaron entrevistas con los estudiantes actuales y graduados, docentes y coordinadores. El 
análisis de los datos mostró que ciertos detalles de EPJA son recurrentes en todos los proyectos 
estudiados, como el legado de la educación popular, fuertemente marcado por las propuestas de 
planes de estudios, la diversidad de los alumnos; variedad de recursos para la enseñanza; la 
formación de educadores dirigida a los jóvenes y adultos y la lucha perenne por políticas de atención 
pública de EPJA. 
Palabras-clave: especificidades de la EPJA; Proyectos de EPJA; la Educación de Personas Jóvenes 
y Adultas en la realidad brasileña. 

Apresentação 

Este artigo tem como base os estudos e análises desenvolvidos na pesquisa “O 
reconhecimento das especificidades da Educação de Jovens e Adultos: constituição e organização de 
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projetos de EJA”1, iniciada em 2011 que, por sua vez, é a continuação da pesquisa “As 
especificidades na formação do educador de jovens e adultos”, iniciada em 2009, na qual buscamos 
compreender a formação dos educadores de EJA para além da inicial a fim de identificar suas 
particularidades. Para tanto, foi realizado um levantamento nacional de Instituições de Ensino 
Superior que desenvolviam algum tipo de atividade em EJA. Trabalhamos com os contatos 
fornecidos pelo banco de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira/Ministério da Educação (INEP/MEC), posteriormente, buscamos ampliá-los com dados 
da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) e do Portal dos 
Fóruns de EJA no Brasil. Neste levantamento foram encontradas 109 instituições que desenvolviam 
atividades de extensão, formação continuada e especialização. Destas, conseguimos estabelecer 
contato com 63, das quais 18 nos enviaram dados. A partir de análise realizada sobre estes dados 
selecionamos, para a etapa qualitativa da pesquisa, três projetos de extensão2 em diferentes regiões 
do país. São eles: Projeto Escola Zé Peão - PEZP na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
Projeto Paranoá na Universidade de Brasília (UnB) e Projeto de Ensino Fundamental 2º segmento – 
PROEF 2 na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Foram realizadas visitas aos locais de 
funcionamento dos projetos e entrevistas com educadores e coordenadores.  

Os critérios para escolha destes projetos foram: a identificação de iniciativas em diferentes 
regiões do país para que houvesse uma análise mais panorâmica; o tempo de existência do projeto, 
sua tradição, história e impacto na comunidade; espaços que tiveram a experiência de produção de 
material didático próprio, partindo do pressuposto que essa prática afeta diretamente a formação dos 
educadores e se relaciona com a abordagem de aspectos que são característicos do público e do 
trabalho com a EJA; e a existência de sistematizações como dissertações, teses e artigos relatando e 
discutindo essas experiências. Procurávamos encontrar propostas de formação elaboradas a partir da 
experiência do projeto, visto que “o desenrolar de um programa eficaz de formação de educadores 
exige um constante diálogo entre teoria e prática que é pouco provável alcançar em experiências que 
duram apenas alguns meses” (Ireland, 2000).  

Uma das conclusões desta pesquisa, apontou para o fato de que diferentes aspectos estão 
relacionados com a construção do trabalho adequado aos educandos da EJA e que a formação dos 
educadores aparece como elemento de continuidade e aprimoramento dessas iniciativas. Os 
professores entrevistados fizeram referência a outros elementos essenciais para o desenvolvimento 
de um trabalho voltado às especificidades da EJA e citaram aspectos da história da instituição, da 
metodologia, da proposta curricular, dos espaços e dos materiais utilizados. Dessa forma, 
destacamos a necessidade de conhecermos melhor como as iniciativas organizavam seu trabalho e 
como chegaram a tal proposta. 

Diante desse panorama nasceu a pesquisa, que iniciamos em 2011, com o objetivo de 
investigar como estavam sendo contempladas as especificidades da Educação de Jovens e Adultos 
na constituição da proposta de trabalho das três instituições visitadas. 

Ao voltar às instituições, na pesquisa de 2011, entrevistamos coordenadores, educadores e 
educandos atuais e egressos; observamos/presenciamos diversos espaços, bem como, coletamos 
documentos como: projeto político pedagógico, proposta curricular, regimento, quadro de 
planejamento, projetos, textos, artigos, livros didáticos, ementas, monografias, teses e dissertações de 

                                                
1 Os dados dessa pesquisa também foram trabalhados em uma tese de doutorado (2013) e em uma 
dissertação de mestrado (2012) no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de 
Minas Gerais. 
2 Segundo Carvalho (2004), em estudo realizado no Núcleo de Educação de Jovens e Adultos da 
Universidade Federal do Espírito Santo, foi constatado que neste mesmo período as universidades públicas 
brasileiras ampliaram sua atuação em projetos de extensão. 
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cada projeto. Após realizarmos as visitas, as entrevistas e analisar os dados coletados nas três 
instituições previstas, foram surgindo às categorias que resultaram no que denominamos ser as 
especificidades da EJA e nos deparamos com um rico material que nos revelou estarmos frente a 
experiências significativas para o campo da EJA. Diante disto, decidimos por fazer um Seminário de 
Intercâmbio entre os coordenadores destas reunindo-os na Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Minas Gerais – FaE/UFMG, na cidade de Belo Horizonte. Uma vez reunindo 
experiências com longa trajetória acreditamos que seria de grande contribuição para a pesquisa e, 
consequentemente, para o campo da EJA, o diálogo entre elas, uma vez que oportunizaria 
confrontar o que foi visto em campo e aprofundar no tema das especificidades da EJA3. 

 
Propostas Analisadas4 

Projeto Escola Zé Peão – PB 

O Projeto Escola Zé Peão está localizado na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Esse projeto 
é uma parceria entre a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e o Sindicato dos Trabalhadores da 
Construção Civil e Mobiliário de João Pessoa (SINTRICOM) e promove a formação de estudantes 
da graduação através da atuação como educadores nas turmas de trabalhadores que são agrupadas 
nos canteiros de obra. Em 1991 foram abertas às primeiras salas de aula. 

Partindo da educação popular o projeto centra sua proposta curricular em três princípios 
básicos. O primeiro é o princípio da Contextualização que se volta ao reconhecimento da realidade em 
que o projeto se situa, da vida dos trabalhadores da construção civil, das lutas do sindicato e das 
teorizações sobre educação e sobre alfabetização. O segundo é o da Significação Operativa e reflete 
sobre o confronto entre o desejado e o possível nas circunstâncias existentes e, por fim, o princípio 
da Especificidade Escolar que se refere ao compromisso com o ensino da leitura e da escrita em 
equilíbrio com as atividades diversificadas (Ireland, 1998) (grifos nossos). 

Diante dessa proposta de trabalho e a fim de garantir o atendimento às especificidades de 
seus educandos, o projeto opta por produzir seu próprio material didático5. Também são oferecidas 
atividades culturais extra classes como forma de lhes proporcionar uma ampliação de seu universo 
cultural. Paralelo a isso, existem os Projetos Dinamizadores, que visam contribuir para o 
desenvolvimento do aluno como ser social, cultural, e histórico através de visitas a locais e eventos; 
do contato com filmes, vídeos e livros; (Ireland, 1998) e da relação da educação com questões 
nutricionais e de saúde. 

Como formas de avaliação o PEZP engloba diferentes dimensões do trabalho educativo de 
maneira ininterrupta. As turmas de alfabetização e pós-alfabetização tem aula de 2ª a 5ª no horário 
de 19h às 21h e as salas de aula ou salas-canteiro, estão sediadas em canteiros de obra da cidade. Esse 
foi o local escolhido pelo projeto, pois, dessa forma facilitaria a participação do operário e porque 
                                                
3 Este seminário aconteceu em maio de 2012. Seu desenvolvimento esteve baseado em apresentações dos 
projetos, discussões acerca destas e das especificidades da EJA presentes nas iniciativas. Ao final, foi 
elaborada uma avaliação do seminário por um professor da FaE/UFMG. 
4 Os projetos estão organizados de acordo com a ordem de nossas visitas que datam de 2011 a 2012. Período 
em que também foram realizadas as entrevistas que fazemos referência neste artigo. 
5 No ano de 1995 foram publicados dois livros utilizados desde então nas aulas de alfabetização : Oliveira, M. 
de L. B. de. (1996). Benedito: um homem da construção. Livro de leitura para jovens e adultos trabalhadores. João 
Pessoa: Editora Universitária/UFPB. e Ireland, V. E. J. da C.; Oliveira, M. de L. B. de. (1996). Aprendendo 
com o trabalho. Livro de alfabetização de jovens e adultos trabalhadores. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB. 
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seria interessante levar em conta as condições específicas da indústria da construção e do seu operário (Ireland et 
al, 1998) que, em sua maioria, são homens de origem rural, relativamente jovens que moram no 
canteiro de obras, tem baixa escolarização e são pouco qualificados profissionalmente6. Em 
contrapartida, esses espaços nem sempre atendem completamente as necessidades do projeto.  

A formação de educadores se dá em duas etapas: a primeira é um curso inicial, com duração 
de um mês, que acontece no início do ano junto com o processo de seleção dos educadores. Ao final 
do curso os educadores planejam uma aula, e são convidados a conhecer um canteiro de obra no 
qual poderão desenvolver o que foi planejado. Após esse processo é feita a seleção dos educadores 
que irão atuar no Projeto e receber uma formação continuada semanal (todas às sextas-feiras) através 
de reuniões pedagógicas com coordenadores do projeto na UFPB.  

Um dos desafios atuais do projeto é diminuir a evasão formal e a evasão real dos educandos 
e, além disso, elevar o seu grau de institucionalização a fim de se tornar um programa regular com 
maior estabilidade. Após esses anos de atuação o projeto já conseguiu promover o aumento da 
participação dos trabalhadores no sindicato e nas aulas além de proporcionar “uma contribuição 
para o soerguimento da autoestima e da dignidade do trabalhador, para o fortalecimento de sua 
identidade num coletivo de operários e como cidadãos que tem nome e não mais o dedão sujo de 
tinta” (Ireland, 2005, p. 105).  

A proposta do PEZP está sempre em construção e avaliação, prova disso foi a realização de 
um seminário comemorativo dos 20 anos do Projeto em 2011, que além de relembrar fatos 
históricos do projeto, também teve a intenção de mostrar a sua contribuição para a educação cidadã 
em João Pessoa, analisar e identificar os elementos do projeto considerados como importantes para 
o seu sucesso e repensar as políticas públicas de Educação de Jovens e Adultos numa escala regional 
e nacional7. Ao final do seminário foi elaborada uma Síntese Crítica do Projeto pelos professores 
convidados Leôncio Soares (UFMG) e Osmar Fávero (UFF)8.  
Projeto Paranoá - DF 

O Projeto Paranoá está localizado na Região Administrativa de mesmo nome no Distrito 
Federal. Este projeto é uma parceria da Universidade de Brasília (UnB) com o Centro de Cultura e 
Desenvolvimento do Paranoá (CEDEP) e promove a alfabetização de pessoas desta comunidade 
através do Grupo de Alfabetização de Jovens e Adultos do CEDEP (GAJA), além de promover a 
formação e a atuação de graduandos da UnB como monitores do projeto. A proposta surgiu em 
1987 com o objetivo “de ensinar a ler, escrever, calcular conhecendo, discutindo e participando da 
solução dos problemas vividos pelos moradores do Paranoá” que são discutidos e selecionados por 
todos do projeto nos Fóruns semanais (realizados toda 6ª) e desenvolvidos na semana seguinte 
durante as aulas (Reis, 2000, p. 3).  

As aulas acontecem nos espaços do CEDEP de 2ª a 5ª de 18h às 20h ou de 20h às 22h. O 
Projeto compreende as etapas de alfabetização e pós-alfabetização e se organiza para capacitar os 
professores, que são moradores da região, a fim de dar aula aos jovens e adultos da comunidade do 
Paranoá. Todo alfabetizador do Projeto deve participar do Encontro de Orientação Inicial que é aberto 
aos interessados da comunidade e acontece no início do ano durante duas semanas; e ficar por seis 
meses acompanhando uma turma como educador auxiliar.  
                                                
6 Quem somos: o aluno operário. (n.d.). Recuperado em 10 de janeiro de 2013 de 
<www.sintricomjp.com.br/escolazepeao.php>. 
7 Projeto Escola Zé Peão faz 20 anos e mantém importância social. (2011). Recuperado em 10 de janeiro de 
2013 de <https://www.ufpb.br/content/projeto-escola-z%C3%A9-pe%C3%A3o-faz-20-anos-e-
mant%C3%A9m-import%C3%A2ncia-social>.  
8 Fávero, O. & Soares, L. (2011). Seminário de Alfabetização de trabalhadores da construção civil. João 
Pessoa. Mimeografado. 
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O sistema de avaliação do Projeto perpassa por diversos aspectos do mesmo e se dá de 
maneira emancipatória. A proposta pedagógica do Projeto está baseada no enfrentamento das lutas 
da comunidade através das situações-problema-desafio9 que são articuladas com o processo de ler, 
escrever e calcular. Neste sentido os recursos didáticos utilizados pelo Projeto são confeccionados 
por eles mesmos de forma a atender essa realidade. Um desejo futuro do Projeto é organizar seu 
próprio material didático, contudo por falta de recursos isto ainda não foi possível. 

Um dos desafios desta proposta diz respeito ao financiamento da mesma, já que, por ser um 
Projeto, eles estão sempre tendo que renovar contratos e procurar maneiras de se manter. Por este 
motivo, muitas vezes as alfabetizadoras fazem trabalho voluntário. Neste sentido, atualmente, o 
Projeto Paranoá está discutindo com o governo local a possibilidade de fazer uma parceria no 
âmbito do projeto Distrito Federal Alfabetizado.  

Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos 2º segmento – MG 

O PROEF 2 está localizado em uma escola de Ensino Fundamental  da Universidade 
Federal de Minas Gerais - Centro Pedagógico (CP), na cidade de Belo Horizonte. Seu surgimento, 
que data de 1986, é marcado pela reivindicação de servidores da UFMG que não possuíam ensino 
fundamental completo, para terem direito a uma escolarização. Inicialmente o Projeto tinha a função 
de atender somente a demanda de escolarização desses servidores, atualmente, o Projeto atende a 
pessoas da comunidade externa à instituição que se encontram interessadas em ter uma vivência de 
um projeto de escola com duração de três anos correspondente aos anos finais do ensino 
fundamental.   

O PROEF 2 oferece aulas de Ciências, Geografia, História, Matemática, Português, Língua 
Estrangeira (inglês ou espanhol) e Teatro, além de projetos interdisciplinares e faz parte do 
Programa de Educação Básica de Jovens e Adultos da UFMG (PEJA), que compreende as etapas do 
Ensino Fundamental e Médio através do Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos 1º 
segmento (PROEF 1), do PROEF 2 e do Projeto de Ensino Médio de Jovens e Adultos (PEMJA). 
Como um Programa de Extensão financiado pela Pró-reitoria de Extensão da UFMG (PROEX) o 
Projeto conta com alunos/bolsistas das licenciaturas para atuarem como professores nas turmas que 
se dividem em três níveis: iniciantes, continuidade e concluintes.  

As aulas acontecem de 2ª a 5ª das 18 às 21 horas e de 19 às 22 horas, de acordo com a 
disponibilidade dos alunos. Às sextas-feiras ficam reservadas para as reuniões de caráter 
formativo/reflexivo dos professores/monitores, estas se dividem em reunião de área10, de equipe11 e 
de formação12. Este modelo faz com que o projeto seja um lugar em que se encontram articuladas 
várias dimensões da universidade: ensino, pesquisa e extensão, o que o torna um ambiente 
privilegiado em relação à articulação teórico-prática e em relação ao contato com realidades distintas 
daquelas experimentadas no meio acadêmico (Mati, 2008, p. 64).  

O sistema de avaliação do PROEF 2 se dá em várias etapas durante seu processo e a 
promoção dos alunos de um nível para o outro é automática já que a proposta pedagógica do 
projeto prevê uma caminhada de três anos para cada turma, individualmente. O projeto possui uma 
proposta curricular interdisciplinar que se define a partir de temas distintos de acordo com cada 
nível, apesar disto, todo ano essa proposta é revista com o intuito de se adaptar às novas turmas que 
se formam. Tendo em vista a valorização e o reconhecimento do saber que os alunos já carregam a 

                                                
9 “é aquilo que nos incomoda, que nos move naquele momento.” (trecho de entrevista com Luana, 
coordenadora pedagógica do GAJA, 17/06/11) 
10 Cada área é composta por todos os professores/monitores de uma mesma disciplina. 
11 Compõem uma equipe todos os professores/monitores que lecionam para a mesma turma. 
12 Com o intuito de oferecer reflexões teóricas respectivas ao campo da EJA aos professores/monitores. 
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proposta é muito voltada a projetos disciplinares e interdisciplinares. Para dar conta desta 
metodologia o projeto não utiliza livro didático específico e está em constante elaboração de um 
material didático que atenda às especificidades de seu público, além disso, os alunos do PROEF 2 
tem acesso aos espaços do CP como biblioteca, sala de informática, auditório e pátio. 

Dentre os desafios enfrentados, figuram a intenção de diminuir a evasão formal e a real de 
seus alunos, elevar o grau de institucionalização do projeto a fim de ganhar reconhecimento e 
estabilidade e, por fim, como dar conta da atual juvenilização de seus educandos. Este último desafio 
interfere diretamente na proposta curricular do projeto, pois com alunos mais novos frequentando o 
PROEF 2 será necessário rever o período de três anos para a conclusão do Ensino Fundamental 
proposto pelo projeto, conforme nos apontou Ângela, coordenadora geral do Projeto, em entrevista 
gravada. 

Durante esses anos de vivência, o projeto também já apresentou algumas conquistas como a 
oferta de alimentação para os alunos da EJA, a garantia de bolsas para os monitores/professores 
sem precisar participar de editais, o acesso a outros espaços da escola que não somente a sala de 
aula, o reconhecimento e a valorização da proposta de formação de educadores pelos 
monitores/professores e coordenadores que já atuaram no projeto e que se motivam a dar 
continuidade às suas pesquisas sobre EJA na pós-graduação13. Dessa forma, destacamos a intensa 
vitalidade do projeto, uma vez que está em constante inovação e renovação de sua proposta. 

Reconhecendo as ee sp e c i f i c i dade s  da EJA a partir das propostas analisadas 

Almejamos respaldar nossas discussões acerca das especificidades da Educação de Jovens e 
Adultos a partir de trechos que encontramos em citações referentes à EJA em documentos 
legislativos oficiais brasileiros. Procuramos nestes escritos termos e expressões que caracterizassem a 
EJA para, a partir disto, iniciarmos um levantamento de peculiaridades e particularidades desta 
modalidade de ensino nas propostas de EJA pesquisadas.  

O Art. 208 da Constituição Federal de 1988 garante ensino fundamental obrigatório e 
gratuito para todos, inclusive, aos que não tiveram acesso na idade própria; e “oferece ensino 
noturno regular, adequado às condições do educando” (Brasil, 1988). Neste sentido, a Lei de 
Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (9394/96) também garante “educação escolar regular 
para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades, e oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, 
seus interesses, condições de vida e de trabalho” (Brasil, 1996). Em continuidade à legislação sobre 
EJA foi elaborado o Parecer nº. 11/2000 do CEB/CNE, que estabeleceu as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Neste documento encontramos expressões que 
tornam evidentes algumas especificidades da EJA: 

(...) A EJA, de acordo com a Lei 9.394/96, passando a ser uma modalidade da educação 
básica nas etapas do ensino fundamental e médio, usufrui de uma especificidade própria que, 
como tal deveria receber um tratamento consequente. (p. 2) 
(...) É por isso que a EJA necessita ser pensada como um modelo pedagógico próprio a fim de 
criar situações pedagógicas e satisfazer necessidades de aprendizagem de jovens e adultos. (p. 
9) 
(...) pode-se dizer que o preparo de um docente voltado para a EJA deve incluir, além das 
exigências formativas para todo e qualquer professor, aquelas relativas à complexidade 
diferencial desta modalidade de ensino. (p. 56) 

                                                
13 Citamos como exemplos: Fonseca, M. da C. F. R. (2001). e Santos, G. L. dos. (2001). 
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(...) Vê-se, pois, a exigência de uma formação específica para a EJA. (p. 58) (Grifos nossos) 
Após a análise desses regulamentos, buscamos extrair dos referidos trechos as expressões e 

os termos que fazem alusão ao que é próprio da modalidade EJA para então, elaborar uma 
conceituação para o termo especificidade. Encontramos expressões como adequado, apropriadas, 
características, especificidade própria, modelo pedagógico próprio, voltado para e específica. É possível notar 
similaridade entre esses vocábulos dentro do contexto da EJA, no entanto, dentre eles, entendemos 
ser mais abrangente a palavra especificidade.  

Portanto definimos especificidade como a convergência de aspectos que nos capacita a agir de 
modo próprio, produzindo algo peculiar, particular. Deste modo, a especificidade é um dos fatores 
que constituem a qualidade. 

Neste sentido, o que fizemos neste artigo foi inventariar, enumerar com o objetivo de 
pormenorizar, ou seja, mapear as particularidades que já estão cunhadas nos três projetos de EJA 
analisados e as aprimorar, esmiuçando seus pormenores com o intuito de talhar, distinguir o que é 
peculiar do educando adulto.  

Ressaltamos as seguintes especificidades da EJA nos projetos analisados: o legado da 
educação popular fortemente marcado nas propostas curriculares, a variedade dos recursos didáticos 
e a formação de educadores voltada para esta modalidade de ensino. Nas propostas, percebemos 
ainda, um incentivo ao acesso e a permanência dos sujeitos educandos, levando em conta sua 
diversidade, bem como, uma luta para um melhor atendimento da EJA em instâncias públicas de 
ensino e pelo reconhecimento da legitimidade e das especificidades desta modalidade de ensino nas 
políticas públicas brasileiras de educação. 

As Especificidades da EJA nas propostas pesquisadas 

Nesta sessão pretendemos elencar as particularidades da EJA encontradas nos três projetos 
de extensão pesquisados. Após realizarmos as visitas, as entrevistas e analisar os dados coletados nas 
três instituições, foram surgindo as categorias que resultaram no que denominamos ser as 
especificidades da EJA. Estas especificidades são: Legado da Educação Popular, Diversidade dos 
Sujeitos, Recursos Didáticos, Proposta Curricular, Formação de Educadores, Políticas Públicas e 
serão apresentadas e discutidas abaixo. 
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Figura 1 – Diagrama das especificidades nas propostas de EJA.  

(Fonte: Soares, L. & Soares, R. 2012). 
 

Legado da Educação Popular  

Esta especificidade, em particular, está muito relacionada com a história da Educação de Jovens e 
Adultos no Brasil, quando, na década de 60, Paulo Freire propõe, fora do contexto escolar, uma nova 
pedagogia destinada às pessoas das camadas populares. Deste modo, entendemos que a educação 
nos moldes da Educação Popular pode se dar em contextos não formais, ou seja, em instituições 
não exclusivamente escolares.  Existem inúmeros grupos populares, organizações não 
governamentais e movimentos sociais que utilizam a Educação Popular como modelo pedagógico 
para a EJA (Brandão, 2002), os projetos pesquisados são um exemplo disto. Deste modo, a 
Educação de Jovens e Adultos é oferecida por diversificadas instâncias de atendimento e para 
Arroyo (2006), esta “diversidade de agentes e instituições que atuam na EJA” devem ser vistos como 
uma riqueza típica da EJA.  

O ideário da Educação Popular se baseia numa postura de escuta e numa relação dialógica entre 
educadores/educandos, no reconhecimento e na valorização do ssaber popular  que é tomado como 
ponto de partida na ação educativa emancipatória e tem a dimensão política de uma educação de 
qualidade já que esta é, atualmente, um direito de todos (Soares & Vieira, 2009, p. 172). Neste 
sentido, buscamos o verbete Educação Popular no Dicionário Paulo Freire para nos ajudar nesta 
conceituação: 

Em síntese, para Freire, a expressão educação popular designa a educação feita com o povo, 
com os oprimidos ou com as classes populares, a partir de uma determinada concepção de 
educação: a educação libertadora, que é ao mesmo tempo, gnoseológica, política, ética e 
estética. (Freire, 1997). Esta educação, orientada para a transformação da sociedade, exige 
que se parta do contexto concreto/vivido para se chegar ao contexto teórico, o que requer a 
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curiosidade epistemológica, a problematização, a rigorosidade, a criatividade, o diálogo, a 
vivência da práxis e o protagonismo dos sujeitos (Freire, 1995) (Paludo, 2010. p. 141).  
Dito isto, nos apropriaremos, neste artigo, da conceituação de Educação Popular de Tomaz 

Tadeu da Silva (2000), onde: 
Educação Popular refere-se a uma gama de atividades educacionais cujo objetivo é estimular 
a participação política de grupos sociais subalternos na transformação das condições 
opressivas de sua existência social. Em muitos casos, as atividades de ‘educação popular’ 
visam o desenvolvimento de habilidades básicas, como a leitura e a escrita, consideradas 
como essenciais para uma participação política e social mais ativa. Em geral, seguindo a 
teorização de Paulo Freire, busca-se utilizar métodos pedagógicos – como o método 
dialógico, por exemplo – que não reproduzam, eles próprios, relações sociais de dominação 
(p. 48). 

 
Todas as propostas de EJA analisadas na nossa pesquisa se valem do ideário da Educação 

Popular e destacam uma influência do pensamento freireano em suas propostas curriculares. No 
momento da entrevista com Luana14 (17/06/11), coordenadora do Projeto Paranoá, ficou explícito 
que o projeto foca sua proposta pedagógica no saber prévio do aluno e na relação deste saber com 
questões da comunidade local e com a luta desta por melhores condições de vida, quando ela diz que 
alfabetizar é fortalecer a luta da comunidade do Paranoá e que o Projeto de Alfabetização de 
Adultos do CEDEP não se propõe somente a alfabetizar e calcular, mas que isto se dá na medida 
em que eles discutem a respeito de situações sociais incômodas à comunidade nos Fóruns de sexta-
feira. 

Em entrevistas realizadas com sujeitos do PROEF 2, encontramos trechos que evidenciam a 
dialogicidade entre educadores e educandos existente na sala de aula:  

...o professor tem o conhecimento, mas o aluno também tem (...) ele não tem aquele 
conhecimento escolarizado que você tem, mas esse conhecimento não vai ser passado, mas 
sim construído e essa construção é através de uma troca, de um diálogo. (entrevista com 
Augusto, educador de teatro, 17/09/11) 
 
... porque esses meninos que davam aula para a gente, eu me lembro de um que falou comigo 
assim: “quanto que a gente aprende com a senhora!”, e eu falei: “mas porque meu filho? 
Você estudou, sabe...”, ele falou: “eu estudei (...) tem coisas que a gente tenta ‘passar’ para a 
senhora, mas a senhora ajuda a gente”, e eu ficava feliz com isso porque quando a gente 
chega nessa idade, a gente já trabalhou, já sabe muita coisa, só não sabia unir como vocês. 
(entrevista com Vânia, aluna egressa, 11/05/12) 
 
Ao perguntarmos a José (entrevista, 05/05/11), educador do Projeto Escola Zé Peão, qual a 

importância do projeto para a EJA, ele nos trouxe argumentos baseados no modelo de Educação 
Popular defendido pela proposta:  

... o Projeto Escola Zé Peão ele é um projeto de Educação Popular construído a partir de 
uma realidade (...). Os próprios trabalhadores é que tiveram essa iniciativa e vieram buscar na 
Universidade essa parceria, então a contribuição que o Projeto Escola Zé Peão tem dado pra 
Educação de Jovens e Adultos (...) é trazer à tona essas experiências de Educação Popular e 
reproduzi-las considerando a especificidade da construção civil em João Pessoa, na Paraíba. 

