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que aprendem; aprender como prática social.
Contexts, questions, and answers: What is new in youth and adult education?
Abstract: This article discusses a set of provocative questions emerging from the articles received
for this special issue on youth and adult education, and how researchers have been answering them.
These are reflections on the meaning of learning of youth and adults in the face of the complexity of
contemporary demands, which transformed traditional meanings of learning as well as the ways a
diversity of young and adult subjects learn in social practices, including the condition of workers in
permanent formation. The analysis shows experiences of diverse time-spaces, identities, languages, and
ways of seeing reality towards the constitution and attribution of senses and understandings of a
world. In these diverse experiences contacts are interweaved, nets are formed, ideas are spread and
bonds are created in the dialogue among researchers working in the field of youth and adult
education in three continents.
Key-words: Youth and Adult Education; learning in the 21st century; diversity of learning subjects;
learning as social practice.
Contextos, preguntas, respuestas: ¿Qué es novedoso en la educación de personas
jóvenes y adultas?
Resumen: Este artículo analiza un conjunto de cuestiones que emergen de los artículos que
conforman este número especial y los modos cómo los investigadores las abordaron en sus
investigaciones y estudios. Las autoras presentan reflexiones sobre aprendizaje de jóvenes y adultos
cómo tema candente, frente la complexidad y de las exigencias contemporáneas y de la aceleración
del tiempo, que transforman el significado de aprender y los modos cómo la diversidad de sujetos
adultos y jóvenes aprende en las prácticas sociales, lo que incluye la condición de trabajadores en
permanente formación. Se revelan vivencias de tiempoespacios diversos, inundados por identidades,
lenguajes e imágenes conformadoras de modos de ver la realidad, y de asignar sentidos para
comprender un mundo. De esta manera se forman contactos, se producen redes, se diseminan ideas y
se establecen diálogos entre investigadores del área de educación de jóvenes y adultos en tres
continentes.
Palabras-clave: Educación de personas jóvenes y adultas; aprendizajes en el siglo 21;
diversidad de sujetos que aprenden; aprender cómo práctica social.

Aprendizagem no século XXI
Aprendizagem parece ser palavra chave no mundo contemporâneo e tema candente diante da
complexidade das exigências que se põem diante de sujeitos jovens e adultos. A velocidade como as
transformações se operam na realidade, a partir de inovações que invadem o cotidiano, indicando a
riqueza da produção de conhecimentos em todas as áreas e de todas as ordens desafia a
compreensão dos que nasceram e foram formados em um mundo dado, quase pronto, cujos
conteúdos faziam crer que era só um — e apenas um — o mundo.
Apesar das formulações teóricas que desde os anos 1920/1930 do século XX sacudiram o
paradigma da ciência clássica, inaugurando a perspectiva da física quântica e das energias que
definiam a materialidade dos objetos, quase 100 anos depois ainda navegamos e nos embatemos
entre modelos explicativos do tal mundo dado e possibilidades de compreender que cada um de nós
cria um mundo (Capra, 1996). “Possibilidades (grifo nosso) que apenas alguns atores são capazes de
exercer e que são exercidas apenas em certos lugares. [...] [e que se realizam num] tempo empírico
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que flui da existência de possibilidades concretas, que permite uma história já feita ou uma história
por fazer” (Santos, M., 1999, p. 15).
Fomos sendo enlaçados pela aceleração do tempo e a restrição do espaço, cada dia mais
definido nas sociedades capitalistas como resultantes inexoráveis de um modelo produtivo
praticamente sem volta. Santos, M. (1999) contribui para a compreensão deste tempo empírico,
sempre fugaz, associado ao espaço em que se realizam a existência e os saberes que nele se
produzem, o que exige da atividade científica trabalhar com pedaços de tempo que invariavelmente
conectam o acontecer local — e suas produções — e o acontecer global, de modo que estas
produções possam se realizar (no sentido de existir na realidade) nesse tempoespaço presente, cujo
futuro é também, e sempre, realizável.
Esse movimento de aprender do mundo e com o mundo, em tempoespaço definido — o que se
faz pela experiência social —, implica compreender que: “A datação do mundo faz com que
tenhamos sempre que estar revendo conceitos. Mas a própria palavra conceito é uma palavra que
depende da época, da aceitação da ideia de que o mundo é datado.” (Santos, M., 1986, p. 26).
Que sentidos, então, atribuir a aprender em um mundo nunca dado, mas produzido
continuadamente? O que significa aprender, então, para sujeitos adultos? Aprendem os adultos de
um jeito diferente dos jovens? O que vem mudando nesse conceito, ao longo do tempo — e de sua
datação —, e como a mudança atravessa práticas formais e não formais de aprendizado, sejam feitas
nas instituições escolares, sejam feitas em espaços sociais, sejam produto de ações que educam nas
sociedades, em tempoespaço sempre renovado?
As perguntas não param aí. O trabalho de investigadores do campo das ciências humanas e
sociais sobre processos que educam nessas sociedades contemporâneas se inicia com algumas dessas
perguntas e evolui para um sem número de outras que põem à prova os achados científicos, as
conclusões provisórias que se vão constituindo a cada nova pergunta formulada.
Quem são esses sujeitos adultos que continuam a aprender, a se educar e a se formar no
fazer cotidiano da vida? Que marcas trazem dos tempos idos e vividos, em que outros processos de
aprendizagem se realizaram, e que interseccionam o presente a que buscam se adaptar, reatando
conhecimentos, refazendo-os, ressignificando-os?
Quem são os sujeitos jovens — os múltiplos jovens que inundam a vida com seus
refazimentos do mundo, suas redescobertas e reinstalações de culturas a cada tempo, a cada espaço,
local e globalmente?
Jovens e adultos, integrantes da população economicamente ativa, revivem e reavivam um
mundo do trabalho que a vertiginosidade do avanço do capital altera, desfaz, refaz, recria, tanto
redefinindo postos de trabalho e ofícios; como modos e meios de desempenho das atividades; assim
como rediscutindo direitos do trabalho conquistados historicamente, fruto de “novos” contratos
sociais cujos interesses do capital põem em questão o seu significado para os trabalhadores.
Como aprendem a ser trabalhadores desse novo tempo? Que interesses buscam esses
sujeitos nos processos vivenciados em programas de educação de jovens e adultos e fora deles?
Outros sujeitos emergem nessa longa fase da vida “adulta” — idosos, cuja presença no
mundo se faz mais longa, resultante dos avanços da ciência em relação à saúde, quanto às condições
que a busca de bem estar social tem oferecido às populações. A longevidade tem desafiado as
políticas públicas, porque se coloca como um novo tempo de vida, que não pode mais ser
confundido com o ócio, com o nada fazer, mas com a necessidade de se sintonizar com as
mudanças, de preservar patrimônios imemoriais, de aprender com a proximidade de distintas
gerações.
O que se observa, nesse século, é que o sentido de aprendizagem deixa de ser uma
construção estática, fechada, para assumir uma dinamicidade incalculável, tais são as formas de
aprender, os interesses dos aprendentes, os modos como se ensina/educa em sociedade, desvelando
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o mito de que a escola é a instituição por excelência onde se aprende, porque todos os espaços
sociais cumprem essa função com maestria. As relações entre os sujeitos são relações de troca, de
intercâmbio, de interseção, produzindo saberes resultantes da mescla de culturas, saberes e
conhecimentos formais, não formais e informais que se põem em jogo, e ressignificando o sentido
de aprender. Pode-se, então, afirmar que mais do que nunca, nos tempos presentes, aprende-se na
prática social, pelas formas como homens e mulheres ocupam e se projetam no mundo, agindo
sobre ele e transformando-o, para si e para produzir o que se vem conhecendo como “complexidade
do mundo” — não do mundo, em sentido único, mas de um mundo, particular, singular, e de cada
sujeito cognoscente que sobre ele atua, com suas aprendizagens, formas de conhecer, de intervir e de
interpretá-lo. Diferentemente de tempos outros, na contemporaneidade são as interações sociais, em
suas diversas formas de aproximar os sujeitos, tanto nos planos físicos quanto nos virtuais que
aceleram o tempoespaço e recriam os modos de conhecer (que lugar ocupam as imagens nesses novos
modos?), inaugurando/reconhecendo a prática social como locus de aprendizagem.
Essas constatações são, entretanto, novas hipóteses de trabalho que fazem o pano de fundo
que motivou este dossiê. Caberia, portanto, ainda, interrogar: que linguagens inundam os mundos
desses sujeitos, que significados as imagens adquirem em suas vidas, de que modo novas formas de
comunicação são apropriadas por eles e constituem sentidos e dispositivos de compreensão do
mundo? São essas formas alienadoras da participação social, da prática e da vivência política dos
sujeitos, ou inauguram novas maneiras de trançar contatos, formar redes, disseminar ideias e instituir
vínculos?
Por fim, uma última questão cabe enunciar: com todos esses reconhecidos processos de
aprendizagem na contemporaneidade, como as políticas públicas expressam as necessidades de
aprendizagem formal de jovens e adultos — sejam na escolarização, sejam na formação mais ampla
—, diante da concorrência desses inúmeros espaços de aprendizagem?
Diversidade de sujeitos que aprendem
A compreensão de que a EJA, no Brasil, é uma modalidade de ensino com demandas
particulares e que atende uma população que, além de historicamente excluída, é marcada pela
diversidade e cruzada por múltiplas tensões, amplia-se na sociedade brasileira. Di Pierro (2005)
chega mesmo a identificar um processo de “redefinição da identidade e das políticas de EJA no
Brasil”, que tem despertado a atenção e desencadeado a realização de estudos sobre juventude,
gênero, especificidades do campo e, com menor intensidade, sobre a condição étnico-racial, sobre as
necessidades educacionais especiais e sobre identidades e práticas religiosas.
Esta pode ser considerada uma novidade no campo da EJA, pois a ideia de cidadania e
inclusão homogeneizante dos sujeitos tem uma longa tradição (Di Pierro, 2005) tanto no
discurso dos pesquisadores como nos cursos de formação na área. Na verdade, os sistemas
escolares modernos se construíram com base em uma noção de cidadania derivada do
movimento iluminista (Anderson, 1991; Biesta, 2007, 2011; Dussel, 2009) e sobre o protótipo de
nação como uma família extensa. Essa noção de família extensa, ou de inclusão
homogeneizante, inclui a todos aqueles que são iguais (por laços de “familiaridade”, linguagem,
cultura, história, religião etc.).
Na EJA brasileira, tal homogeneidade vem sendo traduzida de várias formas. Uma
tendência identificada é que os sujeitos da EJA são entendidos como “não crianças”, definição
que varia de acordo com o contexto social (Oliveira, 1999). Essa noção, no Brasil, resultou,
inclusive, em acirrados debates entre educadores, gestores públicos e legisladores quanto à
necessidade de estabelecimento de idade mínima para ingresso em cursos de EJA, bem como
para a realização de exames (Brasil, 2010; Paiva, 1997).
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Mas também a compreensão de que a educação é um direito humano que se estende ao
longo da vida ocupa lugar em documentos fora do âmbito do Ministério da Educação, como no
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH, 2003), da Secretaria Especial de
Direitos Humanos: “[...] a Educação Básica, como um primeiro momento do processo educativo
ao longo de toda a vida, é um direito social inalienável da pessoa humana e dos grupos
socioculturais”. Por esta formulação, pode-se observar que jovens e adultos são especificamente
incluídos nas ações desse Plano, como titulares da educação básica à qual têm direito ao longo
de toda a vida.
Assim a EJA, lentamente, amplia o espaço legal que deveria ter sido assegurado desde a
Constituição Federal de 1988 conquistando, consequentemente, meios e recursos que
possibilitassem a consecução de finalidades, metas e objetivos.
A exclusão da escola constitui, ao lado da idade, uma marca na configuração dos sujeitos da
EJA (Di Pierro, Jóia, & Ribeiro, 2001; Oliveira, 1999). Assim, os analfabetos e aqueles com poucos
anos de escolarização são identificados, por muitos autores do campo, como o público prioritário da
EJA, com o qual a sociedade tem uma dívida histórica. De fato, nessa perspectiva, a condição de
“não crianças” e a questão da exclusão escolar se juntam na configuração dos sujeitos da EJA.
Entretanto, o pertencimento aos extratos mais empobrecidos da sociedade parece ser uma
marca forte na constituição da identidade dos sujeitos da EJA, ou seja, os sujeitos da EJA são os
excluídos da sociedade. Arroyo (2001, p. 12), com base no legado da EJA produzido no final dos
anos de 1950 e início dos anos 1960 no âmbito dos movimentos de Educação Popular afirma que
“A EJA nomeia os jovens e adultos pela sua realidade social: oprimidos, pobres, sem terra, sem teto,
sem horizontes”.
Di Pierro (2005) destaca que a identidade dos sujeitos da EJA tem sido construída com base
em dois aspectos: [...] por um lado, o estigma que recai sobre os analfabetos em sociedades letradas e
por outro, uma relativa homogeneidade sociocultural dos educandos conferida pela condição de
camponeses ou imigrantes rurais e trabalhadores com pouca qualificação.” (p. 1120)
A noção da “cidadania” derivada do protótipo da família extensa tem um potencial
emocional muito importante, embora apresente limitações em relação às questões de
“diversidade” e para responder a demandas resultantes dos fenômenos econômicos,
socioculturais e legais da globalização. No campo pedagógico e especificamente na EJA essa
noção de cidadania continua sendo de grande importância e articula boa parte dos programas
curriculares, embora venha sendo analisada em suas limitações (Moses, 2007; Fischman & Haas,
2012), porque gerou uma educação que em nome da igualdade exclui simultaneamente a muitas
pessoas pelas diferenças de raça, etnia, gênero, faixa etária, necessidades especiais etc.
Assim, a tendência à “relativa homogeneização” dos sujeitos da EJA vem sendo desafiada
mais recentemente. Ao afirmar que “a identidade dos sujeitos não foi construída com base em
características psicológicas, cognitivas, de gênero, de faixa etária ou outras,” Di Pierro (2005, p.
1120) destaca um fenômeno recente identificado como “A descoberta da diversidade” que
reconhece:
[...] emergência de movimentos que reivindicam o reconhecimento político e cultural
de identidades sociais singulares (mulheres, negros, jovens, indígenas, sem terra), ao
lado da difusão do pensamento de autores orientados ao interculturalismo e/ou
vinculados ao “paradigma da identidade”, [o que] favoreceu o reconhecimento da
diversidade dos sujeitos da educação de jovens e adultos (Di Pierro, 2005, p. 1121).
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Esse debate começa a ganhar espaço no campo da EJA, sendo incorporado ao Documento Base
Nacional Preparatório à VI Conferência Internacional de Jovens e Adultos (VI CONFINTEA)1. Fruto de um
acúmulo de discussão feita inicialmente a partir de metodologia e regimento apresentados pelo
Ministério da Educação, desenvolvidos em reuniões de âmbito estadual sob a coordenação de
Fóruns de EJA2, seguidas por encontros regionais com a presença de delegados indicados nessas
primeiras reuniões e, por último, em encontro nacional de delegados que referendaram o referido
Documento, observa-se que este não abandona o pertencimento de classe social do sujeito da EJA,
mas agrega as dinâmicas culturais aos aspectos econômicos, afirmando a heterogeneidade e a
diversidade dos sujeitos:
A EJA volta-se para um conjunto amplo e heterogêneo de jovens e adultos oriundos
de diferentes frações da classe trabalhadora. Por isso, é compreendido na diversidade
e multiplicidade de situações relativas às questões étnico-racial, de gênero,
geracionais; de aspectos culturais e regionais e geográficos; de orientação sexual; de
privação de liberdade; e de condições mentais, físicas e psíquicas – entendida,
portanto, nas diferentes formas de produção da existência, sob os aspectos
econômicos e culturais. (Brasil, 2008, p. 13).
Mas também no mesmo Documento pode-se ler a preocupação que se tem com esse atributo
valorativo da diversidade, pelo reconhecimento de que “7. A desigualdade tem sido a marca da
diversidade em nosso país” (Brasil, 2008, p. 14), o que atesta nossa frágil capacidade de assumir os
diferentes, optando por traduzir essas diferenças em mais desigualdade. E o Documento segue a
crítica, apontando o papel do Estado nesse contexto — espaçotempo histórico:
A diversidade transformada em desigualdade tem assumido um duro papel para a
cidadania em toda a história brasileira. Considerada a sociedade de classes,
hierárquica e autoritária que constituiu a nação, há exigência de políticas de Estado
para superar a desigualdade engendrada pelo sistema capitalista.” (Brasil, 2008, p. 14).
No esteio dos sujeitos da diversidade, alguns grupos têm conquistado lugar de visibilidade e
assumido identidades sociais singulares: sujeitos do campo, internos penitenciários, quilombolas,
surdos, entre outros, arregimentaram força e obtiveram políticas e programas específicos a eles
destinados, no conjunto heterogêneo que potencialmente demanda a EJA. Nesses conjuntos,
mulheres presas e negras, por exemplo, passam a ter visível a problemática que as acompanha
durante o tempo de privação de liberdade, que inclui a segregação pelo fato de delinquirem, sendo
mulheres e mães, e de pesar sobre suas costas a questão racial, fundadora de outras desigualdades
entre os pobres e mais desiguais no país. Essas mulheres, em grande parte, sofrem ainda pelo
afastamento da escola, o que confere a elas um grau insuficiente de escolaridade para prover a luta
pela sobrevivência, após o cumprimento da pena. Que aprendizagens estão estas mulheres dispostas
a assumir durante o tempo de privação de liberdade? Como conferir prioridade a processos formais
de aprendizagem diante de tantas exigências de que são tributárias, pela condição feminina, quando
em privação de liberdade?
No caso dos deficientes, uma forte inflexão tem demonstrado a presença forte desses
sujeitos em classes de EJA. Historicamente sabe-se que muitos desses sujeitos estiveram apartados
na escola – e de aprendizagens escolares — mais pelas condições quase inexistentes de acessibilidade
e de materiais adequados aos diversos tipos de deficiências do que por incapacidade de fazê-las. Mas
um movimento sutil parece estar retornando a um tempo de patologização do fracasso escolar,
rotulando qualquer fracasso como deficiência, razão e justificação para excluir esses sujeitos da
A VI CONFINTEA, promovida pela UNESCO foi realizada na cidade de Belém, no estado do Pará em
2009. Ver Haddad (2009).
2 Sobre os Fóruns ver http://www.forumeja.org.br/. Acesso em 29 de maio de 2013.
1
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escola e enviá-los a classes de EJA, onde são acolhidos sem discriminação, mas frequentemente sem
que recebam atenções indispensáveis requeridas, quando se tratam, efetivamente de deficientes.
Poder-se-ia, então, indagar: deficientes são também sujeitos da EJA? De que modo podem encontrar
na EJA espaços de aprendizagem? Como lidar com a multiplicidade de rotulações que vêm sendo a
eles dispensadas, sem que os diagnósticos possam se confirmar? Que ferramentas vêm contribuindo
para viabilizar aprendizagens desses sujeitos?