                                                
14 Criamos nomes fictícios para os sujeitos entrevistados com o intuito de lhes preservar a identidade. 
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Diversidade dos Sujeitos 

A diversidade é uma questão muito presente em vários campos da EJA, neste artigo nos 
referimos a diversidade de educandos, de trajetórias escolares e, sobretudo de trajetórias humanas. 
Porém, é importante ressaltar que esses educandos não são somente adolescentes, jovens e adultos 
em várias idades (Arroyo, 2006, p. 31) (grifos nossos). Neste sentido, Oliveira (2001) atenta para as 
características que distinguem esses sujeitos: 

O adulto para a EJA não é o estudante universitário, o profissional qualificado que frequenta 
cursos de formação continuada ou de especialização, ou a pessoa adulta interessada em 
aperfeiçoar seus conhecimentos em áreas como, por exemplo, artes, línguas estrangeiras ou 
música. (...) E o jovem não é aquele com uma história de escolaridade regular, vestibulando 
ou aluno de cursos extracurriculares em busca de enriquecimento pessoal. Não é também o 
adolescente no sentido natural de pertinência a uma etapa biopsicológica da vida. (p. 15 - 16). 

 
A autora ainda aponta três complementos que nos ajudam a definir o lugar social dos alunos 

da EJA: a condição de “não-crianças”, a condição de excluídos da escola e a condição de membros de 
determinados grupos culturais. Para além dessas, Giovanetti (2006) cita a origem social dos 
educandos vindos das camadas populares, como mais uma marca identitária dos educandos e da 
própria EJA (grifos nossos). 

Desta forma, Arroyo (2006) nos atenta para algumas constâncias da EJA de maneira a nos 
incentivar a pensar num novo modo de fazê-la. Segundo ele, há décadas esses jovens e adultos são 
os mesmos, pobres, oprimidos, excluídos, vulneráveis, negros, das periferias e do campo (p. 33) (grifo 
nosso). Arroyo (2007) ainda aponta que o tema da diversidade foi introduzido na nossa sociedade 
em décadas recentes. E que estas se desdobram em questões geracionais, diversidade de gênero, de 
raça, de território, de etnia, de cultura, etc. também pontua que a diversidade se converteu em 
diferenças e em desigualdades e, atualmente, são os movimentos sociais que se propõem a afirmar os 
coletivos diversos, de defender a diversidade, de não querer anular suas diversidades em políticas de 
integração, em espaços amorfos, sem rosto, sem cor (p. 12). 

A caracterização dos educandos feita acima foi a que encontramos nas salas de aula dos 
projetos visitados. Os educandos que se propõem a estudar nestes projetos são, em sua maioria, 
adultos (as) – exceto no caso do PEZP em que só há educandos homens, pois as mulheres ainda 
não estão presentes na categoria da construção civil brasileira – trabalhadores (as) que, 
contraditoriamente, pararam de estudar para trabalhar e voltam à escola para conseguir melhor 
colocação no mercado de trabalho. Esses sujeitos se viram obrigados a deixar os estudos quando em 
idade própria para ajudar a sustentar a família, ou para se comprometerem em um casamento (isto 
ocorreu somente no caso das mulheres) ou porque a escola se localizava a quilômetros de distância 
de sua casa. 

Pontuamos que a diversidade dos sujeitos educandos da EJA é enorme, visto que podemos 
encontrar em uma mesma turma de EJA adolescentes, jovens, adultos e idosos com realidades e 
características diversas. Posto isto, entendemos que a EJA deve “partir da especificidade desses 
tempos da vida – juventude e vida adulta – e da especificidade dos sujeitos concretos históricos que 
vivenciam esses tempos” (Arroyo, 2006, p. 22), respeitando suas diversidades e diferenças para 
construir uma proposta curricular que realmente atenda às necessidades desses sujeitos. 

Proposta Curricular  

A discussão na área curricular da Educação de Jovens e Adultos se faz extremamente 
importante quando se deseja romper com uma tradição clássica de ensino. Precisamos então, discutir 
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a respeito de práticas pedagógicas voltadas especialmente para esta modalidade de ensino já que, 
segundo Arroyo (2006) e Haddad (2007), estamos em uma fase de reconfiguração da EJA. 

Defendemos que uma proposta curricular voltada para a EJA deve compreender aspectos 
relacionados ao seu histórico, que dizem respeito ao ideário da Educação Popular freireana, “num 
método ativo, dialógico, crítico e criticista” (Freire, 2011. p. 94); à relação dialógica entre educandos 
e educador; a uma flexibilização de tempos e espaços e a uma prática educativa que se dê a partir das 
especificidades, dos conhecimentos e da cultura dos sujeitos educandos numa perspectiva didática 
diferenciada de modo a oferecer atividades interessantes e que representem este público, bem como, 
ofereçam novas oportunidades a eles; e construir propostas de avaliação condizentes com o ideário 
da educação Popular em aspectos emancipatórios e libertadores - é isso que chamamos de avaliação 
diferenciada. Destacamos que para tanto é essencial que os educadores tenham uma formação 
adequada para lidar com o público da EJA e que os espaços físicos sejam pensados para atender as 
necessidades de seus educandos. 

Em ocasião de Estado da Arte das pesquisas apresentadas nas Reuniões anuais da ANPEd 
nos anos de 1998 a 200815, foi apontado por muitos autores que a afetividade e as estratégias de 
acolhimento de pessoas que foram excluídas da escola é considerado aspecto fundamental na 
construção do conhecimento (Pedroso, Macedo & Faúndez, 2011, p. 191) (grifos nossos). 
Consideramos também este elemento como essencial quando da construção de uma proposta 
curricular para a EJA, pois entendemos que um bom acolhimento dos educandos proporciona mais 
autoconfiança e coragem para o processo de ensino-aprendizagem.  

Faz-se também necessário incluir, neste modelo de proposta pedagógica, atividades culturais 
extra classes que corroborem para o aumento da criticidade dos educandos e propicie a estes um 
sentimento de pertencimento ao mundo/sociedade em que vivem já que “não é só do sistema 
educacional que esses indivíduos vêm sendo alijados. (...) Não lhes é possível conviver com boa 
parte da herança cultural de sua sociedade” (Bezerra, Loureiro & Maldonado, 2001, p. 101), uma vez 
que sua condição de vida dificulta-lhes o acesso a essa herança.  

O PEZP, assim como os outros projetos, se propõe a fazer excursões e atividades extra 
classes com seus educandos mesmo com todas as dificuldades aparentes e, segundo João Antônio, 
aluno egresso do Projeto (entrevista, 06/05/11), foi isso que lhe possibilitou chegar ao posto de 
presidente do Sindicato da sua categoria: 

Porque não é só sala de aula, tem no projeto as atividades extra classe né? A gente visita um 
teatro, uma biblioteca, a gente teve oficinas que nos empoderou a ponto de um simples 
operário achar que um dia ia chegar a ser o presidente da sua categoria e eu consegui fazer 
isso graças ao projeto. 
Diante do exposto, para nós, “currículo é, na acepção freireana, a política, a teoria e a prática 

do que - fazer na educação, no espaço escolar, e nas ações que acontecem fora desse espaço, numa 
perspectiva crítico-transformadora” (Saul, 2008, p. 120) (grifo nosso). 

Todos os elementos que pontuamos como essenciais acima fazem parte da proposta 
curricular dos projetos pesquisados. Portanto, concordamos com Eiterer e Reis (2009), na medida 
em que, quando se trata de escola de EJA defendem que:  

Não basta um prédio, recheado de recursos materiais, onde estão presentes pessoas para 
ensinar e aprender. Escola, para jovens e adultos, deve ser espaço-tempo vivido, 
compartilhado, tecido pelas múltiplas interações humanas que o prédio e os recursos podem, 
ou não, propiciar. (...) Aprendizagem demanda encontro com o outro (p. 200).  
Posto isso, nota-se que o currículo da EJA deve abarcar outras dimensões da vida adulta que 

não somente a do ambiente escolar.  
                                                
15

 Sobre este trabalho consultar: Soares, 2011 nas referências. 



Arquivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 22, No. 66                                         13  
 

Recursos Didáticos 

Em nossas revisões bibliográficas acerca de recursos didáticos para a EJA poucos foram os 
estudos que mencionavam ou mantinham seu foco principal nessas questões. Muitas são as 
pesquisas que analisam livros didáticos utilizados na Educação de Jovens e Adultos, porém é muito 
reduzido o número de trabalhos que se preocupam com outros materiais ou recursos didáticos que 
podem ser empregados na prática educativa direcionada a pessoas jovens e adultas em processo 
tardio de escolarização. Talvez, por isso, ainda hoje encontramos práticas e materiais didáticos 
baseados nos moldes já existentes de uma educação que não se destina aos sujeitos educandos da 
EJA.  

Entendemos que esses recursos estão diretamente ligados à proposta curricular adjacente a 
prática educativa desta modalidade de ensino. Posto que esta deva estar de acordo com a realidade 
de seus educandos e proporcionar a estes sujeitos uma emancipação em termos políticos e pessoais, 
sugerimos que: 

Desenvolver metodologias apropriadas aos jovens e adultos é estabelecer nexos entre os 
interesses e as necessidades dos mesmos e a realidade na qual estão inseridos. Deste ponto 
de vista, uma variedade de materiais e técnicas vem sendo disponibilizada a partir do texto 
escrito, sem, contudo, nele se fixar, remetendo-nos para a apropriação de outras linguagens, 
tais como a arte como atividade de desencadear processos de expressões, tendo na poesia 
um campo de possibilidades de se trabalhar o simbólico e o metafórico. Essas linguagens 
contribuem para o resgate da identidade do jovem e do adulto, levando-os a superar a 
vergonha de ser, de se expressar e de se apresentar, elevando a sua autoestima (Soares, 2001, 
p.220). 

 
Quando falamos em recursos didáticos para a EJA falamos a respeito de todo tipo de 

recurso material, espacial ou temporal que possa enriquecer a prática educativa. Dessa forma, 
chamamos a atenção para espaços como salas ambientes: biblioteca, sala de teatro, sala de artes, sala 
multimídia; laboratórios de informática, de ciências; espaços para esportes e entretenimento como quadras, 
ginásios, pátios, refeitórios, auditórios; e materiais didáticos como livros, revistas, jornais, vídeos e 
almanaques que atendam as realidades e interesses dos sujeitos da EJA. 

Apesar de pouco, é notável o interesse por parte de movimentos, de educadores e do Estado 
na produção de livros didáticos e almanaques para este público da EJA. A exemplo disso citamos a 
Coleção de livros didáticos Viver e Aprender16, o Almanaque do Aluá17, o Almanaque Brasil de 
Cultura Popular18 e o Almanaque Vereda19. Todos esses materiais são utilizados em salas de aula da 
Educação de Jovens e Adultos. 

Como outras alternativas de materiais e recursos didáticos para a EJA, Paiva (2001) e Sanz 
(2001), apresentam uma discussão a respeito do uso da televisão no desenvolvimento da leitura e do 
senso crítico dos alunos da EJA. Segundo Paiva, “há que pensar a televisão como complemento de 
um processo de ler/aprender a ler, cujas especificidades não excluem a relação de sujeitos mediados 

                                                
16 Vóvio, C. (2001). Viver e aprender: livros 1, 2, 3 e 4. Brasília: Ação Educativa, MEC.. (Todas as edições 
estão disponíveis on-line.) 
17 MEC. Almanaque do Aluá: números 0, 1 e 2. (Todas as edições estão disponíveis on-line. Para mais 
informações consultar: Aguiar, A.; Leitão, C. (2001). Almanaque do Aluá: leitura, formação e cultura. In: 
Ribeiro, V. M. (Org.). (2001). Educação de Jovens e Adultos: novos leitores, novas leituras. São Paulo: Ação 
Educativa. (Coleção Leituras no Brasil)) 
18 Edições disponíveis on-line. 
19 Barreto, V. (1994). Historiando, confabulando e poetizando. São Paulo: Vereda, MEB. 
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pelo texto escrito, e seguramente não se basta na relação sujeito-texto, mediado pela televisão” (p. 
70).  

Neste sentido, Garcia (2001) ainda relata uma experiência de rodas de leitura na formação de 
leitores das camadas populares. Segundo a autora, este recurso desinibe e integra os alunos no 
contexto da sala de aula, assim como, proporciona desenvolvimento pessoal aos participantes. Como 
resultado dessa experiência “quem falava pouco se desinibiu, alguns se tornaram leitores e quase 
todos se sentiram gratificados com a sociabilidade que se criou na roda de leitura” (p. 86). Parece 
que o maior ganho para os alunos foi a sociabilidade com seus colegas de roda, evidenciando que 
esta pode ser uma boa estratégia num momento inicial do curso.  

Segundo relatado pelo monitor de teatro do PROEF 2, o projeto, através da disciplina de 
teatro, oferece múltiplas experiências didáticas ligadas ao mundo das artes a seus educandos. Já os 
educadores do PEZP, no intuito de reinventar o espaço do canteiro de obras, que à noite se torna 
uma sala de aula, o utilizam como recurso didático chave no processo educativo: 

Como eu não tenho como mostrar um vídeo pra estimular a aula, eu peço pra que eles me 
levem para o canteiro, andem comigo e me mostrem quais são os equipamentos de 
segurança, então, eu acho até que o espaço ajuda porque a gente tem o material completo, 
próximo da realidade deles e acaba que eles que constroem também a aula. (entrevista com 
Ofélia - educadora, 05/05/11). 