Estudos e concepções do campo da educação de jovens e adultos
Animadas pelo contexto em que tantas perguntas surgiam, as editoras do presente dossiê
pensaram em como ocupar um lugar de trânsito para a discussão de muitas dessas questões que vêm
sendo objeto de pesquisas e estudos de pesquisadores no Brasil, na América Latina e em outras
partes do mundo, pondo em diálogo concepções, conceitos, modos de investigação e achados.
Mesmo sabendo que os estudos ora são insuficientes diante dos desafios que se complexificam
cotidianamente; ora são mais amplos e pouco influenciam as políticas governamentais, há que
destacar a produção crescente dos pesquisadores, o que exige canais de disseminação e intercâmbio
entre todos esses.
A resposta às questões levantadas na ementa do dossiê veio sendo oferecida por um
conjunto robusto de estudos e pesquisas, o que mostra a vitalidade de muitos investigadores, no
sentido de compreender e interpretar a realidade e a complexidade das aprendizagens no século
XXI. A proposta do dossiê esperava trabalhos baseados em estudos e pesquisas desenvolvidas e em
desenvolvimento e que apresentassem novas possibilidades de compreender processos de
aprendizagem formalizados, não formalizados, não intencionais e dispositivos que dotam os sujeitos
de ferramentas de participação social e política, todas elas áreas ressignificadas nos cenários sociais
em mudança.
Em resposta ao convite feito por meio de nossas próprias redes de contato e também da
Revista e que, certamente foram se replicando para tantas outras, o conjunto de 24 artigos enviados
reforçou nossa crença no vigor do campo e das pesquisas que vêm sendo realizadas. Se se considerar
que esses artigos foram escritos individualmente, em oito casos, os demais 16 em coautoria (dez por
dois autores, cinco por três e um por quatro autores), observa-se que a rede em conexão é bem mais
ampla do que inicialmente poderia parecer. Os artigos recebidos, então, envolveram 47 autores, dos
quais 39 do Brasil, ou seja, a maioria; três de Portugal; dois do México; um da Espanha;, um da
França; e um a Colômbia, demonstrando a abrangência dos espaços em que se situam os
pesquisadores e a diversidade de nações em que o campo se configura.
Uma análise sobre o conjunto dos 24 artigos revelou que a maioria (17) resulta de processos
de investigação, enquanto sete se configuram como ensaios. Os autores, em maioria, não apresentam
os percursos metodológicos trilhados em detalhes, mas é possível perceber algumas tendências: dois
artigos são fruto de pesquisa documental e um de pesquisa bibliográfica; em dois trabalhos os
autores afirmaram ter realizado observações sistemáticas; em quatro trabalhos dados quantitativos
revelam o peso estatístico dos achados; em dois a pesquisa foi realizada por meio de entrevistas (a
forma semiestruturada aparece em um dos casos); em um trabalho privilegiou-se a história oral; em um
encontramos referência à pesquisa-ação; em outro se desenvolveram atividades junto a estudantes;
três mesclaram dois ou mais procedimentos como análise documental, entrevistas, estatísticas,
observações e diários de campo.
Quanto ao tamanho das amostras utilizadas nos diversos estudos, apenas um dos trabalhos
faz referência ao fato de ser um estudo nacional, em uma das fases da pesquisa. Nas demais
investigações, estas cobrem grupos maiores ou menores de estados, de municípios, de escolas, de
espaços não escolares, de salas de aula, de professores e alunos para analisar políticas educacionais; e
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perspectivas de professores, de coordenadores, de gestores, de alunos (e de alunas negras ou
aprisionadas, que frequentavam classes de alfabetização, de ensino fundamental, de ensino médio, de
ensino superior, de pós-graduação [stricto e lato sensu] e práticas de sala de aula).
Além da análise sobre os percursos metodológicos percorridos pelos autores, mapeamos as
temáticas trabalhadas nos textos aprovados, que, cabe ressaltar, de modo geral, articulam mais de
uma temática. Observe-se a riqueza do conjunto obtido no quadro 1.
Ao lado da leitura dos artigos buscando identificar as temáticas, prestamos especial atenção
ao conjunto de palavras-chave apresentado pelos autores. Assim, há artigos que lançam um olhar
sobre as políticas públicas, políticas educacionais e programas de governo (PROEJA e ProJovem)
sob a perspectiva da compreensão e da avaliação de programas e políticas de EJA. Há também
trabalhos sobre cotidiano escolar e sobre práticas educativas em diferentes espaços, bem como sobre
as experiências dos sujeitos em sala de aula ou no trabalho. O legado da Educação Popular também
esteve presente nos artigos, tanto sob a forma de atualização dos conceitos, quanto no diálogo de
sua pedagogia com a prática educativa em espaços escolares e em outros espaços. A diversidade dos
sujeitos, tal como vem sendo tratada no campo da EJA, também foi contemplada: há trabalhos
sobre gênero, raça e etnia, faixa etária (jovens e idosos), educação de pessoas deficientes (deficiência
intelectual com necessidades especiais de aprendizagem) e com restrição e privação de liberdade.
Recebemos, ainda, um conjunto de artigos preocupados com um também variado conjunto de
questões: aprendizagem ao longo da vida, estratégias de ensino-aprendizagem, justiça cognitiva,
emancipação social, alteridade, qualidade de ensino, direito à educação, letramento e alfabetização de
adultos, diferentes linguagens, ensino de matemática, tecnologias, currículo, complexidade, educação
permanente e formação de adultos, socioconstrutivismo, evasão, desistência, abandono e
permanência na escola.
Os 17 aprovados para publicação exigiram dois volumes para o dossiê de EJA. Nesse
primeiro, serão publicados artigos que abordam a formação de adultos na Espanha, Portugal e
França e a diversidade dos sujeitos em suas interseções entre faixa etária e tecnologias; a deficiência
intelectual, o letramento de jovens e tecnologias; mulheres negras, o letramento e a alfabetização;
mulheres privadas de liberdade. Além disso, inicia-se o debate sobre as tensões entre evasão,
desistência, abandono e permanência na escola, que se acentua no segundo volume, dando sequência
a um conjunto que faz jus à história da América Latina, e nela, especialmente, o Brasil.
Nossa América e o Brasil do final dos anos 1950 e início de 1960 tiveram lugar proeminente
no cenário da educação de adultos, marcadamente pela ação da sociedade civil com o viés da
emancipação das gentes, e da consolidação de uma cidadania que se contrapunha à história do
Estado brasileiro em relação à maior parte da população. O lugar da pobreza, da miséria, do
analfabetismo marcados como determinantes do atraso econômico e social do país foi posto à prova
com iniciativas que se faziam com as gentes, demonstrando que aprender é direito de todos e que
todos são capazes de fazê-lo, onde quer que estejam, onde quer que vivam, a que classe social
pertençam.
Paulo Freire foi a personagem, entre outras, que simbolizou a luta da educação popular, cuja
trajetória é brutalmente interrompida pelo regime militar que silencia a sociedade no Brasil e em
muitos países da latinoamérica. No exílio, sua ação-reflexão se estende a países da África e seu
legado se espalha pelo mundo, atribuindo sentidos à educação de adultos e ampliando os contextos
em que esses sentidos se gestam, pelos aprendizados que incorporam diferentes realidades,
diferentes culturas e modos de produzir mundos antes desconhecidos do centro epistemológico da
modernidade. Enquanto isso, o obscurantismo instalado tentava ocultar dos brasileiros essa forma
de pensar antes experienciada, e que, segundo a lógica da ditadura, desestabilizava o regime servil aos
interesses ideológicos dos países capitalistas que sustentavam a onda sinistra que dominava todo o
continente da América do Sul.
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Quadro1.
Descrição dos artigos aceitos no dossiê
Título

Tipo

1) Educação de Jovens e
Adultos no Sistema
Penitenciário: notas de
pesquisa sobre a
experiência brasileira
2) Evasão na EJA –
histórias de abandono?
Usos e táticas de
praticantes na
autogestão da vida

ensaio

3) Mulheres de meios
populares e a
construção de modos
de participação nas
culturas do escrito
(Minas Gerais, Brasil,
século XX)
4) Acessibilidade
cognitiva para o
letramento de jovens
com deficiência
intelectual

pesquisa

5) O reconhecimento das
especificidades da
Educação de Jovens e
Adultos: constituição e
organização de
propostas de EJA

pesquisa

6) Trajetórias e vivências
escolares de mulheres
em situação de
privação de liberdade
7) Educadores do
Projovem Urbano:
quem são esses novos
atores da EJA?
8) Jugar a la escuela con
pantalla y teclado

pesquisa

ensaio

pesquisa

pesquisa

pesquisa

Temáticas

Escola /nível
do sistema /
outros
espaços

Enfoque /
abrangência

Aporte teórico
metodológico / técnicas
coleta de dados

Escola para jovens e
adultos em
contextos de
privação de
liberdade
Evasão, desistência,
abandono –
descontinuidade
garantida pelo
direito de “usar a
escola a seu favor”
Mulheres negras e
cultura escrita

escola

Políticas públicas /
Brasil

Percurso histórico das
formulações mais recentes sobre
educação em espaços de privação
de liberdade

escola

Perspectivas de
alunos / local

Origem em estudo de caso em
escola de EJA, expandindo
narrativas temáticas, à luz da
concepção de “justiça cognitiva”
(Santos)

escola, família,
espaços da
cidade

Perspectiva de
mulheres negras /
comunidade

História oral – 33 mulheres
negras

escola

Desenvolvimento
de recursos para
acessibilidade
cognitiva / escola

Pesquisa-ação. Sujeitos: dois
professores e sete alunos

projetos de
extensão
/pesquisa
realizados por
universidades e
em parceira
com entidades

Educadores e
coordenadores /
Brasil

escola em
presídio

Alunas presas e
pedagoga / local

Levantamento nacional em
instituições de ensino superior
brasileiras (banco de dados do
INEP e ANPEd). Etapa
qualitativa: visitas a locais de
funcionamento de projetos e
entrevistas com estudantes atuais
e egressos, educadores e
coordenadores
Teoria da relação com o saber
Entrevista com 5 alunas e 1
pedagoga

Práticas de
letramento mediadas
por TICs para
jovens com
deficiência
intelectual
Especificidades da
EJA em projetos

Escola para
mulheres em
privação de
liberdade
Perfil de educadores
do Programa
ProJovem Urbano
Situações educativas
mediadas por
tecnologia em salas
de EJA

programa federal
realizado por
fora do sistema

Caracterização de
educadores / Brasil

Survey em 11 estados brasileiros,
amostra estatística de 419
educadores

fora da escola

Prática de
professores e
resposta de alunos /
local

Perspectiva etnográfica
Duas sessões em dois espaços
que oferecem cursos de
computação
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Quadro1.
Descrição dos artigos aceitos no dossiê
Título

Tipo

Temáticas

Escola /nível
do sistema /
outros
espaços

Enfoque /
abrangência

Aporte teórico
metodológico / técnicas
coleta de dados

9) A permanência
escolar na educação
de jovens de adultos:
uma escrita nascente a
propósito da
qualidade na educação
no Brasil?
10) Linguagens e
experiência em
Educação de Jovens e
Adultos
11) Pesquisa colaborativa:
a (per)feição de uma
nova pesquisa na
Educação de Jovens e
Adultos e a
implicação dos
sujeitos
12) Aproximações entre
ofertas de educação
de jovens e adultos
com foco na
juventude: perfis e
espaços
13) Europeização das
Políticas de Educação
de Adultos: reflexões
teóricas a partir dos
casos de Espanha e
Portugal
14) Educação de Jovens e
Adultos:
encantamento e
permanência na escola
15) Trabalho, educação e
emancipação humana:
a afirmação da EJA
como direito

pesquisa

Concepção de
permanência escolar
na EJA

escola

Tratar a concepção
de permanência
escolar em
oposição a evasão /
Brasil

Pesquisa bibliográfica

pesquisa

Relação entre
linguagem verbal e
linguagem imagética

escola

Desenvolvimento
de atividades com
alunos / local

Intervenção pedagógica por meio
de atividades realizadas junto a
estudantes

pesquisa

Exploração da
concepção
metodológica de
pesquisa colaborativa

escola /
universidade

Desenvolvimento
do trabalho
pedagógico de uma
professora / local

Pesquisa colaborativa entre
pesquisadores e professora da
educação básica

pesquisa

Comparação entre
programas para
jovens: ProJovem
Urbano e oferta
regular de EJA

escolas e
programa

Alunos, docentes
escolas / Brasil

Análise de dados a partir do
sistema de monitoramento e
avaliação do PJU e do Censo
Escolar realizado pelo INEP

pesquisa

Políticas prioritárias
para a Educação e
Formação de
Adultos: em
destaque Portugal e
Espanha
Permanência escolar
e encantamento