 
Neste sentido, o Projeto Paranoá, se reinventa a cada classe que se forma. Já que os recursos 

financeiros são muito reduzidos eles procuram usar a criatividade para sair do modelo tradicional, 
por isso, mesmo com pouco dinheiro disponível, a educadora Vanilda (entrevista, 15/06/11) se vê 
motivada a criar outros recursos didáticos para alfabetizar seus alunos: 

A gente trabalha com quadro, material palpável que é letras, sílabas, também trabalhamos 
com cartazes e aí a gente vai inventando porque estudar, ler e escrever pra nós é uma 
invenção, e também, eu gosto de inventar uns quadros de letras, que a pessoa vai lá e cola 
uma letrinha, aquele joguinho do Sílvio Santos de qual é a letra? Qual é a palavra? Aí eles vão 
se desenvolvendo e de repente eu descubro que quem não sabia juntar já está sabendo ler e 
escrever. 

 
Apesar disso, essas experiências não adotam ou seguem algum livro didático já existente. 

Todas as propostas foram unânimes na opinião de que os livros didáticos que estão disponíveis não 
atendem as particularidades e as realidades de seus educandos. Desta forma, o que há é a produção 
individualizada de seu material didático por educadores e coordenadores destes. Contudo, também é 
unânime o desejo de produzir livro didático para distribuir a seus alunos. Lembramos que o PEZP já 
o fez, porém não são mais utilizados atualmente.  

Formação de Educadores  

Estamos vivendo um momento de configuração da EJA e se partirmos da hipótese de que o 
perfil do educador desses sujeitos se estruturará a partir dessa configuração, precisaremos pensar 
sobre as propostas de formação desses educadores (Arroyo, 2006).  

Autores do campo teórico da formação do educador de EJA reconhecem que para ser 
educador de jovens e adultos é preciso ter uma formação específica (Arroyo, 2006; Soares, 2007; 
Ribeiro, 1999; Vóvio, 2010) e que formar-se educador de jovens e adultos é, ao mesmo tempo, 
desenvolver atividades pedagógicas e dedicar tempo a estudos e reflexões permanentes sobre a 
prática (Tardif, 2002 citado por Soares, 2011). De maneira que a teoria (reflexão) e a prática (ação) se 
alimentem mutuamente, “caso contrário corremos o risco do ativismo, cuja prática esvazia-se e não 
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avança, ou do teoricismo, cuja reflexão perde sentido em divagações abstratas” (Giovanetti, 2006, 
p.243). 

O documento final do I Seminário de Formação de educadores de jovens e adultos (Belo 
Horizonte, 2006)20, sugere algumas ‘diretrizes’ para a formação de educadores de jovens e adultos 
com o intuito de realizá-la em conformidade ao histórico da EJA. Nele destacam-se, entre outras 
coisas, a importância de se discutir, na formação dos educadores, as “especificidades dos sujeitos da 
aprendizagem” (p. 282) e da preparação do educador “para confrontar os conhecimentos escolares 
com as necessidades e os desejos de suas alunas e de seus alunos” (p. 283). O texto enfatiza ainda 
que “a formação de educadores em serviço precisa ser permanente e sistemática, já que requer 
tempo de amadurecimento e de sedimentação para que venha a incidir não apenas sobre os 
conhecimentos e as competências, mas também sobre os valores e as atitudes do educador”. (p. 287)  

As visitas aos projetos selecionados nos levaram a reflexão de que a história e o tempo de 
existência de cada um influenciam na formação inicial e continuada oferecida aos seus educadores. 
Alguns enfocavam mais as questões políticas, de direitos e participação ativa, como o caso dos 
Projetos Escola Zé Peão e Paranoá. Já o PROEF 2 prioriza mais as questões relacionadas ao 
aprendizado. Essas prioridades não significam que uma prejudique a outra, mas estão ligadas a 
origem e história de cada projeto/programa. Todos os projetos apresentam programas de formação 
continuada para os educadores que nele atuam com tendências a realizar um trabalho coletivo em equipe. 
Dessa forma, os projetos vêm dando conta de ajustar a prática de maneira que ela seja refletida 
na/com a teoria do campo da EJA com encontros de formação permanentes.  

No que diz respeito à formação inicial temos três tipos de exigências diferentes de acordo 
com cada projeto. No PROEF e no PEZP os educadores são licenciandos de Universidades 
Federais; o Projeto Paranoá, por sua vez, não exige formação inicial para as pessoas que se dispõem 
a alfabetizar os educandos da comunidade, no entanto, o projeto subsidia esta formação através de 
um encontro de orientação inicial, conforme a coordenadora do projeto, Luana (entrevista, 
17/06/11) nos relatou:  

...as pessoas vêm no encontro de orientação inicial voluntariamente, ela passa por esse 
encontro, conhece o projeto, ai são trabalhados três eixos: a historicidade, porque, para quê e 
como alfabetizar, (...) e ai no final a gente convida essa alfabetizadora para que continue 
conosco. 
 
Neste momento, também gostaríamos de chamar a atenção para a postura do docente da EJA. 

Este deve se colocar numa atitude horizontal em relação a seus alunos, ser problematizador, crítico, 
pesquisador e aberto ao novo; refletir sobre sua prática, ter ética e reconhecer as identidades 
culturais (Freire, 1996). Ressaltamos ainda o protagonismo dos sujeitos docentes nas iniciativas estudadas 
nesta pesquisa, estes aparecem como figuras centrais nos momentos de formação. 

Políticas Públicas 

O campo das políticas públicas para a EJA apresentou, desde a promulgação da Constituição 
Federal de 1988, algumas conquistas; sendo a garantia da educação como direito de todos, 
independentemente da idade, e como dever do Estado seu maior avanço legal desde então. Desta 
forma, a EJA ganha reconhecimento nas políticas públicas educacionais brasileiras (Soares, 2001), 
consequentemente, seus alunos têm maior acesso a escolarização no âmbito dessa modalidade de 
ensino.  

                                                
20 Contribuições do I Seminário Nacional de Formação de Educadores de Jovens e Adultos. In: Di Pierro, 
2006. 



O reconhecimento das especificidades da EJA     DOSSIE EJA II  16 
 

No entanto, este reconhecimento não se dá de maneira satisfatória, já que até hoje a 
Educação de Jovens e Adultos ainda se encontra em posição menor nas políticas de educação já que 
“por se tratar de uma modalidade de ensino, a EJA recebe menos recurso para o seu financiamento” 
(Giovanetti, Soares & Pedroso, 2013). A própria legislação educacional, após a Emenda 
Constitucional nº 59 de 11 de novembro de 2009, ratifica isso quando exige obrigatoriedade 
somente na faixa etária que vai dos 4 aos 17 anos, deixando deste modo, todas as outras idades de 
fora da obrigatoriedade de atendimento e por conseguinte, da obrigatoriedade de oferta de vagas 
pelo Estado. Apesar disso, segundo Soares (2001), a partir de 88 houve, de fato, “uma expansão 
significativa e uma institucionalização das redes públicas de ensino quanto ao atendimento aos 
jovens e adultos que se encontravam sem acesso à educação” (p. 203).  

Muitas instâncias de atendimento; como ONGs, movimentos sociais, igrejas, associações e 
universidades; se propõem a suprir esta ausência do estado para com a Educação de Jovens e 
Adultos, os Projetos estudados nesta pesquisa são um exemplo disso. Dessa maneira, estamos 
caminhando para um grande desafio que está se instaurando no campo da Educação de Jovens e 
Adultos:  

Sua origem está mais ligada a tendências emancipatórias tanto no ideário quanto na 
estruturação (os Círculos de Cultura, organizados por Paulo Freire na década de 1960, são 
um exemplo emblemático). Entretanto, ao se transformar em uma política pública, que tem 
em seu cerne um processo de escolarização, a EJA passa, necessariamente, a ser regrada e 
normatizada. (Eiterer & Reis, 2009, p. 186). 

 
Haddad (2007) também reflete sobre esta tensão muito própria deste momento onde está se 

instaurando uma nova forma de fazer EJA e entende que “o desafio pela constituição de um modelo 
de atendimento próprio da EJA passa pelo questionamento da escola tradicional, sem deixar de lado 
seus acertos e achados” (p. 17). Neste sentido, para uma nova configuração da EJA condizente à sua 
realidade, sugerimos que ela não abandone sua história, suas raízes e suas especificidades e que saiba 
distinguir os pontos positivos e negativos da normatização que uma possível escolarização possa lhe 
assegurar.  

Como avanços no âmbito dos movimentos sociais da EJA, temos a realização de 
conferências internacionais (CONFINTEAs), nacionais (ENEJAs), e de fóruns brasileiros de 
Educação de Jovens e Adultos com o intuito de discutir e lutar pela garantia do direito ao 
atendimento das especificidades da EJA no campo das políticas públicas. Figura ainda como 
conquista no campo das políticas públicas para a EJA, a inclusão desta “entre as demais 
contempladas no FUNDEB (Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2006), nos 
subsídios ao transporte e à alimentação escolar, e no PNLA (Programa Nacional do Livro Didático para 
Alfabetização de Jovens e Adultos)”(Giovanetti et al, 2013) (grifos nossos). 

Temos, neste momento, alguns desafios no campo das políticas públicas para esta 
modalidade da educação: romper com a lógica da educação compensatória, pensamento ainda 
vigente na prática dos dias atuais; garantir aos jovens, adultos e idosos o direito a uma educação ao 
longo da vida, questão presente no Marco de Ação de Belém (VI CONFINTEA, 2009); reconhecer, 
através de concursos públicos para professor, uma formação docente específica para atuar com os 
educandos da EJA a fim de valorizar as peculiaridades desta modalidade de ensino. Além disso, 
também se torna um grande desafio para uma proposta curricular específica da Educação de Jovens 
e Adultos os resquícios de práticas pedagógicas baseadas nos moldes de uma educação infantilizada. 

Dado a descontinuidade das políticas públicas brasileiras voltadas para a Educação de Jovens 
e Adultos nas esferas municipal, estadual e federal, a EJA têm tido interrupções de atendimento à 
população. Estes projetos atravessaram esse período com uma certa continuidade e permanecem até 
hoje porque são experiências de referência para pensar o fazer na EJA, e porque atentam para suas 
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peculiaridades. Dessa maneira, a especificidade da política pública no âmbito da Educação de Jovens 
e Adultos é que ela esteja atenta àqueles aspectos próprios da EJA citados anteriormente. 

Considerações Finais 

O que tentamos fazer neste artigo foi evidenciar as especificidades da Educação de Jovens e 
Adultos para explicitar a necessidade de se ter um modelo pedagógico voltado a esta modalidade de 
ensino. Para tanto, propusemos uma análise mais aprofundada de três projetos de extensão 
universitária do Brasil. Estes projetos foram escolhidos seguindo vários critérios, dentre eles: a 
identificação de iniciativas em diferentes regiões do país; o tempo de existência do projeto, sua 
tradição, história e impacto na comunidade; espaços que tiveram a experiência de produção de 
material didático próprio e a existência de sistematizações como dissertações, teses e artigos 
relatando e discutindo essas experiências. Escolhemos o Projeto Escola Zé Peão, na região 
Nordeste; o Projeto Paranoá, na região Centro-Oeste e o Projeto de Ensino Fundamental de Jovens 
e Adultos, na região Sudeste. 

Resolvemos buscar nos projetos o que de específico eles tem de EJA seja pela maneira como 
reconhecem os sujeitos; como levam em conta suas histórias; como valorizam seus saberes e 
conhecimentos; como é importante partir de suas realidades, produzir material apropriado a essas 
realidades, ter estrutura que acolha os sujeitos, construir um currículo que facilite a retomada de seus 
estudos e preparar educadores para 'dar conta' dos desafios que os sujeitos da EJA carregam. Após 
realizarmos as visitas, as entrevistas e analisar os dados coletados nas três instituições previstas, 
foram surgindo as categorias que resultaram no que denominamos ser as especificidades da EJA e nos 
deparamos com um rico material que nos revelou estarmos frente a experiências significativas para o 
campo da EJA. 

Chegamos a seis aspectos que consideramos como elementos essenciais na construção de 
uma proposta que seja específica para a Educação de Jovens e Adultos e os denominamos como as 
especificidades da EJA. Estas especificidades são: o legado da Educação Popular, que valoriza e reconhece 
o saber do aluno através de uma postura dialógica de escuta, que defende a educação libertadora e 
emancipatória tendo em vista que ela é um direito de todos; a diversidade dos sujeitos educandos da 
EJA, que são jovens, adultos e idosos oprimidos, trabalhadores, vindos das camadas populares com 
diversas trajetórias e realidades; a proposta curricular da EJA, que exige uma didática e avaliação 
diferenciadas através de um currículo emancipatório que se preocupe com as estratégias de 
acolhimento de seus alunos, com um espaço físico adequado às suas necessidades e proponha 
atividades extra classe; os recursos didáticos, que não devem se limitar somente ao tradicional, mas 
também ter opções de espaços de entretenimento, salas ambientes, laboratórios, livros, revistas, 
jornais, vídeos e almanaques que estejam de acordo com a realidade dos educandos da EJA; a 
formação de educadores, que para além da inicial e da continuada precisa ser específica, bem como, ser 
acompanhada de um trabalho em equipe e de uma postura docente adequada; e finalmente as políticas 
públicas, que possam garantir o acesso aos educandos que não se escolarizaram em idade própria 
tendo como pressuposto que a educação é direito público subjetivo de todos e dever do Estado, 
tendo em vista o financiamento e as políticas complementares de alimentação, transporte e material 
didático para a EJA. 

Concluímos que essas especificidades, presentes nos projetos, influenciam de maneira 
positiva o aprendizado, a permanência, o sucesso escolar e a melhora da autoestima dos educandos 
atendidos por estes projetos. Ressaltamos ainda a vitalidade dos projetos estudados, pois, dado a 
descontinuidade das políticas públicas brasileiras voltadas para a EJA estes projetos permanecem até 
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hoje porque são experiências de referência para pensar o fazer na EJA, e porque atentam para suas 
peculiaridades. 
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Resumo: Iniciativa voltada aos jovens brasileiros mais conhecida pela população, o 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem Urbano foi instituído em 2005, em 
caráter emergencial e experimental, como uma das ações implantadas pelo governo federal 
para a conformação de uma Política Nacional de Juventude. Em 2012, após sete anos sob 
gestão da Secretaria Nacional de Juventude, passou à coordenação do Ministério da 
Educação, incorporando-se à área da educação de jovens e adultos. Nesse contexto, torna-
se fundamental conhecer os educadores que, até então, nele atuaram: quem são? Que 
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diferenças existem entre eles e os demais docentes? Quais as proximidades e os 
afastamentos em relação a outras experiências? Buscando responder a tais questões, este 
estudo tem por base dados coletados em 2009, em 11 estados, com uma amostra de 419 
educadores. Dentre seus achados, destaca-se o fato de, em sua quase totalidade (97,8%), 
possuírem ensino superior. Além disso, 64,9% cursaram alguma pós-graduação. 
Considerando que 74,9% lecionam há menos de 10 anos, tem-se um quadro docente 
qualitativamente mais apurado que aquele historicamente vinculado a essa modalidade 
educacional. Para tanto, as condições de implantação do Programa, quanto à seleção e à 
preparação dos professores, podem representar diferencial significativo. Saber mais sobre 
esses sujeitos constitui caminho para o entendimento de importantes aspectos da 
empreitada desenvolvida pelo governo quando da criação do ProJovem, podendo oferecer 
subsídios para a qualificação e/ou redefinição do Programa, hoje uma das principais 
políticas públicas de EJA do país. 
Palavras-chave: Educação de jovens e adultos; Políticas públicas; ProJovem Urbano; 
Educadores. 
 
Educators of Urban ProJovem: Who are these young actors of youth and adult 
education?  
Abstract: The National Youth Inclusion Program -Urban- established in 2005 as an 
emergency and experimental action, among those implemented by the federal government 
for the setting up of a National Youth Policy, is the best-known initiative aimed at young 
Brazilians by the population. In 2012, after seven years under the management of the 
National Youth Secretariat, it had its coordination transferred to the Ministry of 
Education, being incorporated by the area of youth and adult education. In this context, it 
is important to know the educators who, until then, acted on it: who are they? What 
differences are there between them and the other teachers? What are close and far in 
relation to other experiences? Seeking to answer these questions, this study is based on 
data collected in 2009 in 11 states, with a sample of 419 educators. Among its findings, it 
highlights the fact that almost all of them (97.8 %) have higher education. In addition, 64.9 
% attended some post graduation. Whereas 74.9% teach for less than 10 years, it appears 
that these teachers have higher education than most professionals traditionally linked to 
this educational modality. To this end, the conditions of implementation of the Program, 
on the selection and preparation of teachers, may represent a significant achievement. 
Learning more about these actors is the way to understand important aspects of the work 
developed by the government when setting ProJovem and may provide insights to the 
qualification and / or redefinition of the Program, now a major public EJA policy in 
Brazil. 
Keywords: Education of youth and adults; Public policies; Urban ProJovem; Educators. 
 
Educadores del ProJovem Urbano: ¿quiénes son estos jóvenes actores de la 
educación de jóvenes y adultos? 
Resumen: Iniciativa destinada a los jóvenes brasileños más conocida por la población, el 
Programa Nacional de Inclusión de Jóvenes - ProJovem Urbano se estableció en 2005, en 
carácter experimental y de emergencia, como una de las acciones implementadas por el 
gobierno federal para la creación de una Política Nacional de la Juventud. En 2012, 
después de siete años bajo la gestión de la Secretaría Nacional de la Juventud, pasó a la 
coordinación del Ministerio de Educación, incorporándose al ámbito de la educación de 
jóvenes y adultos. En este contexto, es importante conocer los educadores que, hasta 
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entonces, actuaban en ella: ¿quiénes son? ¿Qué diferencias hay entre ellos y los otros 
profesores? ¿Cuáles son las proximidades y las distancias que hay en relación con otras 
experiencias? Tratando de responder a estas preguntas, este estudio se basa en datos 
recogidos en 2009 en 11 estados, con una muestra de 419 educadores. Entre sus 
conclusiones, destaca el hecho de que casi todos (97,8 %) tienen la educación superior. 
Además, el 64,9 % asistió a algún posgrado. Teniendo en cuenta que el 74,9 % enseñan 
hace menos que 10 años, se dispone de un cuadro de profesionales más cualificado que 
aquel históricamente vinculado a esta modalidad educativa. Con este fin, las condiciones 
de ejecución del programa, en la selección y preparación de los docentes, pueden 
representar diferenciador significativo. Conocer más acerca de estos sujetos es la manera 
de entender los aspectos importantes de la labor desarrollada por el gobierno al establecer 
ProJovem y puede dar una idea a la calificación y / o redefinición del programa, hoy día 
una de las políticas públicas de educación de jóvenes y adultos más importantes del país. 
Palabras-clave: Educación de jóvenes y adultos; Políticas públicas; ProJovem Urbano; 
Educadores. 

Introdução 

Quando instigados a responder à chamada de artigos para este dossiê, imediatamente o nome 
do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Urbano se impôs, no campo das políticas 
públicas educacionais emanadas pelo governo federal, como de abordagem obrigatória. Isto porque, 
no âmbito institucional, ele certamente constitui a mais nova aposta do governo federal no campo 
da educação de jovens e adultos - EJA, sobretudo ao se considerar que, desde o início de 2012, após 
sete anos sob a gestão da Secretaria Nacional de Juventude - SNJ, ligada à Presidência da República, 
o Programa passou à coordenação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão - SECADI, do Ministério da Educação - MEC, incorporando-se, assim, ao 
rol de serviços oferecidos pelo Órgão1. 

Tal ação da esfera pública assume importância ainda maior quando se atenta para duas 
situações: a primeira diz respeito ao fato de o Programa ser apontado, em pesquisa de opinião sobre 
juventudes realizada em seis países da América Latina (IBASE, 2010)2, como a iniciativa 
governamental voltada para os jovens brasileiros mais (re)conhecida pelo conjunto da população; a 
segunda baseia-se em dados da realidade, traduzidos pelas diversas situações de exclusão que o 
contingente populacional jovem vivencia hoje, sobretudo aquelas de natureza escolar – no Brasil, 
14,8% dos adolescentes entre 15 e 17 anos estão fora da escola e 32,8% dos jovens de 18 a 24 anos 
(aproximadamente 1/3 desse contingente populacional) deixaram os estudos sem ao menos concluir 

                                                
1 Conquanto a passagem do Programa para o MEC tenha ocorrido apenas em 2012, quando o ProJovem 
passa a ser oficialmente integrado à oferta de Educação de Jovens e Adultos daquele Ministério, artigo 
publicado em 2009 já apontava as relações intrínsecas entre ele e a EJA, identificando para ambos os mesmos 
desafios (Andrade, Esteves e Oliveira, 2009). 
2 Pesquisa “Juventude e integração sul-americana: diálogos para a construção de uma democracia regional”. 
Coordenada pelo Ibase/Polis/IDRC, baseia-se em um amplo levantamento quantitativo que ouviu 
aproximadamente 14 mil jovens e adultos da Argentina, da Bolívia, do Brasil, do Chile, do Paraguai e do 
Uruguai sobre a condição juvenil. No Brasil, o universo da amostra abarcou 3500 entrevistados com mais de 
18 anos de idade, com especial ênfase no segmento jovem entre 18 e 29 anos. 
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a educação básica (IBGE, 2010), números estes que explicam o fato de a escolaridade média da 
população brasileira com idade até 25 anos ser de apenas 5,8 anos (Galdo e Batista, 2010)3. 

Concebido para fazer frente a esse estado de coisas, o ProJovem foi instituído, em 2005, em 
caráter emergencial e experimental, como um dos principais eixos do conjunto de ações adotadas 
pelo governo federal para a conformação de uma Política Nacional de Juventude, tais como a 
criação da Secretaria Nacional de Juventude e do Conselho Nacional de Juventude. 

Em 2008, após amplo processo de avaliação, conjugado a recomendações advindas de 
diversas ações de acompanhamento, o Programa foi reorganizado e se expandiu, passando a se 
denominar ProJovem Urbano. Permaneceu, no entanto, com o mesmo objetivo de elevar o grau de 
escolaridade visando ao desenvolvimento humano e ao exercício da cidadania, por meio da conclusão do ensino 
fundamental, de qualificação profissional e do desenvolvimento de experiências de participação cidadã (ProJovem, 
2008). 

Tal reformulação representou, basicamente, uma repaginada nos seguintes eixos: ampliação 
da faixa etária de atendimento, que, de 18 a 24, foi estendida até os 29 anos; aumento do período do 
curso de 12 para 18 meses4; entrada de estudantes com carteira de trabalho assinada; atendimento a 
jovens alfabetizados que não concluíram o ensino fundamental. Além disso, prossegue hoje com a 
oferta de uma bolsa (ou ajuda de custo) de R$ 100,00 por mês para cada aluno, condicionada à 
presença mínima de 75% nas atividades presenciais e à entrega de trabalhos pedagógicos, sendo 
financiado por recursos públicos repassados pela União para capitais e municípios de regiões 
metropolitanas, sendo estas últimas as esferas responsáveis por sua execução. 

Dentre as principais inovações incorporadas ao ProJovem Urbano em sua recente passagem 
para o MEC, destaca-se a ampliação de sua base territorial de atendimento para municípios com 
mais de 100 mil habitantes (anteriormente contemplava apenas aqueles com população acima  de 
200 mil), bem como - e sobretudo - a criação de salas de acolhimento para crianças de até 8 anos, 
medida esta que constitui, sem dúvida, uma experiência pioneira no campo da oferta governamental 
de serviços educacionais para esse público. Isto porque, e como já é de amplo conhecimento, a falta 
de apoio vivenciada por jovens que têm filhos, no que diz respeito à guarda destes durante o tempo 
em que se dispõem a estudar, é um dos principais motivos que levam esse segmento ao 
abandono/expulsão escolar, haja vista a dificuldade dos sistemas de ensino em concebê-los - para 
além de estudantes - na condição de mães e pais, ainda que jovens. 

De acordo com o seu Projeto Pedagógico Integrado - PPI, o ProJovem tem como principais 
características: (1) reconhecer o jovem como sujeito de direitos; (2) levar em conta a singularidade da 
condição juvenil, suas necessidades, seus desejos frente à sua condição socioeconômica e cultural; (3) 
viabilizar sua participação ativa no processo de aprendizagem em que está envolvido. Assim, busca 
superar os grandes hiatos existentes entre escola e vida, entre aprendizado teórico e prático, entre 
escola e mundo do trabalho, entre a preparação do cidadão para o futuro e a participação do jovem 
cidadão no presente (SNJ, 2009). 

O Programa propõe estratégias capazes de reconduzir os jovens para os sistemas 
educacionais, criando e validando múltiplas formas e espaços de aprendizagem, de modo a ampliar o 

                                                
3 As consequências de tais indicadores são bastante visíveis. No mundo do trabalho, por exemplo, observa-se 
que, sem a formação necessária, os jovens acabam por não se qualificar ou por se qualificar profissionalmente 
apenas de modo precário, sendo empurrados, na maior parte das vezes e na contramão de um contexto de 
crescimento do emprego formal (BRASIL, 2013), para o subemprego, sobretudo na faixa entre 18 e 20 anos 
(MTE, 2011). 
4 A carga horária total do ProJovem Urbano é de 2000 horas, 1560 presenciais e 440 não-presenciais, a serem 
cumpridas ao longo de 18 meses letivos (78 semanas). Divide-se em: 1092 horas de formação básica 
(escolarização); 390 de qualificação profissional; 78 horas de participação cidadã e 440 horas não-presenciais.  
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acesso aos sistemas de ensino e aumentar a probabilidade de permanência neles. A base da proposta 
é promover uma articulação efetiva entre suas três grandes dimensões/componentes curriculares, 
quais sejam: 

1) Formação Básica - visa garantir as aprendizagens que correspondem às Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o ensino fundamental e a certificação correspondente e, ao 
mesmo tempo, fundamentar a Qualificação Profissional e a Participação Cidadã. 

2) Qualificação Profissional – etapa inicial que deve possibilitar novas formas de inserção 
produtiva, com a devida certificação, correspondendo, na medida do possível, tanto às 
necessidades e potencialidades econômicas, locais e regionais, quanto às vocações dos 
jovens. 

3) Participação Cidadã – busca garantir aprendizagens sobre direitos sociais, promover o 
desenvolvimento de uma ação comunitária e a formação de valores solidários. 
Como fica evidente, dar conta de uma proposta pedagógica de tal monta é um enorme 

desafio, tanto para a coordenação nacional do Programa quanto para seus gestores, equipes das 
coordenações estaduais e municipais e, de maneira muito especial, seus professores. Por essa razão, 
decorridos alguns anos da sua implementação, e num contexto em que a ação passa a integrar a 
oferta regular da EJA no MEC, torna-se fundamental indagar: quem são os educadores que atuam 
no ProJovem Urbano? Que diferenças básicas existem entre eles e os demais docentes? Quais as 
proximidades e os afastamentos em relação a outras experiências docentes no Brasil? 