Nação e região

Documentos
definidores de
políticas europeias
/ Europa

Pesquisa de tipo empíricodocumental.
Técnica de análise de conteúdo
combinada com análise crítica do
discurso
Portugal, Espanha e Europa
Entrevista com 93 alunos

trabalho e escola

Documentos legais
e perspectivas de
alunos sobre
trabalho e escola /
local

16) La Educación
Popular: una
construcción colectiva
desde el Sur y desde
abajo

ensaio

Experiência de
estudantestrabalhadores e
configuração de
práticas educativas
emancipatórias:
afirmação da EJA
como direito?
Trajetória histórica
da educação popular
na América do Sul

Pedagogia da EP
na escola e na
sociedade

17) Uma abordagem
multirreferencial da
formação em sua
complexidade

ensaio

História, América
do Sul
Novos cenários e
reelaboração da
pedagogia da
educação popular /
regional AL
Políticas públicas e
concepções teóricas
/ França

pesquisa

pesquisa

Perspectivas
históricas e políticas
sobre concepções de
formação de adultos

escola

Formação,
educação e
educação
permanente em
sistemas
governamentais

Perspectivas de
alunos / local

Análise documental sobre
legislação brasileira e de
documentos de programas e
projetos de EJA
Entrevistas individuais
semiestruturadas, observação
participante e registro em diário
de campo
Percurso histórico crítico das
concepções

Percurso histórico crítico das
concepções
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Nos anos que se seguiram à II Guerra, entretanto, os acordos para a restauração de uma
Europa arrasada incluíam a educação de adultos como forma de adaptar os cidadãos a um mundo
que se refazia, em que os conhecimentos haviam avançado em progressão geométrica por força de
necessidades específicas do conflito e que, consequentemente, exigia novas aprendizagens,
(re)novados sujeitos aprendentes. Os sentidos dos acordos internacionais incluíam a cultura de paz
ao campo da educação de adultos e buscavam fazer com que a educação contribuísse para a
reinstauração de direitos e maior igualdade de gênero.
Timidamente os acordos firmados com a Unesco pouco influenciaram as políticas dos
chamados países subdesenvolvidos/em desenvolvimento, cujos déficits de educação para a maioria
da população alcançavam altas taxas, que as instituições vinculadas à Organização das Nações
Unidas recomendavam priorizar, sem entretanto assumirem qualquer parceria efetiva com o
conjunto de nações. Havia mais o que fazer na Europa, prioridade absoluta para manter o equilíbrio
ideológico-hegemônico do mundo, na disputa entre Estados Unidos da América e, então, União
Soviética.
A nós, povos do chamado Terceiro Mundo, sobravam os esforços de resistência que
conseguíamos engendrar, à custa de heroicos cidadãos cujo sonho e luta contribuíram para mudar o
panorama das nações e os regimes totalitários, e de duração que se estendia por mais de duas
décadas.
Passado o tempo de trevas, os desenhos das nações vão lentamente se refazendo, e o lugar
da educação de adultos volta a circunstanciar projetos de desenvolvimento, não mais apenas em
função do “homem educado que produz”, mas como direito humano, que desde a Declaração
Universal dos Direitos Humanos de 1949 se enunciara.
Entre nós, brasileiros, o direito à educação para todos chegou tarde: apenas a Constituição
de 1988, promulgada durante o primeiro governo democrático na transição da ditadura para a
democracia, preceitua que a educação é direito de todos independente da idade. Embora assim
enunciado, dificilmente se ultrapassa o atraso histórico da alfabetização e do saber ler e escrever de
todos os brasileiros, em curto tempo. Mais: o direito constitucional de 1988 previa, para todos, o
ensino fundamental, e mais recentemente o direito à escolarização se estendeu até os 17 anos, o que
tem significado um novo desafio para as esferas públicas, que devem oferecer toda a educação
básica, dos 4 aos 17 anos, o que inclui a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.
A consecução desse direito ainda anda em larga defasagem especialmente entre jovens e
adultos que não se escolarizaram na infância, como devido, pelas interdições do modelo político
adotado de pouca prioridade às classes populares. Na contemporaneidade que anima este dossiê, são
cerca de 45 milhões de jovens e adultos sem ensino fundamental (e entre eles os que não sabem ler e
escrever), e 100 milhões que não completaram o ensino médio.
De que modo, portanto, equilibrar uma educação de jovens e adultos que vai bem além da
escolarização para se debruçar no reconhecimento de todas as formas de aprendizagem e valorizá-las
em novas políticas públicas? Que indícios as políticas têm revelado de se inclinarem a fazer diferente
uma EJA que não se restrinja à alfabetização — forma simplificada e apropriada pelas populações
como benção e outorga de mandatários políticos?
A ordem do campo passa a definir, então, uma inversão necessária às políticas, tomando os
sujeitos humanos como centrais na definição dos quefazeres governamentais. Esse lugar que sempre
foi o centro da educação popular, por vias outras acaba retornando às políticas governamentais, por
não ser mais possível pensar o universal, sem dar conta do local, do regional, dos grupos humanos,
dos grupos etários, dos interesses variados.
Um legado da história da educação popular se fazia, assim, presente na história
contemporânea da educação de adultos, que recentemente assumiu entre nós os sujeitos jovens —
sempre existentes pela ausência da escola básica para todos, na latinoamérica. Modificam-se as
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práticas políticas, modificam-se as prioridades, modificam-se os sentidos, sem que, no entanto, se dê
conta de superar o atraso histórico da educação das populações do continente. As ofertas abundam,
mas ainda são, todas, em sua forma e conteúdo, insuficientes para garantir o direito das gentes à
educação básica, e já nos vemos diante de desafios mais complexos: manter sistematicamente a
opção política pela aprendizagem ao longo da vida, forma e conteúdo da aventura e da experiência
do aprender não apenas na infância, mas essencial e continuadamente ao longo da existência.
Como as políticas respondem aos sujeitos da diversidade e às concepções?
A diversidade leva, invariavelmente, à mudança de concepções no campo. De que forma
essas concepções envolvem outros sujeitos? Que lugar cada diferente ocupa na perspectiva de
inclusão? Deficientes, idosos, mulheres, negros, presos — todos, em processos de aprendizagem,
mediados ou não por tecnologias que, nos últimos tempos, têm demonstrado um poder superior de
mobilização dos sujeitos em direção ao domínio de novas linguagens — vêm surpreendendo
pesquisadores e professores, pela potência com que empregam dispositivos tecnológicos, em desafio
às velhas práticas e processos instituídos nas formas convencionais de educação: instalam-se, assim,
os sentidos do aprender por toda a vida.
O olhar de duas pesquisadoras brasileiras que se exercitaram na ampliação do entendimento
do que há de novo para a educação de jovens e adultos, nas Américas, atraiu, inclusive,
pesquisadores europeus. Estes, para os quais as concepções do campo, antes, voltavam-se à
formação de trabalhadores, e que passam, agora, a se ocupar de novos desafios revelados pelas crises
do capital (a ruptura de condições consolidadas no Estado de bem estar social) e pelas migrações
recorrentes que inundaram de novos trabalhadores, em busca de emprego, as nações supostamente
mais atraentes.
A experiência europeia em Portugal e Espanha, e o que vem sendo formulado na França
dialogam, no dossiê, com o percurso singular da educação popular nas formas como suas lições
construíram a história da educação de jovens e adultos entre nós. Do mesmo modo, balizam
apropriações de concepções exercitadas em nossa América, cujas marcas inscrevem nossa
diversidade e “artes de fazer” (Certeau, 1994) nas políticas, nas lutas, nas subjetividades de sujeitos
jovens e adultos em continuados processos de aprendizagem. Aprender na luta, nas relações de
dominação entre as nações, no mundo, faz parte do conteúdo que tem ensinado as populações a
resistirem, recriando seus modos de viver, suas culturas, um mundo.
No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n. 9394/1996,
regulamentou o direito de todos à educação, e no caso de jovens e adultos, entretanto, as políticas
dela decorrentes restringiram-se à escolarização, cujos déficits ainda são bastante contundentes entre
nós. São 12,9 milhões de brasileiros não alfabetizados (com taxa de 8,6%), mas, considerada a
extensão recente do direito à educação básica (que se estende ao ensino médio), um total de cerca de
101 milhões de pessoas não a têm concluída, para um total de população de 190 milhões.
A disputa nas políticas pela prioridade ao atendimento a jovens e adultos, diante dos demais
níveis de ensino; assim como na oferta ao imenso contingente de sujeitos jovens e adultos diante da
diversidade que os constitui enfrenta críticas que se debatem entre o exercício do direito para todos,
sem atribuir a uns mais valor que a outros, e entre a universalização de propostas x políticas focais
que excluiriam sujeitos pela não universalidade do atendimento. Entretanto, compartilhando das
concepções da proposição governamental, entende-se que a defesa de políticas como as que vêm
sendo constituídas fundamenta-se na ideia de que ampliar o acesso e o direito implica considerar a
diversidade dos sujeitos — suas especificidades e singularidades, sem que isso represente focalizar
políticas, abandonando a perspectiva da universalização, já que entendemos como Paixão (2006,
132) que “ambas as agendas são coirmãs, complementando-se antes que se opondo”.
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Mesmo reconhecendo que se recolocam os sujeitos no centro do debate, em propostas de
políticas públicas, com características que constroem identidades e subjetividades, observa-se nossa
tibieza quando tratamos a diversidade em nossas pesquisas. Quase só conseguimos ver gênero,
raça/etnia, faixa etária, o ser jovem etc. como uma espécie de pano de fundo que pode dar novo
elemento constituidor ao objeto pesquisado. Mas aprofundamos pouco o quê, e o em quê e o como
as relações sociais marcadas por gênero, raça/etnia, por idades, pelas culturas juvenis produzem de
novos conhecimentos nos processos de investigação, para que ajudem a consolidar um campo
efervescente, em que disputas pelo direito e por prioridades políticas se mantêm acesas. Essas
diferenças que passam, muitas vezes, a constituir elementos condicionantes para produzir novas
desigualdades, que em políticas de escolarização se traduzem pelo fracasso, pelo não aprender, pela
expulsão da escola, são, como marcas da diversidade, quem sabe o que de mais novo existe na
educação de jovens e adultos, por expressarem a riqueza cultural e social de toda uma população.
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education, it is incorporated into a plurality of areas, approaches, statutes, actors and publics that
should be characterized. Training is interacting with the spheres of education, work and society
constituting many "social worlds of training". Adult training is subject to certain paradoxes as logical
operational training and people development, personal development and the development of the
society. Training must take into account these tensions while keeping its humanistic foundations.
Keywords: complexity; continuing education; adult learning; social constructivism
Una abordaje multi-referencial de la formación en su complexidad
Resumen: El artículo cuestiona la complejidad del campo de la formación de adultos,
presentando y adoptando una postura constructivista, psicosocial y multi-referencial. Si la
formación de adultos hace parte de la educación, es sin embargo constituida por una
pluralidad de dominios, de abordajes, de estatutos, de actores y de públicos que
contribuyen para caracterizarla. La formación se mantiene en interacción con las esferas de
la educación, del trabajo y de la sociedad, constituyendo los llamados "mundos sociales de
la formación". La formación de adultos ésta sometida a ciertos paradojos cómo el de la
lógica de la formación operacional y del desarrollo de personas, del desarrollo individual y
de la sociedad. La formación debe tener en cuenta esas tensiones, guardando sus
fundamentos humanistas.
Palabras-clave: complexidad; educación permanente; formación de adultos; socio
constructivismo.

Introdução1
A perspectiva teórica com a qual se trabalha questiona a complexidade no campo da
formação de adultos. Desenvolver ações de formação exige inscrevê-las em um ambiente complexo
— porque múltiplo e incerto — tendo em conta as diferentes dimensões do indivíduo, por um lado,
e os diferentes níveis envolvidos, de outro. Ou seja, significa inscrever a ação formadora em um
método de engenharia de formação sobre o qual se pode dizer, de acordo com Bruno Latour (1989,
p. 261), que se trata de “traduzir os interesses dos outros”. A complexidade é crescente e as
situações de formação cada vez têm menos respostas disponíveis para as situações ou para questões
conhecidas.
A formação pode, efetivamente, ser pensada, esquematicamente, segundo três abordagens.
A formação é a solução. Qualquer que seja o problema é a formação que deve ser posta em prática.
Neste caso, o problema não existe, a solução é conhecida e a questão do problema não é colocada
nem pensada. Neste nível, os operadores pedagógicos só podem se debater com uma formação cujas
dimensões políticas, estratégicas ou mesmo organizacionais não foram refletidas para além dos
aspectos econômicos e financeiros.
A formação resolve um problema já conhecido e inventariado e é a aplicação de
procedimentos e programas identificados. Entretanto, o risco é que a formação se situe como uma
forma de reprodução e de aplicação sem se questionar, no limite, sobre o público, suas expectativas,

1

Este texto se inscreve no prolongamento de uma parceria entre o campo de Educação de Jovens e Adultos
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e o Laboratório CIVIIC da Universidade de Rouen. O
artigo retoma e desenvolve elementos apresentados em conferências no Brasil em abril de 2013, sobre a
questão da educação e da formação ao longo da vida. Tradução de Paiva, Jane. Revisão de tradução por
Oliveira, Inês Barbosa de.
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as disfunções, as situações sociais ou profissionais. Nesta situação, a formação não é mais do que um
procedimento a ser aplicado para além, mesmo fora, das pessoas que compõem os grupos.
Enfim, a formação põe em questão um problema, em que a questão é primeiramente e tão
importante quanto aquilo que dela advirá. A solução só é possível a partir de certa leitura da
realidade, dos atores, das expectativas, dos constrangimentos, e mesmo das contradições. Aqui, a
formação vai “arquitetar” para encontrar o que ainda não existe. É um jogo de questões — respostas
— proposições — ou seja, de co-construção que se põe em andamento.
Com esse espírito, a formação não pode ser uma simples aplicação, mas verdadeiramente um
“pôr em questão”, uma problemática de ação, ou seja, uma problematização.
Assim, primeiramente, afirmamos nossa posição construtivista apoiada em um quadro
conceitual que privilegia a abordagem psicossociológica e multirreferencial. Em segundo lugar,
desenvolvemos as relações entre educação e formação que nos leva a propor uma leitura dos
mundos sociais da formação de adultos. Por fim, em terceiro lugar, desmembramos os tempos da
formação, tentando manter o espírito da educação permanente.