Um ponto de partida reside no processo de seleção e formação de docentes adotado pelo 
Programa, um de seus pontos fortes. Conforme o Parecer do Conselho Nacional de 
Educação/Câmara de Educação Básica n. 2/2005, homologado no Diário Oficial da União de 
02/05/2005, foram estabelecidos como critérios para a seleção de professores-orientadores do 
ProJovem a competência em uma área especifica do currículo (formação docente, em nível de 
graduação, em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da 
Natureza, Qualificação para o Trabalho e Ação Comunitária) e a disponibilidade de tempo mínimo 
de 30 horas semanais. Ainda de acordo com o referido Parecer, a preparação específica desses 
professores foi definida com uma carga inicial de 160 horas e uma ação continuada regular com 
duração de três horas semanais de estudo (Brasil, 2005). 

Vale lembrar que algumas produções abordam tanto os avanços e recuos no 
desenvolvimento das ações ao longo do processo de implementação do ProJovem, conforme se 
assinala brevemente em item posterior, quanto o perfil de um dos seus principais atores, os 
estudantes5. No entanto, no que diz respeito a seus educadores, pouco se encontra na literatura 
disponível, lacuna esta que assume maior significado quando se atenta ao fato de caber a esses 
profissionais a responsabilidade de dar vida e tornar realidade o conjunto de proposições formuladas 
neste singular projeto político-pedagógico. Isto porque são eles os sujeitos que estão mais próximos 
dos jovens atendidos, ouvindo cotidianamente suas demandas, necessidades, desejos e críticas. 

Diversos estudos, oriundos de múltiplas áreas - dentre elas a sociologia -, assinalam a 
importância de se conhecer o perfil dos atores envolvidos em ações que se desenrolam, em tempo e 
espaço específicos, nas variadas instâncias da vida social, aí incluídos aqueles sujeitos que constituem 
os beneficiários diretos e/ou indiretos das políticas públicas. Entretanto, na busca de referencial que 
desse amparo à opção por aprofundar a análise acerca do perfil dos educadores que atuam no 
ProJovem Urbano como estratégia para melhor desvelar a ação, não se logrou êxito, até onde foi 
possível verificar, no sentido de encontrar estudos capazes de subsidiar, efetivamente, o intento. 

                                                
5 Ver, dentre outros: Andrade, Esteves e Oliveira (2009); Andrade, Esteves e Rodrigues (2009; 2010); Esteves 
(2011); ProJovem (2009) e Feitosa (2012). 
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Diante de tal lacuna, foi que se recorreu às reflexões contidas no texto clássico de Nogueira e 
Nogueira (2002) acerca das contribuições de Pierre Bourdieu à educação. Neste, ao serem discutidos 
os dilemas e as limitações enfrentados pelas análises subjetivistas e objetivistas da realidade, sinaliza-
se a importância de levar em conta a “posição” ocupada pelos sujeitos-alvo, no que diz respeito à 
ação das estruturas sociais em seu comportamento individual. Isto porque ela, ao contrário do que 
preconiza o objetivismo, age preponderantemente de dentro para fora, e não no sentido oposto. Por 
esse raciocínio,  

A partir de sua formação inicial em um ambiente social e familiar que corresponde a uma posição 
específica na estrutura social, os indivíduos incorporariam um conjunto de disposições para a ação 
típica dessa posição (um habitus familiar ou de classe) e que passaria a conduzi-los ao longo do tempo 
e nos mais variados ambientes de ação. As normas e constrangimentos que caracterizam uma 
determinada posição na estrutura social não operariam, assim, como entidades reificadas que agem 
diretamente, a cada momento, de fora para dentro, sobre o comportamento individual. Ao contrário, 
a estrutura social se perpetuaria porque os próprios indivíduos tenderiam a atualizá-la ao agir de 
acordo com o conjunto de disposições típico da posição estrutural na qual eles foram socializados 
(Nogueira E Nogueira, 2002, p. 20). 
 
Ainda que na análise anterior o foco esteja mais voltado para o modo como determinada 

ideologia se reproduz - em um movimento dialético de dentro para fora, que ora influencia, ora é 
influenciado por ela -, isto não inviabiliza ampliar o alcance desse processo. Assim, pode-se dizer 
que compreender mais acuradamente algumas das posições ocupadas pelos indivíduos no 
desenvolvimento de uma determinada ação pode, e muito, concorrer para o melhor entendimento 
da própria forma como eles nela irão atuar, movimento este que, em última instância, ressignifica a 
ação ora posta em marcha, num processo moto-contínuo. 

Ancorados em tais contribuições, afirmamos que identificar as posições dos professores do 
ProJovem Urbano, por meio do conhecimento de seu perfil, pode constituir caminho promissor no 
sentido de revelar elementos estratégicos para o desenvolvimento e o reordenamento das ações. Tal 
empreitada assume maior relevância quando se leva em conta que se trata de iniciativa 
governamental inovadora, de grande extensão e alcance na área da educação de jovens, cujos 
resultados podem colaborar para reverter o quadro de descomprometimento do Estado Brasileiro 
em relação à EJA e, assim, contribuir para a superação da trajetória histórica de tal modalidade como 
um mero acúmulo de experiências, inscrevendo-a definitivamente no campo das políticas públicas6. 

Um breve olhar sobre o processo de implementação do ProJovem 

Ainda que não seja objeto deste artigo discutir a implementação do Programa ao longo de 
sua existência, vale destacar que, tendo em vista o considerável período de tempo decorrido desde 
sua primeira versão, em 2005, bem como o interesse despertado pela ação na sociedade brasileira, 
diversas e importantes contribuições nesse sentido podem ser verificadas. Por este motivo, 
considerando a limitação de espaço, faremos uma rápida revisão do assunto, tomando por base os 
resultados de alguns estudos recentemente realizados. 

                                                
6 Numa análise a respeito do direito à educação no Brasil, Paiva (2005), embora reconheça a importância 
do papel indutor do Estado “no fazer das políticas” (p. 451) e a efetiva legitimação da EJA na esfera do 
direito, conquistada, sobretudo, por meio de lutas históricas, travadas pelos movimentos populares 
organizados, adverte que a trajetória dessa modalidade, no país, “foi construída como uma história de 
experiências, porque, de modo geral, não conseguiu produzir enraizamentos nos sistemas públicos” (p. 
452). 
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Teixeira (2011) analisa, em dissertação de mestrado, que vivências de boas práticas 
pedagógicas desenvolvidas no ProJovem, no âmbito da cidade de Cachoeirinha, no Estado do Rio 
Grande do Sul, proporcionam a reinserção tanto dos educandos quanto dos educadores envolvidos. 
Interessante destacar que a opção por investigar o chamado “reposicionamento” de ambos os 
sujeitos se dá pelo fato de que, se para os primeiros o Programa emerge numa perspectiva de 
inclusão social, conforme disposto em seu Projeto Pedagógico Integrado – PPI, para os segundos, 
pelo ineditismo da experiência, exige destes o estabelecimento de novas práticas pedagógicas, 
capazes de fazer frente à proposta inovadora do Programa. Ao destacar, no corpo do trabalho, e no 
que pesem as limitações e entraves detectados, diversas situações consideradas positivas, ressalta que 
os educadores do núcleo pesquisado “estabeleceram um processo de reflexão critica, demonstrando 
em suas práticas a alegria de serem educadores e de estarem trabalhando no programa” (p. 89). 

Em outro estudo, Santos (2011) averigua se ocorreram mudanças na vida dos estudantes 
egressos do Programa, em São Luís do Maranhão, no que diz respeito à participação social e à 
atuação destes em suas comunidades, pressupostos-base do ProJovem. Ainda que constate a 
existência de diversos elementos relacionados ao Programa que dificultam a concretização das metas 
propostas, a autora detectou mudanças em suas percepções quanto à “importância de mobilizações e 
reivindicações para a transformação da realidade existente nas comunidades” (p. 9). 

Outra dissertação, defendida por Cantanhêde, em 2011, analisa, também em São Luís do 
Maranhão, percepções acerca da proposta curricular integrada do ProJovem, a partir da ótica de seus 
educadores. Ainda que constate que ela é incorporada por aqueles, percebe que os mesmos não 
demonstram interesse em recontextualizá-la no espaço escolar, problematizando-o. No entanto, 
ressalta que “esse currículo integrado desfruta de uma credibilidade, sendo concebido pela maioria 
dos entrevistados como aquele capaz de promover a inserção social dos jovens nas dimensões a que 
se propõe” (p. 8). 

Por seu lado, Silveira, Gomes, Carvalho e Lordelo (2012), em estudo em que investigam as 
mudanças trazidas pela participação no Programa, percebidas pelos estudantes em sua relação com a 
vida escolar e o mundo do trabalho, em Salvador, Bahia, afirmam, com base em seus achados, que o 
ProJovem efetivamente propiciou transformações na vida de seus beneficiários, mais visíveis no 
campo da escolarização do que no do trabalho; para além, possibilitou também mudanças na relação 
destes consigo mesmos. Alertam, entretanto, que tais alterações “ainda são insuficientes para 
promover uma melhoria significativa na condição de vida dessas pessoas e da sociedade em geral” 
(p. 108). 

Em artigo em que analisam o perfil dos estudantes do ProJovem Urbano de todo o Brasil, 
bem como suas expectativas em relação ao Programa, Andrade, Esteves e Oliveira (2009) observam 
que, se o interesse destes ao se inscreverem é a qualificação para o trabalho, uma vez inseridos, 
parece que a maior contribuição com que a ação lhes acena é a possibilidade de prosseguirem os 
estudos, situação que pode ser explicada por duas razões: por um lado, sua insatisfação quanto à 
possibilidade de obterem formação adequada para o trabalho; por outro, a boa atuação dos 
docentes, que, muitas vezes, agem como verdadeiros incentivadores da retomada de sua vida escolar. 
Outro fator relevante em relação ao Programa, entre outros, seria o fato de ele, ainda segundo os 
estudantes, contribuir para a elevação de sua autoestima, dado este que não pode ser minimizado, 
tendo em vista os sérios efeitos negativos que marcam indelevelmente as trajetórias dos que 
deixaram - ou foram expulsos - do sistema formal de ensino, durante sua passagem pela escola. 

A precariedade da formação profissional oferecida pelo ProJovem também foi uma das 
conclusões do estudo realizado por Barros (2011), que teve por objetivo analisar os significados da 
educação profissional para a trajetória profissional dos jovens oriundos do Programa na cidade do 
Rio de Janeiro. Assim, do mesmo modo como o verificado por Andrade, Esteves e Oliveira (2009) 
em nível nacional, para os entrevistados, o ProJovem se apresenta muito mais como uma 
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possibilidade de conclusão do ensino fundamental do que de efetiva qualificação profissional, o que 
evidencia um descompasso entre aquilo que é proposto e o efetivamente levado a cabo.  

Monteiro (2011), em trabalho de dissertação, examina a concepção de cidadania presente no 
Programa, bem como a definição de tal conceito pelos alunos do município de Itaboraí, Rio de 
Janeiro, com o intuito de verificar sua confluência ou não, com o discurso oficial. Conclui que a 
proposta de formação para a cidadania presente no Projovem Urbano parece estar mais relacionada 
à prática da civilidade, elemento este que, embora faça parte da formação cidadã, não deve ser 
confundido com ela. Reconhece, no entanto, que, de fato, o Projovem enseja ações que auxiliam o 
alcance dessa meta, na medida em que, ao promover o exercício da civilidade, desvela caminhos 
potencialmente capazes de promover a prática cidadã entre seus participantes. 

Por fim, Badaró, em tese de doutorado defendida em 2013, investiga como o ProJovem 
Urbano está executando suas ações de forma compartilhada com os entes da federação, setores do 
governo e com o controle da população, indagando se a ação tem conseguido transpor os obstáculos 
historicamente impostos aos processos de gestão compartilhada entre as diferentes esferas de 
governo. Para tanto, centra seu foco de análise na experiência do município de Campos dos 
Goytacazes, Rio de Janeiro. Conclui que, embora o Programa naquela cidade venha conseguindo 
índices satisfatórios de concluintes que conseguem elevar o seu grau de escolaridade, tal 
desempenho não pode ser atribuído a um processo de gestão compartilhada entre os níveis de 
governo, à intersetorialidade e ao controle social. Para a autora, tal sucesso pode ser mais bem 
explicado pela “adequação da proposta pedagógica à clientela, a capacidade técnica dos profissionais 
que atuam no Programa, a formação continuada que prepara e acompanha esses educadores, o 
material didático de qualidade e em número sufuciente e o repasse dos recursos pactuados” (p. 213) 

Como sinalizado anteriormente, embora não seja objeto específico deste artigo analisar a 
implementação do ProJovem em qualquer uma das modalidades por ele assumidas ao longo de sua 
existência, considera-se que as breves contribuições aqui elencadas contribuem para lançar alguma 
luz sobre parte dos limites e possibilidades atribuídos à ação em seu processo de adequação e 
confronto com a realidade e os sujeitos aos quais se destina, quais sejam: a significativa parcela da 
população jovem brasileira que, por razões diversas, não concluiu o ensino fundamental na chamada 
“idade própria”. Feito isto, passa-se, agora, à apresentação da metodologia e dos dados que 
fundamentam o presente estudo. 

Considerações sobre a amostra e o universo investigados 

Este estudo baseia-se na análise de parte dos dados coletados no processo de aplicação dos 
instrumentos relativos ao Survey 2 – 1ª entrada7, realizado em julho de 2009, em 11 estados 
brasileiros, a partir de uma amostra de educadores do Programa, obtida por metodologia 
estratificada, que levou em conta o número de alunos por região. O espaço amostral foi delineado 
pela Coordenação de Operacionalização da Avaliação do ProJovem Urbano (COAP/UFPR), 
aplicando-se os instrumentos a 419 professores, oriundos de 25 municípios, distribuídos em 11 
estados das 5 regiões do Brasil8. 

                                                
7 O termo Survey 2 diz respeito ao processo de aplicação de instrumento predominantemente quantitativo aos 
alunos e educadores que atuam no Programa; referimo-nos à 1a entrada pelo fato de este processo de 
pesquisa abarcar as primeiras turmas abertas após a reformulação do mesmo, que deu origem ao Projovem 
Urbano. 
8 Colaborou na sistematização preliminar dos dados referenciados neste estudo a assistente de pesquisa Maria 
Emilia Barrios Rodrigues. 
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Observa-se, no gráfico 1, que cerca de 1/3 desses professores é da região Nordeste (33,9%), 
número este que inverte a situação geral, que aloca a maior parte dos docentes brasileiros na região 
Sudeste (INEP, 2009): no ProJovem, estes estão na segunda colocação (28,1%), seguidos pelos da 
Norte (16,3%), do Centro-Oeste (15,6%) e, por fim, do Sul (6,0%). 

 

 
Gráfico 1. Amostra de educadores segundo estado/região (%) 
Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 

 
A quase totalidade dos docentes (99,3%) ministra apenas um componente curricular. Deste 

percentual, conforme atesta a desagregação no gráfico 2, 18,4% lecionam língua portuguesa; 16,3%, 
matemática; 15,6%, língua estrangeira; 15,3%, ciências humanas; 14,4%, ciências da natureza; 13,9%, 
qualificação para o trabalho e 6,2%, ação comunitária. 

 

 
Gráfico 1. Amostra de educadores segundo componente curricular que ministram (%) 
Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 

 
Um dado importante diz respeito à distribuição de profissionais segundo a dimensão 

curricular em que estão inseridos. Como bem demonstra o gráfico 3, a grande maioria dos 
entrevistados (80,1%) é de educadores da formação básica, seguidos dos de qualificação profissional 
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(13,6%) e dos de participação cidadã (6,2%). Tornou-se, assim, fundamental a desagregação dos 
dados gerais por dimensão curricular, procedimento este também realizado em outras etapas deste 
estudo, no sentido de conhecer mais a fundo os diferentes sujeitos inseridos numa mesma categoria 
(educadores do ProJovem), já que a predominância quantitativa de profissionais oriundos da 
formação básica poderia, em muitos casos, mascarar as informações gerais, ao tratar de forma igual 
diferentes situações de inserção no Programa. 

 

 
Gráfico 2. Amostra de educadores segundo dimensão curricular (%) 

Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 
 

O gráfico 4 dá a distribuição do total de 80,1% dos professores inseridos na dimensão 
curricular relacionada à formação básica por componente do currículo. A partir dele, observa-se a 
maior concentração de docentes ministrando conteúdos de língua portuguesa (23%) e matemática 
(20,3%). 

 
Gráfico 3. Amostra de educadores da formação básica segundo componente curricular que ministram 
(%) 
Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 

 
Feitos estes esclarecimentos metodológicos preliminares, nos itens subsequentes são 

apresentados os cruzamentos e análises realizados. 

Quem são os educadores do Projovem Urbano 

Cotejando informações disponíveis sobre a profissão docente no Brasil com os resultados do 
questionário aplicado para os professores do ProJovem Urbano, logramos uma primeira 
aproximação de seu perfil, no que diz respeito a sexo, idade, raça e etnia declarados, cujos resultados 
apresentamos a seguir. 
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Sexo 

Os dados gerais sobre a profissão docente no Brasil revelam que esta é uma carreira ainda 
majoritariamente ocupada por mulheres (83,1%)9, com reduzida presença masculina (16,9%). No 
entanto, tal distribuição entre os sexos varia conforme os níveis de ensino, ou seja, na educação 
infantil as mulheres são a maioria absoluta (98%), enquanto no ensino fundamental sua participação 
cai um pouco, mas ainda é hegemônica (88,3%); a presença masculina só começa a ser mais 
relevante no ensino médio, mas, mesmo assim, as mulheres ainda mantêm a dianteira, com 67%, 
contra 33% de professores do sexo masculino (UNESCO, 2009).  

Os dados do Censo Escolar do Professor de 2007 (INEP, 2009) mostram a seguinte divisão 
para os anos finais do ensino fundamental: 25,6% dos docentes são do sexo masculino e 74,4% do 
sexo feminino. A EJA, por sua vez, apresenta percentuais semelhantes: 26,3% de homens e 73,7% 
de mulheres. Embora o quadro de docentes do ProJovem Urbano seja, conforme demonstra o 
gráfico 5, majoritariamente feminino, com mais de 2/3 da amostra (68,8%), o perfil dos docentes se 
aproxima mais daquele dos professores do ensino médio, com a participação masculina em 31,2%. 

Vale lembrar que a maior presença feminina também se estende ao quadro discente, uma vez 
que cerca de 2/3 dos estudantes do Programa são mulheres. Portanto, e conforme apontam os 
dados de outros programas educacionais no país, a questão de gênero deve sempre estar fortemente 
referenciada na agenda do ProJovem Urbano. 
 

 
Gráfico 4. Educadores do ProJovem Urbano segundo sexo (%) 

  Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 
 
Uma observação relevante, a partir da estratificação dos dados do Programa realizada por 

sexo (gráfico 6), dá conta da concentração mais significativa de docentes do sexo feminino na região 
Nordeste, com 33,9%, seguida da Sudeste (25,8%). Vale destacar que é expressiva a 
representatividade do público feminino no Rio de Janeiro, que apresenta o maior percentual isolado 
de mulheres. Já entre os homens, ocorre um empate entre as regiões Nordeste e Sudeste, que 
apresentam o mesmo índice (32,8%). O alto percentual do público masculino na região Sudeste se 
deve a uma grande concentração nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, com, respectivamente, 
18% e 14,8% dos entrevistados. 

 

                                                
9 A esse respeito, Batista e Codo (apud Ribeiro e Viana, 2006) ressaltam que “[...] são as profissões que 
demandam cuidar as primeiras a receber o fluxo das mulheres. Educar, mesmo que profissionalmente, 
também é sinônimo [de] feminino” (p. 114). 
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Gráfico 6. Educadores segundo estado/região, por sexo (%) 

         Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 
 
A estratificação por dimensão curricular mostra a predominância de mulheres em todas as 

áreas, com especial destaque na de participação cidadã, em torno de 85%. Ainda que, no geral, 
estejam em proporção menor do que as mulheres, é na dimensão relativa à qualificação profissional 
que os homens têm maior presença, ultrapassando o percentual de 45% (gráfico 7). 

 
Gráfico 7. Educadores segundo sexo, por dimensão curricular (%) 

     Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 
Idade 

Quanto à faixa etária dos docentes do ProJovem Urbano, segundo os dados do gráfico 8, 
temos que a idade modal, ou seja, a mais recorrente, é a de 30 anos, com 12,1% das respostas. Ao 
analisarmos as faixas etárias, observa-se que a de maior concentração está na situada entre 30 e 39 
anos (40,1%), seguida pela de 20 e 29 anos (26,8%). 

 

 
Gráfico 8. Educadores do ProJovem Urbano segundo faixa etária (%)  

Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 
 
Como aponta o gráfico 9, no geral, os homens respondem pelas parcelas mais jovens dos 

docentes do Programa, ao passo que as mulheres predominam nos estratos mais maduros. 
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Gráfico 9. Educadores segundo faixa etária, por sexo (%) 
Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 

 
O Censo Escolar do Professor de 2007 (INEP, 2009) apresenta a seguinte distribuição, por 

faixa etária, dos docentes dos anos finais do ensino fundamental e da EJA (tabela 1): 
 
Tabela 1.  
Professores do ensino fundamental - anos finais e da educação de jovens e adultos segundo faixa etária (%) 

Docentes Até 24 anos De 25 a 32 De 33 a 40 De 41 a 50 + de 50 

Ensino fundamental - anos finais 5,3 25,6 27,0 29,7 12,4 
Educação de jovens e adultos 5,7 23,2 25,7 31,0 14,4 

Fonte: Censo Escolar Professor, 2007 (Inep, 2009). 
 
Tanto no ensino fundamental quanto na EJA há predomínio de docentes com menos de 40 

anos. Essa situação é a mesma verificada no ProJovem Urbano, que, como vimos, tem a maior 
concentração de docentes com 39 anos ou menos. Portanto, a inserção de docentes mais jovens 
pode indicar a abertura, pelo Programa, de uma nova faixa de mercado para educadores que ainda 
não estão nas outras modalidades da educação regular. 

Quando se observa, na representação gráfica 10, a estratificação por dimensão curricular, o 
quadro não se altera substancialmente. Entretanto, é expressiva a concentração de docentes na faixa 
entre 20 e 29 anos, segmento este que mais se aproxima da idade dos discentes do Programa (18 a 
29 anos), dados que podem explicar, em parte, a forte identificação observada entre tais atores no 
cotidiano das ações. 
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Gráfico 10. Educadores do ProJovem Urbano segundo faixa etária, por dimensão curricular (%) 

      Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 

Raça/etnia 

Ainda que, segundo o gráfico 11, 41,8% dos entrevistados se considerem brancos, quanto 
somados os percentuais dos que se declaram pardos (36,3%) e pretos (17,3%), temos 53,6% dos 
docentes do ProJovem Urbano compondo o grupo de negros10. Novamente, é interessante observar 
que tais dados mostram uma relativa correlação com a situação dos discentes, que, nas três entradas 
de Survey de alunos, também se declaram majoritariamente pretos e pardos, com percentuais de 
72,9%, 68,4% e 59%, respectivamente. 

 

 
Gráfico 11. Educadores do ProJovem Urbano segundo raça/etnia (%) 
Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 

Embora o Censo Escolar docente de 2007 (INEP, 2009) apresente um índice muito elevado 
de educadores que não declaram sua raça (em torno de 50%), os resultados nos anos finais do 
ensino fundamental apontam uma sensível diferença em relação à situação dos docentes do 
ProJovem Urbano, já que são apenas 15,7% de negros (pretos e pardos) e 32,5% de brancos. A 
distribuição se mantém, também, na EJA, com 17,4% de negros (pretos e pardos) e 31,4% de 
brancos.  
                                                
10 Ainda que alvo de muitas controvérsias, que não são objeto deste estudo, a composição aqui realizada, a 
exemplo de muitos outros trabalhos que adotam o mesmo referencial, fundamenta-se no argumento do 
pesquisador do IBGE, José Luis Petruccelli, que justifica tal agrupamento com base no fato de os pretos e 
pardos viverem, no Brasil, em condições bastante similares, mas ainda bem inferiores daquelas vivenciadas 
pelos brancos, no que diz respeito aos considerados bons indicadores de qualidade de vida (MIKEWIS e 
ANDERSON, 2013). 
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A estratificação por dimensão curricular (gráfico 12) aponta que o maior número de brancos 
(55,4%) se encontra na qualificação profissional, sendo esta componente curricular a responsável 
pela elevação do nível geral de docentes brancos no Programa.  

 

 
Gráfico 12. Educadores do ProJovem Urbano segundo raça/etnia, por componente curricular (%) 

    Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 
 
Ainda que tais dados mereçam uma comparação com outras fontes em que as abstenções 

não sejam tão altas, de qualquer modo apontam uma inversão em relação a outras modalidades da 
educação regular, uma vez que indicam uma presença majoritária de negros (54%) na condição de 
docentes do ProJovem Urbano. 

 
 

 
 
 
 
 

Percursos acadêmicos dos docentes do ProJovem Urbano 

Percursos acadêmicos dos docentes do ProJovem Urbano 

Considerados o sexo, a idade e a raça declarados pelos docentes, quisemos conhecer as 
especificidades em suas trajetórias acadêmicas. De início, é importante atentar ao nível de 
escolaridade e ao curso superior realizado. Além disso, consideramos relevante analisar outros 
detalhes, tais como: forma de obtenção do diploma (presencial, semipresencial ou a distância), 
tempo decorrido desde o término da graduação, tipo de instituição cursada, pós-graduação (realizada 
ou em curso) e modalidade do curso de maior titulação completada. 

No que diz respeito ao nível de escolaridade, as informações obtidas no gráfico 13 revelam 
que 97,8% dos docentes possuem ensino superior e apenas 2,2% possuem o ensino médio. 
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Principais Características dos Professores do Projovem Urbano 

• Sexo: 69% dos educadores são do sexo feminino. 
• Idade: 40% estão na faixa de 30 a 39 anos. 
• Raça/etnia: 53,6% são agrupados como negros (pretos e pardos). 
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Gráfico 13. Educadores segundo nível de escolaridade (%) 

           Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 
 
Notou-se também uma diferença, embora pouco expressiva, no nível de escolaridade dos 

educadores do Programa, com as mulheres (98,9%) apresentando ligeira vantagem no que diz 
respeito à obtenção do ensino superior, conforme o gráfico 14. 

 

 
Gráfico 14. Educadores segundo nível de escolaridade, por sexo (%) 

   Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 
 
Os dados relativos à escolaridade dos docentes que atuam no ProJovem Urbano são 

importantes, uma vez que, ao serem comparados com o Censo Escolar do Professor de 2007 
(INEP, 2009), evidenciam, no Programa, uma situação bem mais favorável de escolaridade do que a 
observada na formação geral dos docentes no país. Isto porque ¼ dos professores brasileiros 
possuem apenas o ensino médio e/ou ensino fundamental, conforme se visualiza na tabela 2. Este é 
um dado que deve ser obrigatoriamente observado em avaliações posteriores do ProJovem, uma vez 
que, como fica evidenciado, uma de suas fortes características é a de ser ministrado por docentes, em 
sua quase totalidade, com formação superior. 

 
Tabela 2.  
Professores do ensino fundamental - anos finais e da educação de jovens e adultos segundo escolaridade (%) 

Docentes 
Escolaridade 

E. Fundamental E. Médio E. Superior 
Ensino fundamental - anos finais11 0,5 20,8 78,7 
Educação de jovens e adultos 0,8 23,2 76,0 
Fonte: Censo Escolar Professor, 2007 (INEP, 2009). 
 