Uma postura paradigmática construtivista e etno-metodológica
Nossos trabalhos e orientações privilegiam a coconstrução, a cotransformação e a
codeterminação do ator e da situação (grupo, organização ou ambiente). Esta postura do paradigma
epistemológico construtivista se opõe ao paradigma ontológico ou positivista.
O paradigma positivista responde à questão “o que é o conhecimento?” pela hipótese
ontológica que postula que a realidade existe por si só, independentemente dos observadores que a
descrevem ou dos indivíduos que a vivem ou a aprendem. Do mesmo modo, as leis e as noções
existem por elas mesmas como reflexo objetivo do mundo, no exterior e independentemente do
sujeito que conhece, cabendo ao Homem descobrir as leis preexistentes na natureza. O segundo
princípio positivista é que existe uma forma de determinação interna que liga, entre eles, todos os
elementos de uma realidade. Cada efeito produz uma causa, o que significa que, por isso, é possível
encontrar uma cadeia causal, causa após causa. Nesta opção, a metodologia adotada é aquela da
modelização analítica que decompõe a realidade em tantos segmentos ou parcelas quanto
necessários à compreensão e os inscreve em categorias objetivas, em busca da verdade.
Inversamente, o paradigma construtivista postula com Gaston Bachelard que “nada se faz a
si mesmo, nada está dado, tudo é construído”. Tudo é uma construção, e há interdependência e
reciprocidade entre o conhecimento de um objeto e o conhecimento de si. É por isso que Gaston
Bachelard afirma: “É em termos de obstáculos que se deve pôr o problema do conhecimento
científico” (1938, p. 13).
A ruptura epistemológica leva a ver a realidade como uma construção. Há verdadeiramente
uma “construção social da realidade” (Berger & Luckmann, 1966) ou, para Paul Watzlawick (1981),
uma “invenção” ou uma “construção mental”. O princípio construtivista estipula que a realidade
social se constrói permanentemente no campo das interações individuais e coletivas, em que os
atores interpretam os “fatos sociais” e as instituições sociais são convenções arbitrárias e situadas —
ou seja, são “constructos”. Assim, o conhecimento é construído e não há conhecimento
independente das pessoas que o constroem. O conhecimento remete em parte ao projeto daquele
que o constrói. A metodologia de abordagem construtivista é um método de modelização sistêmica,
ou seja, de apreensão dos fenômenos complexos como um sistema de elementos em interação para
uma leitura do possível. A realidade é não somente decomposta, mas descrita como um sistema
complexo, em movimento, com níveis de organização que evoluem ligados ao ambiente. Trata-se de
tentar compreender que “o todo é mais do que a soma das partes” (Pascal, 1623-1662).
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O construtivismo remete a uma concepção fenomenológica do conhecimento e das
situações, ou seja, a uma inseparabilidade do conhecimento de um objeto, do conhecimento de si. A
fenomenologia busca apreender os conteúdos da consciência e o sentido que o homem dá ao
mundo. Cada qual o faz com seu capital de recursos disponíveis, com a reserva de experiências
anteriores, e interage com a situação para compreender o mundo social. Assim, revisitamos Vincent
de Gaulejac quando lembra que “o pesquisador não pode estar fora das relações sociais e
institucionais. Ele é continuamente afetado por essas relações com seus interlocutores na situação de
pesquisa. Deve abandonar a pretensão de ser um pesquisador que sozinho detém o conhecimento
científico. Os atores sociais não estão somente no campo da ideologia, da ignorância, do
desconhecimento, da ingenuidade primitiva, da ilusão, da racionalização ou, ainda, das pré-noções.
Eles dispõem também da capacidade de fazer experiências e de produzir conhecimento sobre os
fenômenos sociais que lhes dizem respeito” (2007, p. 15).
A etnometodologia se ocupa de compreender os métodos pelos quais os membros de uma
sociedade constroem sentidos para a realidade, para o mundo social, com suas propriedades. E
retomando Louis Queré: “A etnometodologia busca analisar o mundo social não do jeito como ele
é, mas tal como ele está sendo feito, pronto para emergir como realidade objetiva, ordenada,
inteligível e familiar. Desse ponto de vista a etnometodologia recomenda não tratar os fatos sociais
como coisas, mas considerar sua objetividade como uma realização social; ela considera que esta
auto-organização do mundo social tem por lugar não o Estado ou a política, mas as atividades
práticas da vida cotidiana das pessoas. Essas atividades são realizadas conjuntamente nas interações;
e as pessoas as completam vinculadas às pressuposições e tipos de conhecimento que são próprios
da ‘atitude natural’ que adota o membro de uma coletividade na sua vida cotidiana”. (Quéré, 1985, p.
23).
As pesquisas têm, então, por ambição pôr em evidência um saber DO social diferente do
saber sobre O social.

Uma abordagem interdisciplinar e multirreferencial
A abordagem interdisciplinar nos parece indispensável para estudar a formação, à medida
que põe em jogo o indivíduo, o coletivo (ou o grupo) e a situação (organização ou ambiente) em
estratégias de aprendizagem. A formação interroga as relações entre os diferentes níveis de atores e
necessita uma leitura plural nascida da análise do trabalho, da teoria do ator social, da sociologia da
identidade, da sociologia das profissões, da psicologia das aprendizagens, da teoria da ação, da
psicologia social, da sociologia do trabalho e das organizações, da gestão de recursos humanos, da
didática profissional, da sociologia clínica, da psicologia social e das ciências da educação. Esta
abordagem plural é guiada pela complexidade do objeto: o sujeito cognoscente diante das situações
socioprofissionais.
Trabalhando sobre os processos, os atores em tensão e as interações no campo do emprego
e da formação, a abordagem interdisciplinar é mobilizadora de saberes e, retomando Serge
Moscovici: “É a banalidade mesmo de reconhecer que só há indivíduo em uma rede social e que, em
cada indivíduo habita a sociedade” (Moscovici, 1984, p. 5). A psicossociologia estrutura então nossa
abordagem em que cada uma das disciplinas precedentes aporta pontos de vista e clareamentos
pertinentes e necessários2. Tomo a psicossociologia no sentido de Enriquez, para quem “a
psicossociologia possui um campo bem delimitado: o dos grupos (espontâneos ou duráveis), das
V. De Gaulejac realiza uma síntese interessante do quadro histórico da psicologia social: Às fontes da
sociologia clínica. In de Gaulejac, Hanique, Roche (2007). A sociologia clínica.
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organizações (nascentes ou instaladas) e das instituições — ou seja, todos os conjuntos concretos,
em que o indivíduo é tomado e campo que mediatiza sua vida pessoal na relação com a
coletividade. [...] A psicossociologia possui, como campo próprio, o dos processos conscientes ou
inconscientes que presidem a formação e a estabilização de corpos intermediários sem os quais o
indivíduo não seria mais que um animal (ou um corpo biológico) e a sociedade uma horda sem fé
nem lei” (Enriquez, 1984, p. 122). E como precisa Jean Maisonneuve, “o domínio da
psicossociologia aparece essencialmente como o da interação: interação de processos sociais e
psicológicos no nível de condutas concretas, interação de pessoas e de grupos no quadro da vida
cotidiana e junção entre abordagem objetiva e aquela do sentido vivido, no nível do movimento dos
agentes em situação” (Maisonneuve, 1989, p. 12). Estas interações, estas tensões entre o nível
individual e o nível societário, estão no coração das “relações sociais”. Marcel Lesne et Yvon
Minvielle3, se apoiando nos trabalhos de M. Godelier (O ideal e o imaterial, 1984) nos lembra que “o
que os homens fazem é apenas viver em sociedade como outros animais sociais: eles produzem
relações sociais, eles produzem a sociedade” (1990, p. 147). Essas diferentes dimensões e interações
se encontram em nosso esquema (fig. 1) que posiciona os diferentes níveis de atores e marcam as
interações entre eles. Esta figura tem apoio sobre o esquema inicial de Besnard (1974) e o completa
pois, às setas centrípetas na lógica de uma sociologia determinista, juntamos setas centrífugas
quando os atores participam e constroem o social.

Sociedade
Determinantes

Organização
Critérios

Econômicos
Legislativos

Indivíduo

Objetivos
Agentes

Políticos

indivíduo

Meios
Programas
Financiamento

Históricos

Identidade

Sociológicos

História

Culturais

Formação
Estatuto /...

Resultados

A partir de P. Besnard (1974), Socio pédagogie de la formation des adultes, Paris :ESF.

T Ardouin

2

Figura 1. A psicologia social
A interdisciplinaridade ligada aos aportes de diferentes disciplinas marcadas anteriormente
não deve ser confundida com uma pluridisciplinaridade definida como aplicação de disciplinas
autônomas e sem articulação com o objeto de pesquisa. A interdisciplinaridade se inscreve na
abordagem da multirreferencialidade como: “uma postura investigativa que utiliza um olhar plural

3

Lesne M., Minvielle Y (1990). Socialisation et Formation. Paris : Païdeïa.
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sobre o objeto, a partir da complexidade intrínseca desse objeto” (Barbier, p. 262). A
multirreferencialidade na pesquisa em educação põe em destaque três tipos de pluralidade:
Pluralidade de perspectivas. Jacques Ardoino (1977) distingue cinco perspectivas: centrada no indivíduo,
centrada na inter-relação, no grupo, na organização e sobre a instituição.
Pluralidade de espaços-tempos. A abordagem multirreferencial alia sincronia (produto) e diacronia
(processo) e não dissocia o tempo do espaço. Ela os distingue e busca articulá-los.
Pluralidade de referenciais teóricos para uma pluralidade de disciplinas científicas a mais ampla possível
para oferecer focos diferentes sobre o objeto de pesquisa.

Uma análise da formação em sua complexidade
Conduzir pesquisas no campo da formação profissional necessita posicioná-la em sua
diversidade. A formação efetivamente não é monolítica e se inscreve na complexidade pela
heterogeneidade de públicos, de dispositivos, de objetivos, de organizações e de instituições. Ela
desenvolve práticas pedagógicas e educativas que remetem a concepções ideológicas específicas que
podem ser antagônicas, por vezes sob a cobertura de discursos contraditórios.
Etimologicamente, formar (do latim formare) significa dar uma forma, criar ou realizar o que
não existe. A formação é literalmente esta ação de fazer aparecer alguma coisa. Ela se tornará, por
conseguinte, a ação de formar alguém intelectualmente ou moralmente por intermédio da instrução e
da educação. A formação, como instituição, faz, a partir de então, parte integrante de nossa
sociedade, nossa vida e nossa história, entretanto é preciso relembrar com Pierre Goguelin que, na
França, “a palavra formação é atualmente empregada de modo tão corrente que é difícil imaginar
que ela não era utilizada antes de 1950. De 1850 a 1960, alguns dicionários ou enciclopédias
consultadas não faziam referência à palavra formação, a qualquer atividade de ensino, de instrução
ou de educação” (Goguelin, 1987, p. 42). E o autor acrescenta: “foi preciso esperar Le Robert,
edição de 1968, para encontrar formação como quinto e último sentido: ‘(século XX): educação
intelectual e moral de um ser humano; meios pelos quais a dirigimos, a adquirimos; resultados assim
obtidos. Especialmente: conjunto de conhecimentos teóricos e práticos de uma profissão, de uma
técnica; sua aquisição, ex.: formação profissional, estágio de formação” (Goguelin, 1987, p. 43).
No momento atual, é o princípio de formação ao longo da vida que não cessa de ser
reafirmado, tanto na Europa, a partir do Relatório de 1995 “para uma sociedade cognitiva”
quanto na França em virtude das leis sobre a formação. No entanto, falar de formação ao
longo da vida necessita circunscrever o termo em relação aos conceitos em jogo tais como
educação, educação ao longo da vida, educação permanente e formação, com vista a
desvelar similaridades mas, sobretudo, particularidades. Os conceitos de educação
permanente, educação ao longo da vida e formação ao longo da vida não são neutros e se
estruturam em um esquema conjunto vinculado à formação inicial e continuada seja
profissional ou acadêmica.

A formação é constitutiva da educação
Émile Durkheim (1858-1917) definiu de maneira clara o princípio da educação: “Educação é
a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que não estão ainda maduras para a vida social.
Ela tem por objeto suscitar na criança um certo número de estados psíquicos, intelectuais e morais
dela exigidos, e a sociedade política no seu conjunto e o meio social ao qual está particularmente
destinada” (Durkheim, 1922, p. 10).
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Esta educação social e de aquisição de saberes é posta em marcha pelo sistema de ensino que
não cessou de evoluir em um duplo paradoxo:
a) formar o maior número possível para assegurar a coesão social e formar a elite para a
renovação dos saberes;
b) adaptar-se ao ambiente socioeconômico e garantir um desenvolvimento e uma
independência cultural.
Algumas décadas mais tarde, encontramos estes diferentes aspectos no que escreveu Philippe
Meirieu (1997): “Educação é uma relação assimétrica, necessária e provisória, visando à emergência
de um sujeito”. Cada item é importante:
Educação é uma relação: é a base mesmo da educação na qual há coexistência de um educador e de um
educando, mesmo se o educador não está presente direta e fisicamente, há sempre a existência de
um educador quaisquer que sejam os meios: livro, exercícios, multimídias, internet. Em toda situação
educativa é preciso “procurar o educador”;
Educação é assimétrica: em educação o educador escolhe o que é “bom” para o educando. Esta
assimetria não é aleatória mas repousa sobre a existência de um terceiro e a definição de um
referente exterior (programa, educabilidade, finalidade social) a esta relação dual que estrutura e
legitima a relação para além de uma relação afetiva ou constrangedora;
Educação é necessária: no sentido em que a vida e nosso estatuto humano impõem aprendizagem para a
integração social. A educação constrói esta aprendizagem coerente, progressiva, exaustiva e dá os
meios e os métodos para alcançá-la.
Educação é provisória: em educação, o educador ensina e faz aprender para poder apagar-se em seguida.
O saber só é útil na educação porque é passado e transferido ao aprendente. A relação é, então,
provisória, mas também porque o projeto do educador se choca com o projeto do aprendente e com
o que ele é. Educação não é uma simples transmissão de conhecimentos ou de experiências, ela é
preparatória do que vem depois e deve assim integrar a questão do sentido da educação;
Educação visa à emergência de um sujeito: educação não se faz para si, mas para o outro. Ela deve se
desprender do desejo de toda potência e do controle total pelo educador. Só o aprendente aprende.
Assim, na educação, para Philippe Meirieu, o educador é de um “voluntarismo obstinado
sobre seus meios e de uma atenção extrema aos espaços de liberdade e às ocasiões para aprender”.
Em continuidade ou em paralelo ao domínio escolar, outros domínios se desenvolvem e
tomam corpo, notadamente a educação para a saúde, a educação terapêutica do paciente, e outras se
reforçam ou seguem nova orientação como a formação para o desenvolvimento em países
emergentes, seja na educação formal, não formal ou informal.

Educação formal, não formal, informal
Se na França e na Europa temos uma leitura mais estruturada da educação e da formação, a
passagem por outras fronteiras ou latitudes leva-nos a complexificar nosso olhar e a análise. De fato,
ao lado da educação acadêmica, outros sistemas existem e se desenvolvem de modo mais flagrante.
Fala-se então da educação ou da formação não formal e informal. A distinção entre essas três
categorias se efetua por meio do cruzamento de quatro critérios maiores (Gasse, 2007):
−
existência de uma instituição nacional (sistema escolar e universitário)
−
existência de estruturas organizadas (escolares e outras: ONGs, associações do entorno da
escola, sanitaristas, populares, profissionais etc.)
−
identificação de um público-alvo particular (grupo etário, população específica)
−
objetivo da educação com uma intencionalidade legível (conhecimentos esperados,
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programa, reconhecimento de saberes).
A educação formal responde a quatro critérios. Escolar ou universitária, ela é ministrada em
instituições de ensino por professores permanentes, no quadro de programas de estudo. A educação
formal se refere ao sistema educativo hierarquicamente estruturado. Este tipo de educação está
caracterizado pela unicidade, uma programação e estruturas organizadas horizontais (turmas de
idade homogêneas, ciclos/etapas estandartizados) e verticais (programação, ciclos hierarquizados). O
ensino se pensa universal e em continuidade ao objetivo. É cronologicamente graduado, de tempo
integral e composto de uma variedade de programas e de instituições de formação técnica e
profissional4.
A educação não formal responde aos três últimos critérios, o que significa que a educação é
organizada para um público demarcado, com objetivos pedagógicos, identificados e destinados a um
público voluntário. A educação não formal pode se dar tanto no interior quanto no exterior de
estabelecimentos de ensino e se dirigir a pessoas de todas as idades. De acordo com o país, este
ensino pode englobar programas de alfabetização de adultos, de educação de crianças não
escolarizadas, de aquisição de competências sociais para a vida cotidiana, de educação para a saúde,
competências profissionais e de cultura geral. A aprendizagem não formal depende da vontade do
sujeito e deve ser acessível a todos. É um processo organizado com objetivos educativos
(reencontra-se aqui a noção de intencionalidade). Diz respeito à aprendizagem de competências
sociais ou profissionais e à preparação para uma cidadania ativa. É baseada na experiência e na ação,
e parte das necessidades dos participantes. A educação ou formação não formal é frequentemente
desenvolvida por associações, organizações não governamentais (ONG) ou grupos confessionais.
Os programas de educação não formal não se enquadram necessariamente ao sistema escolar; eles
podem ser de duração diversa e ser ou não sancionados por um certificado de reconhecimento de
aprendizagens.
A educação informal não leva em conta nenhum critério diretamente. É uma educação difusa
pela qual qualquer indivíduo adquire atitudes, valores, competências e conhecimentos a partir da
experiência cotidiana e do jeito das influências e recursos educativos do seu ambiente. A educação
informal é assunto de família, mas ela designa também o conjunto de aspectos sistemáticos e
cumulativos da aprendizagem ligado à experiência cotidiana (trabalho, lazer, deslocamentos, mídias
etc.) Esta aprendizagem não está sujeita a uma programação estrita e se desenvolve fora de
instituições e de estruturas organizadas. O público e os saberes não são definidos a priori, mas podem
ser identificados, mais frequentemente, a posteriori.
A educação não se resume, portanto, ao escolar, e o campo da formação está cada vez mais
impregnado, notadamente, do que se convencionou chamar de formação de adultos.

Os mundos sociais da formação de adultos
A formação não se remete somente, e apenas, à formação profissional continuada. A
formação se construiu no tempo, a partir de uma diversidade de abordagens, de experiências e de
ideologias: a alfabetização e a luta contra o iletrismo; o desenvolvimento local como projeto
educativo e de sociedade; a animação sociocultural com a ideia de acesso de todos à cultura no
espírito da educação popular; e a formação profissional continuada. Falar de educação permanente é,
então, inscrevê-la nesta diversidade e nesta complexidade da formação de adultos.
A formação não é única e se articula no seio de e em interação com três esferas: a educação,
o trabalho e a sociedade. Pode-se dizer que a formação está presente em diferentes mundos sociais
4

O autor refere-se ao modelo francês (nota de trad.).
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(fig. 2). Cada um tem suas próprias lógicas, funcionamentos, dispositivos e sistemas com os quais a
formação interage, o que significa dizer que constitui um “mundo social”. Para Howard Becker5
(1988) que trabalhou sobre « os mundos da arte », um mundo social se inscreve nas linguagens, nas
representações e nas crenças ligadas a redes de parcerias e de instituições legítimas. Os quatro
“mundos da arte” que ele elenca: profissionais integrados, franco-atiradores, artistas populares,
primitivistas são uma combinação de segmentos profissionais e de redes sociais, de relações pessoais
e de culturas profissionais. Do mesmo modo Strauss (1978) elenca quatro dimensões de um mundo
social: um conjunto de rotinas, um espaço, um conjunto de códigos culturais e um potencial de
criatividade que permite inventar soluções aos problemas encontrados e aos conflitos enfrentados.

Os mundos sociais da formação
Ciências da educação
Pedagogia Didática
Psicologia da educação

Educação
Teorias de
aprendizagem

Formação inicial

Sociologia da educação
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Sociologia do trabalho
Voluntariado
Não formal

Sociedade

Inserção
Vae
BdC

Alternância

Trabalho

Sociologia
Reinserção

Social
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FPC
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Não formal

Sociologia das organizações

Informal

Gestão de Recusos Humanos
Direito do trabalho Formação

T. Ardouin

Figura 2. Os mundos sociais da formação
A formação dos adultos é múltipla. Na esfera da educação, ela corresponde à formação
continuada de professores, de adultos que retomam os estudos ou que estão no estágio de formação
qualificadora. Na esfera do emprego, é a formação profissional continuada, mas também a formação
em serviço. Entre a educação e o emprego, a formação existe por alternância ou formação em
imersão. Na esfera da sociedade, a formação de adultos se apresenta destinada a famílias, como a
educação para a saúde ou para o acompanhamento social sem que haja visão qualificadora ou de
emprego, mas para melhor integração ou vida em sociedade. Entre sociedade e trabalho, as
formações são realizadas para a reinserção, notadamente de públicos «alvo» (mulheres, migrantes,
5A

partir de e citado por : Dubar C., Tripier P. (1998) Sociologie des professions, Paris : Armand Colin.
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detentos), mas também em outro domínio bem diferente, para as formações sindicais enquadradas
pela legislação e que se inscrevem em uma lógica social. Entre sociedade e educação, a formação
pode ser destinada a voluntários. Enfim, na interseção das três esferas existem dispositivos
dependentes da formação, como o balanço de competências ou a validação de saberes que tocam os
três domínios, pois se trata de buscar na sua história competências e/ou saberes experienciais,
sociais, pessoais e profissionais tendo em vista ou um projeto de formação ou de mudança, ou de
validar os saberes por meio de uma certificação reconhecida.
Que relação existe entre um técnico ou um engenheiro num seminário de gestão, uma
mulher migrante num curso de alfabetização e alguém que se mobiliza em busca de um emprego?
Cada um está em formação para aprender, evoluir e se integrar à sociedade. A formação de adultos
é, então, diversa e presente em diferentes mundos sociais. Assim, “cada mundo social é um universo
de respostas recíprocas regularizadas [...]. Cada universo é uma arena na qual existe uma espécie de
organização, um ar cultural cujas fronteiras não são delimitadas nem por um território, nem por uma
fronteira, nem por um pertencimento formal, mas por limites e por uma comunicação eficaz”.
(Strauss, 2003, p. 269).
Da mesma forma, se é cômodo situar a educação formal no seio da educação, a informal no
emprego e a não formal na sociedade, a realidade é evidentemente mais complexa e existem
diferentes sistemas em cada uma das esferas. Assim, o indivíduo pode aprender em todo lugar e
todo o tempo de modo formal, não formal e informal.
Na educação, a demarcação entre o formal e o não formal nem sempre é precisa: existem,
com efeito, aspectos não formais nas estruturas educativas como o emprego pontual de não
profissionais e mesmo de voluntários ou de pais no momento de atividades educativas particulares
(bibliotecas, passeios educativos, demonstrações), mas também em atividades do entorno ou
extraescolares, que podem ser animadas ou inscritas nos estabelecimentos pelos professores (esporte
escolar, reforço escolar, animação). Do mesmo modo, essa não precisão existe no emprego de
aprendizagens informais e no desenvolvimento de competências na e pela atividade (Carré &
Charbonnier, 2003). Existem, também, tempos de formação estruturados e formais no quadro da
formação continuada, notadamente, mas também tempos não formais como os da formação
sindical, por exemplo. Na vida social, fora da educação e do emprego, a pessoa desenvolve
certamente conhecimentos, competências e se compõe de novos saberes, ou seja, de aprendizagens
informais como revela Michel de Certeau (1990) e o eloquente testemunho de Luce Giard:
Eu acreditava não ter jamais aprendido nada, nada observado, porque eu tinha querido
escapar, com obstinação, do contágio desta educação de menina, porque eu tinha sempre
preferido meu quarto, meus livros e meus jogos silenciosos à cozinha onde se movia minha
mãe. No entanto, meu olhar de criança viu e memorizou gestos, meus sentidos tinham
guardado a lembrança dos sabores, dos odores, das cores. Eu já conhecia todos estes ruídos:
o suave assobio da água que treme, a crepitação da gordura que funde, a batida surda da mão
que molda. Uma receita, uma palavra indutora bastavam para suscitar uma estranha
anamnese pela qual se reativavam por fragmentos saberes antigos, experiências primitivas, de
que eu era herdeira e depositária, sem ter desejado sê-lo. Foi necessário admitir que, eu
também, fui provida de um conhecimento feminino que havia deslizado em mim, enganando
a vigilância de meu espírito. Qualquer coisa que me vinha do corpo e que me agregava ao
grande corpo das mulheres de minha linhagem, para me incorporar a essa trupe anônima.
(T2, p. 216).
Enfim, cada um pode participar também de tempos formalizados (conferências, grupos
associativos ou esportivos etc.), não formais.
As diferentes esferas devem ser levadas em conta na ideia e na realização da formação de
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adultos que é eminentemente mais ampla que a formação profissional continuada, sobretudo nos
países em desenvolvimento. Do mesmo modo, vemos que a formação de adultos se encontra em
uma ou nas interseções das três esferas de educação, do trabalho e da sociedade. Ela está também no
cruzamento de diferentes disciplinas. Cada uma das disciplinas é mais próxima de uma ou de outra
esfera, mas pode também ser convocada de maneira interdisciplinar para aclarar as outras esferas. De
fato, a formação, por sua diversidade, se inscreve em diferentes processos de desenvolvimento da
pessoa e da sociedade. Esta diversidade e sua complexidade subjacente, está no coração da dialética
— sempre contemporânea: a formação busca mudar a sociedade ou tem por função a adaptação dos
homens ao aparelho produtivo?

Por uma definição socioconstrutivista da formação
O termo formação remete a muitas concepções. Assim, segundo as pessoas, atores ou
instituições, a formação é: a aquisição de conhecimentos técnicos ou profissionais, apropriação de
atitudes manuais ou intelectuais, adaptação a mudanças técnicas, sociais e à organização do trabalho,
uma mudança ou acompanhamento de uma mudança, um meio de evolução profissional e pessoal,
um meio de acesso à cultura, um instrumento de desenvolvimento econômico de empresas e de
organizações, uma obrigação nacional, um conjunto de saberes a serviço da prática.
A formação pode, então, ser tudo isto de uma vez ou, em função do interlocutor e da
situação, um só desses elementos em particular. Juntamo-nos a Bernard Honoré (1992), quando
escreveu: “a formação é uma dimensão da atividade humana, ligada à mudança, ela caracteriza
fenômenos evolutivos e aparece na nossa época como uma exigência”. E absorvemos de Bernard
Honoré (1992) quatro aspectos fundamentais inerentes à formação, por sua vez diferentes e
complementares:
− formação como direito humano;
− formação como condição de desenvolvimento econômico e social;
− formação como experiência reveladora de necessidades pessoais fundamentais;
− formação como aspecto aplicado das ciências humanas.
Assim, “Pensar a formação” leva Michel Fabre (1992) a pôr em evidência quatro traços
estruturantes do que ele chama o próprio6 da formação.
“O próprio” da formação:
1. implica uma transformação da pessoa em seus múltiplos aspectos cognitivos, afetivos e
sociais e, em consequência, a aprendizagens de saberes, saber fazer e saber ser. Trata-se de
uma mudança qualitativa mais ou menos profunda;
2. exige centralidade sobre o formando e a situação de formação, ou se o quisermos, sobre o
contexto [...] A formação é uma práxis que reivindica e reflete seu caráter contextual e
conjuntural pela focalização sobre o acontecimento mais do que sobre o sistema;
3. no domínio do saber, o teorema faz o sistema, só o problema releva o acontecimento. É por
isto que o saber como sistema será sempre referenciado, na formação, aos problemas que lhe
dão sentido;

Fabre M. (1994). Penser la formation. Paris : PUF, p. 36. "O próprio é, em lógica, quod convenit omni, soli, semper:
o que convém a todos, ao único e sempre”: Cf. Antoine Arnauld et Pierre Nicole, La logique ou l'art de penser
Paris, Flammarion, 1970, p. 92, 93.
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4. ter em conta estas três características engaja a formação em um processo de racionalização
técnica e de profissionalização que desemboca tanto na invenção de ocupações novas quanto
na redefinição de antigas profissões”. (Fabre, 1994, p. 6).
Como anteriormente, Philippe Meirieu (1997) traz uma definição interessante: “A formação
é: uma forma particular de atividade educativa, inscrita em uma perspectiva contratual, visando à
aquisição de competências específicas e se dando deliberadamente por objeto a progressão máxima
de cada participante”. Podemos retomar os termos:
− Uma forma particular de atividade educativa : se é o adulto que decide o que quer ou deve
aprender, esta aprendizagem põe-se em situação educativa com um formador, conteúdos,
métodos e estratégias pedagógicas;
− inscrita em uma perspectiva contratual : situa-se em uma relação entre adultos na qual, existindo
uma relação assimétrica, esta se estabelece em uma perspectiva contratual, quando são
finalizados, e mesmo negociados, os objetivos e os meios de lhes atender;
− visando à aquisição de competências específicas: a formação visa à aquisição de saberes específicos
mais frequentemente a serem explorados em situações profissionais. Nesse contexto, a
elaboração de objetivos e sua eventual renegociação são elementos constitutivos da
formação e participam mesmo da função formação;
− e se dando deliberadamente por objeto a progressão máxima de cada participante: a formação se inscreve
em uma vontade de progressão individual e experimental, o que significa “autorizado” a
tentar e a errar. A formação é distinta da produção. Ela é um tempo à parte, dissociada de
imperativos econômicos e centrada sobre as aprendizagens.
A formação aparece então como um subconjunto da educação com suas especificidades
ligadas ao adulto aprendente (Bourgeois, 2001), quando o indivíduo, de seu lugar, liga-se com o
grupo, com interesse e necessidade de repartir conhecimentos e experiências de cada um, para dar
sentido à aprendizagem e inscrevê-la em um percurso, em uma trajetória ou ao menos em uma
história.
Podemos dizer, com Guy Jobert, que esta posição, mesmo esta visão da formação tira
partido de sua essência em oposição ao modelo escolar e no âmbito de fundamentos
psicossociológicos da formação de adultos que provêm de três correntes maiores que são: a
psicossociologia clínica, a abordagem lewiniana7 da dinâmica de grupos e a corrente rogeriana. E
como o autor relembra muito justamente, “as novas gerações de praticantes de tal forma se
apropriaram da herança que frequentemente esquecem sua procedência” (Jobert, 2006, p. 358) e que
estes fundamentos são devido às “evidências” da formação sobre como “proceder à análise de
necessidades, escutar, trabalhar com fragilidades efetivas, alcançar um espaço em rede, negociar o
quadro, debater coletivamente os problemas, avaliar em comum etc.” (Faulx, Peters, 2007, p. 159).
Nesta ótica, a formação se inscreve em um sistema de muitos elementos e de muitos níveis
que vai buscar pôr em sinergia. Trata-se, com efeito, de combinar e integrar o saber — no senso
geral do termo — à estratégia, individual ou coletiva, dos atores em uma situação educativa
particular. Esta última se inscreve, ela mesma, em uma organização ou instituição participante do
sistema socioeconômico.
Neste sentido, podemos dizer que a formação é tanto um produto, uma situação, um
processo ou uma instituição.
− a formação é um produto, quando resultado de um trabalho de apropriação com um nível de
qualificação atendido ou reivindicado, estando em jogo a transformação da pessoa;

7

Relativa ao psicólogo Kurt Lewin (nota de tradução).
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− a formação é uma situação, o que significa dizer pôr em relação diferentes atores em um
quadro pedagógico dado. É um modo de pensar pedagógico instrumentado a partir de uma
situação profissional, atual, requerida ou sustentada;
− a formação é um processo, tanto quanto modo de pensar a aprendizagem e a mudança para os
indivíduos, com um investimento pessoal enquanto ator “aprendente” que buscará utilizar
ou não suas novas aquisições; ou organizações em um modo de pensar contextualizado e
inscrito em uma lógica operacional e estratégica;
− a formação é também uma instituição, como um sistema organizado tendo uma realidade
social integrada à sociedade.
Não se pode senão com dificuldade pensar a formação sem perder de vista, no limite, estas
diferentes dimensões.
Em definitivo, dizemos que “a formação é a otimização de recursos e de meios de
aprendizagem de uma pessoa ou de um grupo, em uma perspectiva contratual, com vista a adquirir
saberes e competências em um contexto dado e favorecendo sua ultrapassagem”.
A formação profissional na França se construiu social e historicamente e assistimos à
passagem contínua da educação permanente à formação ao longo da vida.