A desagregação por dimensão curricular revela que o percentual de educadores que não 

possuem ensino superior está exclusivamente concentrado na qualificação profissional (gráfico 15). 

                                                
11 Ensino Médio Normal/Magistério: Inclui os professores do Magistério Específico Indígena. 
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Na formação básica e na participação cidadã todos os docentes possuem nível superior, já que este é 
um requisito obrigatório nessas duas áreas. 

 

 
Gráfico 15. Educadores segundo dimensão curricular, por nível de escolaridade (%) 

   Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 
 
Entre os Educadores do ProJovem Urbano que têm ensino superior, observa-se, com base 

no gráfico 16, que a maior concentração é a dos que possuem formação em Letras, já que tais 
docentes podem ministrar dois componentes curriculares no Programa: língua portuguesa e língua 
estrangeira. Destaca-se, em seguida, o alto percentual de respostas do item “Outros” (19,2%), em 
que não foi possível discriminar os cursos, por não haver espaço para isso no instrumento aplicado; 
após, aparecem os docentes formados em áreas relativas às ciências da natureza (16,3%), ciências 
humanas (15%) e matemática (14,3%).  

 

 
Gráfico 16. Educadores segundo formação no ensino superior (%)  

    Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 
 
Como observado anteriormente, o item “Outros” concentra um alto percentual de registro. 

O gráfico 17 mostra que, desagregados os dados por dimensão curricular, esses sujeitos são 
professores das dimensões curriculares de qualificação profissional e participação cidadã, que devem 
ser preferencialmente formados nas áreas de Administração, Informática / Computação, Belas Artes 
/ Artes Plásticas / Educação Artística, Psicologia, Comunicação Social, Ciências Sociais/Sociologia 
e Filosofia. Destaca-se que a atuação de professores formados em Pedagogia e/ou Normal Superior 
(5,2%) está majoritariamente vinculada à dimensão curricular da qualificação profissional (12,8%). 
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Gráfico 17. Educadores com formação no ensino superior, por dimensão curricular (%) 
Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 

 
Quando se atenta à questão da formação acadêmica segundo o sexo, percebe-se, no gráfico 

18, que a graduação superior cursada pelas mulheres está situada, preponderantemente, nas áreas 
humanas, com destaque para o curso de Letras. 

 

 
Gráfico 18. Educadores segundo formação no ensino superior, por sexo (%) 

    Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 
 
Os dados também reafirmam uma característica historicamente observada entre os sexos, 

qual seja, a de uma concentração maior de mulheres atuando nas áreas humanas ou de 
assistência. Por esse caminho, percebe-se que, dentre as mulheres, os componentes curriculares 
predominantes são língua portuguesa, língua estrangeira e ação comunitária (gráfico 19). 
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Gráfico 19. Educadores segundo componente curricular que ministram, por sexo (%) 

Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 
 
Quanto à modalidade da graduação cursada, a representação gráfica 20 assinala que 

98,5% dos docentes se formaram pelo sistema presencial, 0,7% em sistema semipresencial e 
0,7% a distância. Em que pese o fato de as modalidades “a distância” e “semipresencial” serem 
estratégias de formação em nível superior ainda relativamente recentes - o que pode justificar o 
baixo percentual observado -, percebe-se que elas praticamente inexistem na trajetória destes 
docentes, que, embora tenham idades diversas e vivam em regiões bastante desiguais em termos 
de oportunidades educacionais, formam-se predominantemente em cursos presenciais. 

 

 
Gráfico 20. Educadores segundo modalidade do ensino superior (%) 

            Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 
 
Um dado muito importante salta aos olhos quando se visualiza o tempo de formação 

desses educadores no ensino superior (gráfico 21): cerca da metade deles possui diploma nesse 
nível há pouco, já que 13,8% o têm há menos de 2 anos e 36,8% entre 2 a 5 anos. Levando-se 
em conta que 24,3% se formaram de 6 a 9 anos, temos o percentual expressivo de 3/4 com 
menos de 10 anos de carreira, ou seja, com formação relativamente recente. Por outro lado, 
acumulando mais experiência, observamos 18% dos docentes com 10 a 20 anos e 7,3% com 
mais de 20 anos de formados. 
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Gráfico 21. Educadores segundo tempo em que estão formados (%) 

   Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 
 
Reafirmando o visto anteriormente, a faixa de maior concentração por dimensão 

curricular é a que possui de 2 a 5 anos de formação, com destaque para os docentes que atuam 
na formação básica (38,1%). Também notável é o percentual daqueles com menos de 2 anos 
envolvidos na qualificação profissional (25,6%), que, nesta faixa, mais do que dobra os números 
das demais dimensões. Interessante também é observar que entre aqueles com mais de 20 anos 
de formação tal dimensão alcança os números mais expressivos (11,6%), ao passo que entre os 
formados entre 10 e 20 anos sobressai a participação cidadã (gráfico 22). 

 

 
Gráfico 22. Educadores segundo tempo em que estão formados, por dimensão curricular (%) 

        Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 
 
É necessário indagar, então, em que tipo de instituições de educação superior estes 

educadores fizeram seus cursos presenciais. Segundo dados do INEP (2008), das 2252 
Instituições de ensino superior no Brasil - IES, 90% são privadas e apenas 10% públicas, sendo, 
dessas últimas, 4,1% Federais, 3,6% Estaduais e 2,7% Municipais. Os índices encontrados no 
ProJovem Urbano são coerentes com essa realidade nacional e mostram, na representação 
gráfica 23, que a maioria dos docentes do Programa se formou em estabelecimentos da rede 
privada (61,3%), sendo que 51,2% em instituições localizadas na capital e 10,1% no interior. 
Mesmo assim, é significativo o percentual dos que se formaram em IES públicas (38,7%), sendo 
que, destes, 19,5% em universidades estaduais e 19,2% em universidades federais. 
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Gráfico 23. Educadores segundo instituição em que cursaram o ensino superior (%) 

   Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 
 
Além disso, há que se destacar, também, o elevado percentual de docentes que possuem 

algum tipo de pós-graduação: 64,9%, contra apenas 35,1% que não fizeram tal curso (gráfico 
24).  

 

 
Gráfico 24. Educadores segundo curso de pós-graduação (%) 

         Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 
 
Por meio da representação gráfica 25, que desagrega os dados anteriores por dimensão 

curricular, observam-se índices bastante próximos entre os atuantes na formação básica e na 
participação cidadã, uma vez que aproximadamente 2/3 dos docentes dessas dimensões já 
fizeram cursos de pós-graduação. O percentual dos que não fizeram esses cursos cresce na 
qualificação profissional, dimensão esta que, como já visto, agrega todos aqueles que possuem 
formação apenas no nível médio. 

 

 
Gráfico 25. Educadores segundo curso de pós-graduação, por dimensão curricular (%) 
Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 
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Conforme sinaliza o gráfico 26, dos 64,9% que possuem cursos de pós-graduação, 94,1% 
têm especialização do tipo lato sensu (360 horas) e 5,9% possuem certificação em nível de mestrado 
ou doutorado (stricto sensu). 

 

 
Gráfico 25. Educadores segundo tipo de curso de pós-graduação (%) 

  Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 
 

Os estratos dos números anteriores mostram, segundo o gráfico 27, uma relativa 
equivalência entre os percentuais dos que fizeram algum tipo de pós-graduação (lato ou stricto sensu), 
segundo a dimensão curricular. 

 
Gráfico 27. Educadores segundo tipo de curso de pós-graduação, por dimensão curricular (%) 

Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 
 
Com o intuito de verificar a experiência profissional dos educadores do Programa, foi 

perguntado há quanto tempo estes estão em sala de aula. Como mostra o gráfico 28, bem mais da 
metade dos docentes (cerca de 70%) leciona há um tempo considerável, sendo que 32,2% entre 5 e 9 
anos, 17,4% entre 10 e 14 anos e 9,4% entre 15 e 19 anos. 
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Gráfico 28. Educadores do ProJovem Urbano segundo tempo de magistério (%) 

      Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 
 
Quando tais números são desagregados por dimensão curricular, tem-se uma relativa 

mudança em relação ao quadro geral. Assim, vê-se, no gráfico 29, que os educadores da qualificação 
profissional e da participação cidadã, embora numericamente inferiores aos da formação básica, 
conforme explicitado nas considerações metodológicas deste estudo, elevam substancialmente o 
percentual, tanto da faixa entre 1 e 4 anos de experiência no magistério quanto da faixa de menos de 
1 ano, demonstrando que os mais experientes são, preponderantemente, os professores da formação 
básica. 
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Gráfico 29. Educadores do ProJovem Urbano segundo tempo de magistério, por dimensão curricular 

(%) 
Fonte: ProJovem Urbano, 2009. 

 
Ao analisarmos, de maneira global, as trajetórias dos educadores do ProJovem Urbano, 

destacam-se dois elementos. O primeiro deles refere-se à sua maior escolaridade, quando comparada 
com o quadro mais geral da carreira docente no país, uma vez que, como já vimos, 97,8% dos 
professores do Programa têm educação superior, ao passo que para os que estão no ensino 
fundamental regular esse índice cai para 78,7% e se mantém praticamente no mesmo patamar entre 
os docentes que atuam na EJA: 76%.  

O segundo elemento a destacar é a diversidade dessa formação, quando se observam o 
quadro de profissões, o perfil das universidades que cursaram e o tempo de formados. Por esta 
linha, podemos dizer que a boa formação e a diversidade são elementos recorrentes nas trajetórias 
acadêmicas dos educadores do ProJovem Urbano. 
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Considerações finais

Como já sublinhado, o ProJovem Urbano é hoje identificado e reconhecido, tanto pela 
população quanto por diferentes esferas governamentais, como uma das principais ações adotadas 
no país especificamente voltadas para a juventude. Considerando-se que, desde 2012, o Programa 
passou a integrar as alternativas de educação de jovens e adultos oferecidas pelo MEC à sociedade, e 
em que pese o fato de a ele ser original e oficialmente atribuído o caráter de “ação emergencial e 
experimental”, não é exagero afirmar, com base no exposto, que estamos diante de uma proposta no 
campo da EJA abrangente e inovadora em seus marcos conceituais, cujos desdobramentos podem 
concorrer para sedimentar a noção da educação como direito de cidadania - dimensão esta, como 
também já pontuado, bastante presente em sua proposta curricular. Potencialmente capaz, portanto, 
de romper com a dificuldade real e histórica apontada por Machado (2009) nessa seara, qual seja, a 
de “colocar educação de jovens e adultos como direito na pauta dos próprios jovens e adultos que já 
passaram pela escola e não veem mais sentido em retornar” (p. 34). 

Ainda que, como bem assinala Dayrell (2007), ser jovem ultrapasse - e muito! - os limites 
físicos e simbólicos da escola, é através dessa instituição que, também segundo o autor, os 
jovens podem ter acesso a “[...] recursos e instrumentos que os tornem capazes de conduzir a 
sua própria vida, em uma sociedade na qual a construção de si é fundamental para dominar seu 
destino” (p. 1126). Nesse sentido é que se inscreve a importância de ações como a aqui em 
pauta, que têm na reinserção dos jovens no processo de escolarização um de seus principais 
alvos. 

Pelo escopo que abarcam, pode-se também dizer que os dados aqui contidos são peças-
chave para se conhecer, com maior acuidade, algumas das principais características e 
peculiaridades que, em última instância, condicionam as posições ocupadas, na estrutura social, 
por aqueles que são, ao lado dos jovens alunos, os sujeitos centrais do ProJovem Urbano, quer 
sejam, os seus educadores em nível nacional. Ainda que, em alguns casos, demandem um maior 
aprofundamento sistemático - por meio, sobretudo, de uma coleta complementar de 
informações de cunho mais qualitativo, que viabilize a compreensão de alguns aspectos 
importantes, os quais, emergentes de alguns dos dados da realidade desenhada, permanecem 
como pontos de interrogação e desafios para estudos posteriores -, tais indicadores, em si 

 
Principais Características da Trajetória Acadêmica dos Professores do 

ProJovem Urbano 
 

• Nível de escolaridade: 97,8% dos docentes possuem ensino superior; 
• Formação acadêmica: 30% são formados em Letras; 
• Modalidade da graduação: 98,5% possuem formação acadêmica no sistema 

presencial; 
• Tempo de formação no ensino superior: 36,8% têm entre 2 e 5 anos; 
• Carreira docente: 74,9% dos docentes lecionam há menos de 10 anos; 
• Instituição superior: 61,3% se graduaram em instituições particulares; 
• Curso de pós-graduação: 64,9% cursaram algum tipo de pós-graduação; destes 

94,1% já fizeram especialização lato sensu (360 horas). 
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mesmos, constituem importantes insumos, no sentido de delinearem um retrato preliminar 
desses atores fundamentais do processo de ensino-aprendizagem. 

Neste sentido, somente a partir de dados da realidade - aí incluídos os seus perfis - é que 
se poderá lograr êxito na construção de propostas eficientes, capazes de torná-los - eles próprios 
- profissionais que pautem sua atuação na “escuta”. Transformando-os, portanto, para além de 
professores, na acepção mais tradicional que esse termo carrega ao longo da história, em 
“interlocutores [dos jovens] diante de suas crises, dúvidas e perplexidades geradas, ao trilharem 
os labirintos e encruzilhadas que constituem sua trajetória de vida” (Dayrell, 2007, p. 1125). 

Assim, saber mais sobre tais sujeitos parece ser caminho bastante promissor, no sentido 
de um melhor entendimento acerca de importantes aspectos da grande e vultosa empreitada 
posta em marcha pelo governo federal quando da criação do ProJovem. Tal conhecimento, por 
seu turno, pode gerar subsídios que se mostrem efetivamente capazes de contribuir para a 
qualificação e/ou redefinição de um Programa que representa, hoje, e de fato, uma das 
principais apostas governamentais no âmbito das políticas públicas de EJA. 
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