A formação na atualidade
A formação continuada constitui uma verdadeira entidade social e profissional com suas
instituições, suas políticas e seus atores, mas também enquanto espaço atravessado por diferentes
correntes teóricas. Estas últimas estão ligadas às teorias de aprendizagem, à formação de adultos ou à
sociologia das organizações, por exemplo. Este domínio socioprofissional representa, doravante, um
verdadeiro mercado econômico com suas regras, seus textos, seu sistema e seus modos de
funcionamento, e mesmo disfuncionamentos.
Condorcet: uma ambição de educação permanente traduzida na França pela lei
de 1971
A ideia de formação não é nova, evidentemente, e se inscreve na natureza humana, pela qual
há uma imperiosa necessidade de aprender e de se adaptar para viver em nossa sociedade (Terrot,
1997; Palazzeschi, 1998). Para além dessa exigência comportamental e antes mesmo do
desenvolvimento da educação, como sistema de formação inicial, a transmissão de conhecimentos é
necessária ao exercício de certos ofícios. Assim, a formação de mão de obra fez parte integrante da
aprendizagem de ofícios durante a Idade Média. Ela era assegurada pelas corporações até a lei Le
Chapelier e o decreto de Allarde8, em 1791 que suprimiu as corporações e as associações operárias
numa vontade de fazer “tábula rasa” do passado. Foi neste movimento que apareceu a ideia de
educação permanente, e como lembra Antoine Léon, em 1975, retomado por Jean Claude Forquin
A Lei de Le Chapelier foi uma lei francesa, aprovada no início da Revolução Francesa, em 14 de junho de
1791. Escrita e defendida por Issac René Guy le Chapelier, proibia os sindicatos, as greves e as manifestações
dos trabalhadores. Alegando a defesa da "livre empresa" e da iniciativa privada, as penas a aplicar aos
sindicalistas podiam ir desde vultosas quantias em dinheiro e privação de direitos de cidadania até à pena de
morte (Art. 7 e 8). Em seus fundamentos, a lei refletia a doutrina do liberalismo econômico que só reconhece
o indivíduo e a empresa, surgindo no espírito da Lei de Allarde que, em 2 de março de 1791, proibira as
corporações livres de ofícios que vinham da Idade Média. Com a Lei de Le Chapelier, e com a repressão que
se seguiu, a vitória da burguesia sobre as classes trabalhadoras revelou-se total e permaneceu por várias
décadas. (Nota do tradutor)
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(2002) : “a ideia de educação permanente tem um longo passado e uma curta história (p. 10).
Encontramos, com efeito, traços de um passado antigo com a ideia de uma educação “do berço ao
túmulo”, no comentário do Alcorão, mas também de Comenius9:
Do mesmo modo que o mundo inteiro é, para todo o gênero humano, uma escola, do
começo ao fim dos tempos, a idade de cada homem é a sua escola, do berço ao túmulo. Cada
idade está destinada a aprender, e os mesmos limites são impostos ao homem pela vida e
pela aprendizagem (2002, p. 10).
Na França, a ideia “moderna” de educação permanente vem na continuidade do século das
Luzes e aparece sob a Revolução Francesa com o discurso de Condorcet (Marie Jean Antoine
Caritat, Marquês de Condorcet, 1743-1793), seguindo-se aos projetos de Talleyrand e Lanthenas10,
quando ele apresenta, nas sessões de 20 e 21 de abril de 1792 na Assembleia, seu plano sobre a
organização geral da instrução pública.
A instrução deve ser universal, quer dizer, estendida a todos os cidadãos [...] Ela deve, em
seus diversos graus, abraçar o sistema inteiro de conhecimentos humanos, e assegurar aos
homens de todas as idades da vida a facilidade de conservar seus conhecimentos ou de
adquirir novos. [...] Observamos, enfim, que a instrução não devia abandonar os indivíduos
no momento em que eles saem das escolas; ela deveria abraçar todas as idades; que não há
ninguém a quem ela não seja útil e que não possa aprender, e que esta segunda instrução é
tão ou mais necessária do que aquela da infância, encerrada em terminalidades mais estreitas.
[...] Se a natureza lhes deu talentos, estes podem ser desenvolvidos, e não serão perdidos
nem para vocês mesmos, nem para a pátria (Condorcet in Terrot, 1997, p. 29).
Este discurso carrega em si os grandes princípios políticos da educação permanente: a
formação de cidadãos, a justiça social, a evolução dos conhecimentos e seu acesso a todos, e a
aprendizagem ao longo de toda a vida. Este pensamento é e permanece decisivamente moderno e
sempre atual. Se a ideia é muito antiga, o termo é mais recente e é atribuído a Pierre Arents,
encarregado da missão de inspeção geral na direção da educação popular (vinculada, na época, à
Educação Nacional) que, em 1955 realiza um trabalho preparatório sobre a reforma do ensino em
uma “exposição de motivos”. A ideia da educação permanente se inscreve nos valores da educação
popular para a formação cultural e para a formação do cidadão como o definiu Yves Palazzeschi:
A educação permanente se define imediatamente como um conceito genérico visando a
agrupar o conjunto de práticas de formação pós-escolares gerais, culturais e profissionais.
Muito depressa o conceito ultrapassa uma etapa visando igualmente a reunir a formação pósescolar com a formação inicial. A educação permanente é uma concepção de ação educativa
que põe em sinergia todas as funções educativas e todas as idades da vida (Palazzeschi, 1999,
p. 20).
Foi no ano de 1971 que, na França, se institucionaliza a formação e se faz passar o termo
educação permanente para o campo do direito do trabalho:
Comenius Jan Amos (1592-1670), « Pampaedia », De reum humanarum emendatione catholica. In Forquin
J.C.(2002). Les composantes doctrinales de l’idée d’Education permanente, Analyse d’un corpus international. Paris :
Unesco, L’Harmattan.
10 Os numerosos projetos de instrução pública apresentados entre 1789 e 1795 inspiraram-se em pensadores
de vanguarda na França setecentista, e tiveram como representantes mais importantes Talleyrand (à
Assembleia Constituinte), Condorcet (à Assembleia Legislativa) e Lanthenas junto a outros na Convenção
Nacional. O debate foi expressivo, pelo número de talentos que a ele se envolveu. (Nota do tradutor)
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Art. 1 — A educação permanente constitui uma obrigação nacional. Ela tem por objeto
assegurar, em todas as épocas da vida, a formação e o desenvolvimento do homem,
permitindo a ele adquirir os conhecimentos e o conjunto de atitudes intelectuais e manuais
que concorrem para o seu florescimento, assim como para o progresso cultural, econômico e
social (Lei n. 71-577 de 16 de julho de 1971).
Neste quadro, a formação inicial e a formação profissional continuada fazem parte integrante
da educação permanente.
No nível internacional, recordamos a acepção de 1972, que o relatório de Edgar Faure
precisa:
Todo indivíduo deve ter a possibilidade de aprender durante sua vida inteira. A ideia de
educação permanente é a pedra angular da cidade educativa. O conceito de educação
permanente se estende a todos os aspectos do fato educativo: ele os engloba a todos, e o
todo é mais do que a soma das partes (Faure, 1972, p. 205).
Depois, mais próximo de nós, o relatório da Unesco “Educação, um tesouro a descobrir”
(Delors, 1996) preconiza o conceito de educação ao longo da vida que se pretende mais global:
O conceito de educação ao longo da vida é a chave de entrada no século XXI. Ele ultrapassa
a distinção tradicional entre educação fundamental e educação permanente. Ele reúne outro
conceito, ainda mais avançado: aquele da sociedade cognitiva, em que tudo pode ser uma
ocasião de aprender e fazer florescer seus talentos (excerto, p. 36).
A educação ao longo da vida está fundada em quatro pilares: aprender a conhecer, aprender
a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser (excertos, p. 35).
À medida que os termos e o valor de suas definições se juntam, guardamos a sinonímia entre
educação permanente e educação ao longo da vida.

Da educação permanente à formação ao longo da vida: uma mudança de
perspectiva
Na França, depois da lei de 1971 sobre a formação profissional, na qual a ideia humanista de
educação permanente está presente, diferentes relatórios (Péry, Lindeperg) e análises estatísticas
mostraram amplamente que a formação profissional continuada não atingia uma grande parte das
suas ambições e expunha suas principais disfunções: um acesso à formação continuada desigual em
que a formação retorna às pessoas já formadas, com disparidades reforçadas em função do tamanho
da empresa, do setor profissional, do nível de qualificação e da situação profissional da pessoa. A
formação inicial, aquela da primeira escolaridade, mantém-se como o primeiro meio de qualificação,
se não o único para a maioria dos indivíduos. De fato, a formação continuada permite, no melhor
dos casos, manter suas competências, mas ela não é uma ferramenta de “segunda chance”. Ademais,
o sistema de formação é complexo, pouco legível e fechado, e somente aqueles com estratégias e
capacidades para se formar têm êxito na utilização do sistema.
Nesse contexto, a lei de 4 de maio de 2004 vai procurar suscitar o engajamento na formação
com a necessidade de “clarificar para cada um seus direitos e seus deveres em matéria de formação”,
reforçando notadamente “os dispositivos de informação e de orientação”. Uma alteração dos termos
se efetua e a lei trata, assim, de “formação ao longo da vida”. Esta mudança de perspectiva se
encontra, em 1995, no Livro branco da Comissão europeia sobre educação e formação, para a qual
“A finalidade última da formação, que é desenvolver a autonomia da pessoa e sua capacidade
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profissional, [deve] permitir a cada um e a cada uma alcançar a cultura geral e, em seguida,
desenvolver sua aptidão ao emprego e à atividade” (Comissão europeia, 1995, p. 26).
O Livro branco insiste sobre a dimensão profissional e sobre a lógica do emprego que é,
decerto, muito importante, mas redutora em relação às dimensões social, cultural e profissional.
Surge um deslizamento que situa explicitamente a formação em uma lógica socioeconômica
utilitarista. Esta posição se encontra reforçada na França pela lei de 4 de maio de 2004 (Lei n. 2004391, JO n.105 de 5 de maio 2004, p. 7983) que esvazia o termo educação permanente para substituílo por formação profissional ao longo da vida. O artigo 1 do livro IX do código do trabalho intitulase, então “Formação profissional continuada no quadro da formação profissional ao longo da vida”
e sua finalidade operacional é reforçada no artigo 2º.
A formação profissional ao longo da vida constitui uma obrigação nacional. A formação
profissional continuada tem por objeto favorecer a inserção ou a reinserção profissional dos
trabalhadores, permitir-lhes a permanência no emprego, favorecer o desenvolvimento de
suas competências e o acesso a diferentes níveis da qualificação profissional e de contribuir
ao desenvolvimento econômico e cultural e à sua promoção social.
Assim, se a educação é parte integrante da vida de cada um, a formação ao longo da vida é a
necessidade para uma pessoa desenvolver aprendizagens continuamente, a fim de manter e
desenvolver suas competências profissionais, preservar sua empregabilidade em sua organização ou
permitir-lhe obter um emprego em outra estrutura. Os objetivos da lei de 2004, retomados abaixo,
estão distantes daqueles da lei de 1971 para a qual os objetivos “concorrem para seu florescimento
bem como ao progresso cultural, econômico e social”.
A formação ao longo da vida está voltada, prioritariamente, para o emprego, e se assemelha à
formação profissional continuada, antes de se voltar para as pessoas na sociedade e para o
desenvolvimento desta. É por isso que colocamos no esquema (fig. 3) a formação ao longo da vida
como uma componente da educação permanente, reduzindo-a à sua função de desenvolvimento e
de reforço de competências, o que significa de empregabilidade.
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Educação e formação na vida
Educação permanente – Educação ao longo da vida
Sociedade

Desenvolvimento societário
Formação
inicial

Vida ativa – Formação profissional continuada
Livro IX código do trabalho na França

Emprego

Escola
Universidade

Formação de
base
Formação
profissional
inicial

Aposenta
doria

Empresa
Dispositivos
de inserção

Plano de
formação

Estágio

Formação
ofício

Contrato em
alternância

Setor
público

Formação
terceira idade

Demandatário de
emprego

Universida
da
Terceira
Idade

Reconversão

Independente

Empregabilidade
Emprego

Formação ao longo da vida
T. Ardouin

Figura 3. Educação e formação na vida
Este esquema permite fazer aparecer as três idades da vida às quais estão vinculados cada
tipo de situação ou de estatuto da formação; escolaridade com formação inicial de jovens, vida ativa
com formação profissional e suas diferentes dimensões e aposentadoria com a formação da terceira
idade. A realidade é eminentemente mais complexa e menos linear e existe uma interferência entre as
temporalidades da formação inicial e da formação profissional sob seus diferentes estatutos
(estagiário, assalariado, demandatário de emprego) e diferentes objetivos: qualificação,
aperfeiçoamento, inserção, promoção ou formação mais personalizada e cultural.
Do mesmo modo, o esquema permite fazer emergir elementos que esclarecem a lógica e a
existência da formação ao longo da vida. É necessário, entretanto, distinguir os diferentes níveis,
tanto de linguagem quanto de conceitualização.
Primeiramente, esse princípio da “educação ao longo da vida” efetivamente existe em
algumas das realidades individuais, pessoais, socioprofissionais bastante diferentes, mas se apresenta
realmente com este conjunto de possibilidades de formação. Este princípio remete ao conceito de
educação permanente que é, ao mesmo tempo, uma vontade política e um método conceitual
caracterizados pelos diferentes tempos e estratégias dos atores (educação popular, educação
recorrente, formação continuada). Este conceito global foi enunciado, então, por instituições
(formação inicial, formação profissional continuada) e por dispositivos (dispositivos de inserção,
alternância, reconversão), eles próprios concretizados pedagogicamente por ações de formação.
Neste quadro, cada pessoa constrói então seu próprio processo de formação.
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Falar de formação requer questionar estes diferentes níveis e, então, situar, sempre, sobre o
que — e com quem — se trabalha. A formação de adultos é, assim, um termo que se inscreve em
um conceito de educação permanente. Ela se enuncia por ações de formação, integradas a
dispositivos específicos postos em prática por instituições identificadas, por meio das quais a pessoa
desenvolve sua formação.
Além da simples visibilidade do esquema que mostraria que a formação ao longo da vida
seria apenas um pouco menos longa que a educação ao longo da vida, e do que poderia aparecer
como uma batalha semântica de especialistas entre educação e formação, é a finalidade mesma de
uma e de outra que está em questão. Educação se destina a todas as idades da vida, com uma
finalidade social aberta, enquanto a formação, tal como posicionada atualmente, se focaliza
prioritariamente na dimensão profissional e no desenvolvimento da empregabilidade. Este
deslizamento semântico sobre o qual trazemos uma análise crítica se encontra em nossas
contribuições Éducation ou formation tout au long de la vie : droit à l'éducation ou devoir la formation11,
indicando a prevalência do emprego sobre a cultura, da empregabilidade sobre o desenvolvimento
societário. Nossa análise se encontra nos — ou é paralela aos — trabalhos de outros pesquisadores
como Philippe Carré que trata “de uma passagem obrigatória do direito à formação ao dever de
competências” (2005, p. 61).

Conclusão
Este percurso histórico confirma que a formação foi construída ao longo do tempo, em uma
lógica de relações sociais e mesmo de conflitos. A situação atual é certamente o resultado desta
história. Ela mostra também uma pluralidade de contextos de aprendizagem (formação inicial,
inserção, alternância, formação continuada, reconversão etc.) e a diversidade de atores em jogo na
formação com suas obrigações, funcionamentos e posicionamentos institucional ou estrutural.
Parece-nos que a finalidade primeira da formação do cidadão e do desenvolvimento da
cidade desaparecem em prol da dimensão econômica única da formação. Na França, a lei, apoiada
pelas orientações da Comissão europeia, institucionaliza então a função socioeconômica da
formação como função única. A lógica de produção é reforçada e toma a frente da lógica da
educação. Assim, falar de “formação ao longo da vida” não é anódino em relação ao conceito de
“educação permanente” ou de “educação ao longo da vida”.
A formação se inscreve como uma entidade, na qual as diferentes partes são dificilmente
dissociáveis entre a formação pessoal e a formação profissional; a aprendizagem teórica e a
apropriação prática; os tempos profissionais e os tempos pessoais; a formação para si e a formação
para a instituição; e a experiência e os conhecimentos. Nesse conjunto, o princípio da formação ao
longo da vida corresponde a uma perspectiva operacional que prejudica o conceito de educação
permanente em seu objetivo global, para um desenvolvimento humanista, cultural e social.
A formação, como a educação em seu território, é rasgada por um duplo paradoxo. Estes
paradoxos estão ligados a dois níveis de ação: o reforço da cultura e a preparação para o trabalho
numa perspectiva operacional e a duas dinâmicas: o reforço das competências dos indivíduos nos
postos de trabalho e o acesso à promoção social e à mobilidade profissional. Encontramos nossa

Ardouin T. (2004). Éducation ou formation tout au long de la vie : du droit à l’éducation au devoir de
formation ? XI e congrès mondial d’éducation comparée. La Havane, 25-29 octobre.
Ardouin T., Gasse S. (2006). Éducation ou formation tout au long de la vie, droit à l’éducation ou devoir de
formation. Éducation permanente, Europe, 167.
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problemática inicial do posicionamento da formação de adultos entre mudança da sociedade — para
uma sociedade mais aberta e mais justa — e adaptação do homem ao ambiente e ao emprego.
Não podemos, entretanto, ter um olhar binário em que a formação seria normativa,
aplicativa e tecnicista, por um lado, e humanista, integrativa e aberta por outro. Trata-se de procurar
guardar os fundamentos humanistas da formação, integrados às Ciências da Educação e se adaptar
ao ambiente pós moderno. A formação deve aceitar as tensões e trabalhar sobre as aprendizagens
em diferentes contextos. A formação tem por missão o desenvolvimento de competências, mas não
deve esquecer que ela atua com — não sobre ou para, e ainda menos, contra — os indivíduos.
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no âmbito da propagação do paradigma da aprendizagem ao longo da vida, num processo de
europeização da educação que adquire uma importância central para interpretar as diacríticas das
novas instituições e processos educativos emergentes na realidade espanhola e portuguesa atual
da EFA.
Palavras-chave: educação de adultos; política educativa; europeização; aprendizagem ao longo
da vida.
Europeinization of Adult Education Policies: theorethical reflections from the Spanish
and Portuguese cases
Abstract: The current processes of Europeanization of national public policies are recorded in the
historical process of European construction, and to understand this process requires to pay attention
to a dual perspective: the relationship between the construction of this regional bloc and the
progressive development of a European mandate for education in general and for adult education
and training (AET) in particular. To do this, we need to observe, first, that the educational field as a
field of transnationalization, is a dynamic fluid construction between international and national
dynamics, while we observe, moreover, that the concept of Europeanization designates a process
among national political systems and the community political system. This article contextualizes the
current role of the European Union in the expansion of the paradigm of lifelong learning. The
process of Europeanization of education today takes on central importance in interpreting the
diacritical new institutions and the emerging educational processes in current Spanish and
Portuguese AET.
Keywords: adult education; educational policy; Europeanization; lifelong learning.
Europeización de la Política de Educación de Personas Adultas: Reflexiones Teóricas a
partir de los Casos de España y Portugal
Resumen: Las actuales dinámicas de europeización de las políticas públicas nacionales están
inscritas en el proceso histórico de construcción europea, por lo que se impone atender, en una
perspectiva diacrónica, a algunos aspectos de la relación entre la edificación de este bloque regional y
la elaboración progresiva de un mandato europeo para la educación, en general, y para la educación y
formación de adultos, en particular. Para ello necesitamos observar que el campo educativo, en
cuanto campo de transnacionalización, está construido en una dinámica fluida entre las dinámicas
internacionales y las dinámicas nacionales, al mismo tiempo que observamos que el concepto de
europeización designa un proceso de entre los sistemas políticos nacionales y el sistema político
comunitario. Este artículo contextualiza el actual protagonismo de la Unión Europea en el ámbito de
expansión del paradigma de aprendizaje a lo largo de la vida, en un proceso de europeización de la
educación que adquiere hoy una importancia central para interpretar las diacríticas de las nuevas
instituciones y procesos educativos emergentes en la realidad española y portuguesa actual de la
EFA.
Palabras-clave: educación de adultos; política educativa; europeización; aprendizaje a lo largo de la
vida.

Introdução
A Educação de Adultos é hoje, mais do que nunca, nas sociedades europeias que estão
sofrendo uma forte crise de cariz económico, uma necessidade acutilante, sobretudo pelo que aporta
na capacidade crítica de interpretar o atual momento histórico. As altas taxas de desemprego que
afetam a jovens e adultos estão a provocar a preocupação e desespero de milhares de pessoas e são
apresentadas como inevitáveis. No caso dos adultos desempregados detentores de larga experiência
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laboral observa-se o nascimento e multiplicação de iniciativas privadas destinadas a promover a
formação para a empregabilidade e para o empreendedorismo, como se o desemprego fosse um
problema conjuntural, ou mesmo individual, e não estrutural.
De resto, têm vindo especialmente das administrações públicas os incentivos neste sentido,
pelo que a metodologia de investigação usada para informar este artigo baseou-se numa combinação
analítica, de racional crítico, entre a análise de conteúdo e a análise de discurso (Olssen, Codds &
O’Neill, 2004) usadas para estudar numerosos documentos políticos quer da União Europeia quer
de Espanha e Portugal. Selecionaram-se, para esta análise, todos os Documentos políticos oficiais
das varias instâncias europeias e todos os Normativos nacionais dos países estudados que foram
emitidos publicamente desde 1996 (declarado o ano europeu da aprendizagem ao longo da vida1) até
à atualidade e que tenham servido, de modo direto ou indireto, para orientar e justificar alterações
concretas efetuadas no campo da educação de adultos quer em Espanha quer em Portugal. Como
seria de esperar, obteve-se um expressivo volume de informação e dados de pesquisa de tipo
empírico-documental que veio a ser analisado com recurso a uma análise de conteúdo. No essencial,
ao se operacionalizar a técnica da análise de conteúdo combinada com uma análise crítica do
discurso (Bacchi, 2000), escolheu-se tratar a informação contida nas fontes escritas documentais
recolhidas, cruzando a variante da análise temática categorial, que permitiu a determinação da
frequência simples de ocorrências no conteúdo transversal dos textos políticos, com a variante da
análise estrutural de co-ocorrência, que possibilitou examinar a associação de temas nas sequências
da comunicação expressa pelo total das fontes escritas recolhidas (Grawitz, 1986; Vala, 1986).
O trabalho analítico e de interpretação dos dados documentais, que aqui se apresenta para
discussão, adota uma abordagem das políticas enquanto discurso, pelo que considera tanto as
prescrições e orientações como os compromissos, as descontinuidades ou as omissões dos discursos
estudados. Teve-se como fundo uma perspetiva crítica e humanista que, em educação de adultos, se
rege pela ideia de desarticular a investigação e a ação para a rearticular posteriormente, assumindo
como ponto de partida para o debate a existência de uma estreita ligação entre os conceitos de
política e de poder. Igualmente, este trabalho procurou responder a seguinte questão: que
prioridades políticas para a EFA foram destacadas nos documentos nacionais e europeus analisados
e como poderiam ser estes elementos interpretados à luz do quadro conceptual que considera as
dinâmicas recentes de europeização da educação de adultos?
Ora, a educação de adultos, que tinha sido objeto de uma crescente atenção por parte dos
responsáveis políticos em matéria educativa nos últimos cinquenta anos, estava no período áureo do
Estado Providência crescentemente a adquirir novas dimensões a nível europeu, como ressalta da
revisão de literatura elaborada. Porém, o estudo constatou que a EFA, ao seguir as atuais
recomendações derivadas das instituições europeias, volta agora rapidamente aos seus âmbitos mais
restritos e seminais como são a alfabetização, a formação básica e a formação profissional, como
Na perspetiva da aprendizagem ao longo da vida o destaque vai, sucintamente, para a educação de adultos
como projecto de adaptação ao social, à luz de uma ideologia neoliberal e individualista, representada na visão
de construir uma sociedade cognitiva, composta por organizações qualificantes autónomas e empenhadas na
salvaguarda dos interesses privados. De referir que a perspetiva/paradigma da educação permanente e a
perspetiva/paradigma da aprendizagem ao longo da vida possuem, ambas, uma matriz de entendimento
muito concreto para definir o que é a educação de adultos, em função da intencionalidade, ou missão, que lhe
é atribuída. Para saber mais acerca da distinção entre o paradigma da educação permanente e o paradigma da
aprendizagem ao longo da vida e as suas implicações no campo da educação de adultos podem consultar-se
entre outras obras, a seguinte: Barros, R. (2011b). Genealogia dos Conceitos em Educação de Adultos: Da
Educação Permanente à Aprendizagem ao Longo da Vida – Um estudo sobre os fundamentos políticopedagógicos da prática educacional. Lisboa: Chiado Editora.
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atestam os casos espanhol e português aqui apresentados. Naturalmente, a alfabetização que hoje
preocupa, e acerca da qual se incorre nos diversos documentos de política europeia analisados, é a
alfabetização digital, vista como uma ferramenta fundamental para a empregabilidade e a
competitividade no século XXI. Esta alfabetização que avança e se desenvolve a um ritmo notável é
vista como parte essencial do campo da atual educação de adultos, bem como da formação
profissional, apresentada discursivamente de modo instrumental: como o melhor meio para adquirir
as competências necessárias para ter acesso a um trabalho remunerado e, paralelamente, se
promover a empregabilidade na Europa.
Todavia, há que problematizar e analisar estes conceitos políticos que são hoje “ditados”
pelos organismos europeus na área da educação e que afetam todas as modalidades e todos os níveis
educativos nos casos europeus aqui estudados. Na realidade, o objetivo último da competitividade,
bem como de outros objetivos associados à nova economia, tais como o de mobilidade ou
flexibilidade, impregnam hoje em dia a agenda política dos países europeus estudados, marcando os
racionais internos das suas políticas sociais e educacionais. Neste âmbito o uso do conceito de
governação pluriescalar (Barros, 2009) pretende captar as lógicas ambivalentes com que se jogam
hoje interesses múltiplos e transnacionais na decisão política em educação. É uma categoria teórica
para apreender as complexas dimensões da governação em contexto de globalização políticoeconómica neoliberal, particularmente em contexto europeu e desde a Agenda de Lisboa,
privilegiando-se aqui uma abordagem sociológica. De acordo com Roger Dale a governação da
educação é, na atualidade, um assunto pluriescalar quer porque “potencialmente tem lugar em várias
escalas, e não apenas ao nível do Estado-nação” (Dale, 2005: 63), quer porque “não é internacional,
com as suas implicações de múltiplas localizações (tipicamente Estados-nação) na mesma escala”
(id., ibid.: 63). Nas palavras deste autor,
O que estamos agora a testemunhar é não apenas um desvio do Estado, que assume
a responsabilidade direta por todas as atividades, e da própria regra para o Estado
que determina quem assumirá a responsabilidade por elas, mas que as combinações à
escala nacional de atividades [financiamento, posse, fornecimento e regulação] e
instituições [Estado, Mercado, Comunidade e Família] de governação têm de ser
aumentadas pelo reconhecimento de que, potencialmente, qualquer uma ou todas
estas atividades podem também ser geridas a uma escala diferente [supranacional,
nacional e subnacional] (id., ibid.: 63).
Neste texto discutimos alguns aspetos mais relacionados com o nível supranacional e nacional desta
matriz de governação educacional pluriescalar. Como veremos seguidamente, tudo isto faz parte de
um processo que se desenvolveu em três fases e que está a culminar, hoje em dia, na construção do
ambicionado espaço europeu de educação e formação.

As três fases da transnacionalização da educação
no contexto comunitário europeu
A transnacionalização da educação no contexto comunitário europeu tem vindo a decorrer
numa sequência de etapas distintas que optámos por estruturar em três fases principais, na esteira de
Etxeberria (2000), de Field (2001) e de Antunes (2004). Num primeiro momento, mais geral, de
configuração da esfera política da educação, identificámos duas fases: uma que decorre entre 1971 e
1986, em que se dá a institucionalização da educação como área de cooperação e ação comunitárias;
e outra, que decorre a dois tempos, entre 1986 e 1992 e depois acentuando-se entre 1992 e 1998/9,
em que tem lugar a intervenção política comunitária no domínio da educação. No segundo
momento deste processo assistimos, numa terceira fase que ainda decorre, à edificação da articulação
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sistemática de políticas e do espaço europeu de educação e formação, cuja emergência representa, a nosso
ver, uma verdadeira viragem na elaboração de políticas públicas para o sector (Belando-Montoro,
2004) que, inovadoramente desde então, se inscrevem no âmbito de uma governação pluriescalar da
educação (Barros, 2009) com lógicas diferentes para pontos diferentes do sistema da economia-mundo
capitalista (Wallerstein, 1984, 1990), isto na medida em que a sua condução e orientação se realiza
agora segundo uma agenda globalmente estruturada (Dale, 2005).
Primeira Fase - Cooperação e Diversidade: os pilares cardinais da futura política educativa
comunitária
É apenas na década de setenta que encontramos os primeiros sinais de interesse e as
primeiras iniciativas comunitárias no domínio da educação, sendo apenas vinte anos depois da
assinatura do Tratado de Paris (1951), e catorze anos após o Tratado de Roma (1957), que surge o
primeiro encontro dos Ministros da educação e a primeira reunião de trabalho para a futura criação
de um comité de educação. O ano de 1971 demarca, por isso, o início da primeira fase de um
processo2 em que a educação emerge progressivamente como campo de ação ao nível comunitário,
sobressaindo, em 1976, a criação efetiva do Comité de educação com carácter permanente; a
Resolução do terceiro encontro dos Ministros da educação, que prevê a realização de um conjunto
de projetos-piloto lançados a nível comunitário ao longo dos subsequentes quatro anos; e o
lançamento do primeiro Programa de Ação da Comunidade Europeia para a cooperação educativa,
considerado a “pedra de toque da política educativa europeia” (Sobreira, 2004: 59), que previa no
seu desenho geral, dando sequência à Resolução de 1974, por exemplo, a colaboração ao nível da
formação profissional, da formação em alternância, da transição de jovens para a vida ativa, e da
escolarização de trabalhadores imigrantes, e no qual, como destaca Etxeberria, “pela primeira vez
surgem propostas para dar uma dimensão europeia à experiência dos professores e dos alunos”
(Etxeberria, 2000: 24). Realizando-se o quarto encontro dos Ministros da educação no ano de 1980,
a data destaca-se especialmente pelo lançamento da Rede EURYDICE, que possui a base de dados
Eurydos relativa à informação e estatísticas-chave sobre educação, sendo que estas desempenham
um silencioso e contínuo efeito de aproximação de discursos e de procedimentos, de eleição comum
de prioridades e de definição comum de políticas (Azevedo, 2000). Posto isto, e sem pretensões de
exaustividade, diríamos que, no essencial, se tratou de um período com carácter fundador cuja
importância advém do facto, como defende Antunes, de ser nele que “paulatinamente, vão sendo
adotadas formas de atuação e consolidados procedimentos que autorizam poder falar-se de
institucionalização da educação como área de ação ao nível comunitário” (Antunes, 1999: 857). Ou
seja, é o período em que se “definem entendimentos e assumem acordos de princípio para promover
medidas genéricas e pontuais ou projetos-piloto, orientados para objetivos comuns estabelecidos
pelos Estados-membros” (Antunes, 2004: 133). Esta fase caracteriza-se por estar assente em
regulamentos comunitários operacionalizados a nível nacional por organismos nacionais, que
mantêm a divisão preestabelecida de competências, áreas de intervenção e esferas de decisão.
Segunda Fase – Desenvolver Competências: a pedra basilar das políticas comunitárias de
formação vocacional
A assinatura do Ato Único Europeu (1986) demarca a primeira fase aqui considerada, no
âmbito do processo de configuração da esfera política da educação, da segunda, que decorreria,
Em 1963 o Conselho adotou a primeira decisão relevante para a elaboração de uma política comum de
formação profissional (Azevedo, 2000). Destaca-se também o Relatório Janne, do Ministro Belga Henri
Janne, Pour une Politique Commune de L’ Education, elaborado em 1973, bem como a Resolução do segundo
encontro dos Ministros da Educação sobre Cooperação no Sector Educativo, de 1974.
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então, a dois tempos, primeiro entre 1986 e 1992, acentuando-se depois entre 1992 e 1998/9,
inaugurando o que tem sido denominado como o período dos programas de ação comunitários na
área da educação (Etxeberria, 2000). Com efeito, a primeira geração de Programas nasce a partir de
meados da década de oitenta, num conjunto diversificado de iniciativas, marcadas transversalmente
pelo novo ímpeto da valorização económica da educação (Clarke, 1996), resultante da ambição de
aperfeiçoar o mercado único europeu (Todd, 1990; Gerbet, 1994; Fontaine, 1998). A título
ilustrativo desta profícua produção podemos referir: os Programas COMETT e ERASMUS,
lançados no ano de 1986; o Programa IRIS, que nasce no ano seguinte; e os Programas PETRA,
DELTA e HELIOS que marcam o ano de 1988. No início da década de noventa, sobressaem, por
seu turno: os Programas EUROFORM, FORCE, LINGUA e TEMPUS lançados em 1990; a rede
NARYC e o LEADER no ano seguinte. A esta primeira geração de Programas de ação
comunitários, seguir-se-ão outros de que sobressaem o EUROTECNET em 1993; e mais tarde,
constituindo já uma nova geração de Programas, surge em 1995 os Programas LEONARDO, para a
formação, e SÓCRATES-1, para a educação3 (cf. Fernández, 1997: 86-94; Azevedo, 2000: 171-172;
Etxeberria, 2000: 27-51). Concomitantemente, iriam ser criados diversos organismos institucionais
que ampliavam o efeito desta intervenção política comunitária assente em Programas de ação para o
domínio, direto e indireto, da educação e formação. Entre estes organismos merecem destaque, pela
sua influência, por exemplo: o Comité Consultivo para a Investigação e o Desenvolvimento
Industrial (IRDAC), que valoriza a ligação da educação e formação com o desenvolvimento
industrial e a competitividade e que emite pareceres e elabora relatórios que são difundidos em larga
escala pela UE; e o Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional
(CEDEFOP), que promove estudos de comparação entre os sistemas nacionais e elabora as bases
dos sistemas de correspondência e comparabilidade de qualificações.
Ora, o primeiro período desta fase que decorre entre 1986, ano da assinatura do Ato Único
Europeu (no Luxemburgo), e 1992, ano da assinatura do Tratado da União Europeia (em
Maastricht), representa um momento histórico decisivo, na medida em que nele se daria, de acordo
com Sobreira, uma clara politização da educação em contexto comunitário, ensaiando-se neste
período a nova linguagem do transnacionalismo para este domínio. Trata-se da altura em que pela
primeira vez na sua história “a Comissão Europeia evidenciava o desejo de promover a educação
como mecanismo de potestade da competitividade económica” (Sobreira, 2004: 70). Ao mesmo
tempo nasce neste período, como sustenta Antunes, uma “agenda e política comunitárias para a
educação assente em ações comunitárias e processos normativos (intensificados)” (Antunes, 2004:
134). Constata-se a emergência de um processo político novo em educação, que institui, assim, as
dinâmicas conducentes ao processo de europeização das políticas públicas no contexto da CEE/UE,
e que se desenrola mediante uma lógica de intervenção política, segundo a qual, e de acordo com
Antunes, o Conselho Europeu e os Ministros da educação reunidos no seio do Conselho e da
Comissão Europeia assumem e promovem decisões relativas a Programas de ação, orientados para
objetivos comuns assentes em regulamentos comunitários, operacionalizados aos níveis nacional e
transnacional por organismos de coordenação e ligação entre os Estados-membros e a CEE/UE, de
uma forma tal que potencia a diluição, sobreposição e ambiguidade entre competências, esferas de
decisão e âmbitos de intervenção, isto segundo um processo que desafia a própria divisão de
poderes entre os níveis nacional e comunitário (cf. Antunes, 2004: 133-134).
Com efeito, toda esta alteração e complexificação do campo da intervenção política
comunitária em educação, assim provocada, viria a ser ainda amplificada e intensificada no segundo
O Programa Sócrates-1 tem especial significado para o sector da educação de adultos, na medida em que se
trata do primeiro Programa de ação com uma linha de intervenção especialmente destinada a este campo
educacional (Fronia, 2000).
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momento desta fase, que decorre entre 1992 e 1998/9, tornando-se evidente, a partir do Tratado da
União Europeia, “o reconhecimento da Comissão à utilidade da educação, prenhe de qualidades para
o câmbio político [...] crucial não só à produção de uma força laboral competitiva, mas à edificação e
sustento de uma comunidade sociopsicológica” (Sobreira, 2004: 70). Verificando-se agora,
sociopoliticamente, a consolidação da ideia da importância com que se revestiria a educação na
construção da cidadania e coesão social europeias, pelo passo substancial de introduzir a educação
na ordem jurídica supranacional do próprio direito comunitário. O Tratado da União Europeia4
conferirá estatuto próprio à educação e formação como uma das áreas prioritárias na agenda de uma
crescente cooperação europeia. Desta forma criaram-se as condições efetivas para ampliar a esfera
de intervenção da UE na educação surgindo, desde então, uma vasta gama de atividades de
cooperação política e iniciativas diversificadas de estreitamento das dinâmicas conducentes a uma
progressiva europeização das políticas educacionais em geral, e destinadas ao sector da educação e
formação de adultos em particular, de que destacamos, a par do lançamento de uma nova geração de
Programas de ação já mencionados, principalmente: a elaboração de vários documentos de
referência e orientação das políticas económicas e educativas, tais como: os Livros Brancos, primeiro
(1994) sobre Crescimento, Competitividade e Emprego, e depois (1995) sobre Educação e Formação, Ensinar e
Aprender – Rumo à Sociedade Cognitiva; ou o Livro Verde (1993) sobre a Dimensão Europeia da Educação,
a realização, a partir de 1994, das Conferências Europeias de Educação de Adultos (CEEA); a
declaração do ano de 1996 como o Ano Europeu da Aprendizagem ao Longo da Vida; ou ainda as
Comunicações, de 1997, da Comissão, a primeira destas orientando Para uma Europa do Conhecimento5,
e a outra esboçando um Plano de Ação para Aprender na Sociedade da Informação6.
Terceira Fase – Coordenação e Competitividade: o leitmotiv para imaginar um espaço
europeu de educação e formação
Trata-se de um período que é o auge de um processo de produção de documentação política
de apoio à edificação de uma articulação sistemática de políticas europeias que numa subsequente
terceira fase iniciada, então, em 1998/99, e que ainda decorre, se viria a verificar. Chega-se, pois, às
vésperas do lançamento da Agenda 2000 para a Europa, com uma crescente rede de cooperação em
que se “tecem malhas de significados e de representações, poderosas interconexões de pensamento,
em que os diversos intervenientes de diferentes países vão desenhando redes complexas de
objetivos, planos e projetos, necessariamente interligados” (Azevedo, 2000: 174), de tal maneira que
“há conceitos (como mobilidade, competitividade, coesão social) que lentamente se vão tornando
conceitos políticos-chave, que informam e enformam as políticas comunitárias e nacionais” (id.,
A referência explícita à educação faz-se em dois dos seus artigos, pertencentes ao Capítulo III relativo à
educação, formação profissional e juventude, nos seguintes moldes: no caso do artigo 126º, estipula-se no
ponto 1 que “a Comunidade contribuirá para o desenvolvimento de uma educação de qualidade, incentivando
a cooperação entre os Estados-membros e, se necessário, apoiando e completando a sua acção”, clarificandose os seis objectivos desta acção da Comunidade no ponto 2; e no caso do artigo 127º, especifica-se que “a
Comunidade desenvolve uma política de formação profissional que apoie e complete a acção dos Estadosmembros”, clarificando-se igualmente os cinco objectivos desta acção da Comunidade no ponto 2 (cf.
Tratado da UE, 1995: 119-121). Mantendo-se ambos sem alterações substanciais no âmbito do novo Tratado
de Amesterdão, assinado a 2 de Outubro de 1997, agora sob os artigos 149º e 150º respectivamente.
5 Comunicação da Comissão: COM (97) 563, Towards a Europe of Knowledge. De referir que aqui se estabelecem
significativas “guidelines for future Community action in the areas of education, training and youth for the
period 2000-2006”, que irão estruturar a chamada Agenda 2000.
6 Comunicação da Comissão Europeia: Action Plan – Learning in the Information Society, for a European Education
Iniciative (1996-98). É um plano mais focado numa orientação das intervenções de multimédia e de TIC nos
domínios escolares, da escolaridade básica e secundária.
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ibid.), num processo em que a educação e formação vão sendo crescentemente instrumentalizadas
por uma agenda política centrada na promoção da competitividade da economia europeia, dando
continuidade, embora agora num âmbito sectorial, à racionalidade economicista e instrumental das
orientações da política comunitária mais geral7.
Entre o Tratado de Amesterdão, de 1997, e o Tratado de Nice, de 2001, situa-se, no nosso
entender, um curto momento histórico politicamente fundamental que, baseado no propósito geral
de “assinalar uma nova fase no processo de integração europeia” (Tratado de Amesterdão, 1998: 17),
irá representar uma verdadeira viragem nos moldes em que se vinha realizando em cada Estadomembro a governação nacional da educação que, desde então, é reequacionada em termos
completamente novos, permitindo a emergência de uma governação supranacional, com base na ideia de
uma cooperação e coordenação reforçadas, de tal forma inovadora, sustentamos, que com a Agenda
2000 se inicia uma viragem na relação de forças nos níveis da governação pluriescalar da educação
(Barros, 2009; 2010), que representa uma nova e decisiva fase no reforço dos caminhos da
europeização das políticas educativas e de formação. Em seguida iremos refletir acerca destas
dinâmicas de europeização a partir do seu impacto na semiperiferia europeia, apresentando aspetos
essenciais do caso espanhol e português circunscritos à esfera do campo da educação de adultos.

Reflexões teóricas a partir do caso de Espanha
Os objetivos europeus da perspetiva da aprendizagem ao longo da vida8 têm-se desenvolvido
lenta, mas continuadamente, em Espanha através de normativas e iniciativas diversas. No entanto,
há que reconhecer que a educação permanente9 e, especialmente, a educação de adultos, tem sido
uma preocupação atendida em Espanha desde há mais de quatro décadas.
Para melhor analisar a situação atual há que fazer uma aproximação histórica que nos ajude a
entender a evolução que este âmbito educativo tem sofrido. Para tal, a primeira referência
obrigatória é a Lei 14/1970, de 4 de Agosto, Lei Geral de Educação e financiamento da Reforma
Educativa, pois nela aparecem diversas menções à educação permanente enquanto princípio básico
De referir que a orientação da política europeia, no âmbito geral da educação, se inscreve no domínio maior
da própria política social europeia, que tem vindo a sofrer sucessivos impasses no quadro da suposta falência
do Estado-providência em que se dá, como sublinha Sousa Santos, um “avolumar das desigualdades sociais
nos vários Estados-membros (…) embora o discurso político acentue o empenhamento na coesão económica
e social, as políticas económicas praticadas têm um forte cariz neoliberal e revelam-se pouco sensíveis, se não
mesmo hostis, ao objetivo da coesão social e da homogeneização social” (Sousa Santos, 1993: 52).
8 Em meados de 2011 realizou-se uma avaliação intermédia do programa de aprendizagem ao longo da vida.
Entre as suas recomendações está a de “tentar agir mais em consonância com as prioridades e os objetivos da
Estratégia Europa 2020 e o Marco Estratégico de Cooperação Europeia no âmbito da Educação e Formação
(ET 2020)” (Comissão Europeia, 2011a: 9).
9 Assumimos aqui o entendimento que passa a ser dado ao conceito de educação permanente (sobretudo nas
décadas de sessenta e de setenta) que vinca com muita clareza a dimensão política da educação, sendo
associado à elaboração de projetos de transformação social de tipo emancipador. No essencial a sua missão
passa por assegurar na idade adulta a manutenção da instrução recebida na escola, completando-a e
prolongando-a através de uma educação global com dimensões intelectuais, mas também físicas e estéticas,
possibilitando de igual forma, sempre que seja necessário, a reconversão profissional e a atualização de
conhecimentos técnicos. Transversalmente, a educação permanente tem ainda a missão fundamental de
facilitar a compreensão dos problemas nacionais, e do mundo, contribuindo para alargar e melhorar um
sentido mais cosmopolita de cidadania, capaz de assegurar a todos o pleno usufruto do património da
civilização, e o exercício da autonomia, da liberdade e da exigência de justiça social, inter-relacionando-se
sempre a dimensão individual e a dimensão social da educação.
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do sistema educativo. Concretamente, no artigo 9.1 pode ler-se: “El sistema educativo asegurará la
unidad del proceso de la educación y facilitará la continuidad del mismo a lo largo de la vida del
hombre para satisfacer las exigencias de educación permanente que plantea la sociedad moderna”.
Outra novidade desta Lei Geral é que a mesma supõe um marco legal estável no qual se
começa a considerar a especificidade própria da educação de adultos, dedicando-lhe já um capítulo
concreto, o IV, no qual lhe são atribuídos dois objetivos (art.44):
1. Assegurar o ensino correspondente à educação básica, secundária e de formação
profissional a quem não as pôde receber;
2. O aperfeiçoamento, a atualização e a promoção profissional, bem como a extensão
cultural em níveis diversificados.
Não obstante, o elevado índice de analfabetos e o baixo nível geral de formação existente em
Espanha naquela época, continuou-se a circunscrever a educação de adultos à uma função
compensatória que já a havia caracterizado em épocas anteriores.
Dando um salto no tempo, e antes de aludir às novidades introduzidas pela Lei Orgânica
1/1990, de 3 de Outubro, a Lei de Ordenamento Geral do Sistema Educativo (Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo, LOGSE), há que destacar a importância de um documento
publicado no ano de 1986, o Livro Branco da Educação de Adultos10 que, e apesar de não ter
alcançado a categoria de lei, serviu como princípio inspirador na elaboração das futuras leis que
foram sendo promulgadas por uma grande parte das Comunidades Autónomas que à época tinham
competências em matéria educacional.
Ora, apesar das intenções nebulosas do dito documento, inscritas nas orientações e
propostas internacionais (da UNESCO e do Conselho Europeu), o modelo de educação de adultos
que se foi construindo em Espanha respondeu a outras prioridades políticas e educativas. Assim,
quatro anos depois, a nova reforma educativa não universitária irá implicar uma reestruturação total
do sistema educativo formal. Por um lado, ampliou-se a idade da escolaridade obrigatória até aos 16
anos. Por outro lado, o facto é que a reconfiguração da educação secundária obrigatória traria
consigo um aumento do número de pessoas adultas que, à luz deste novo nível de ensino, viram os
seus estudos tornarem-se obsoletos, ou seja, criou-se deste modo uma nova procura potencial de
educação para a população adulta. Tudo isto à luz de um relevante desafio educativo, estabelecido
no artigo 2.1: “El sistema educativo tendrá como principio básico la educación permanente ". Desta
forma, garantiu-se o direito à educação para toda a população, independentemente da sua idade.
O facto de que na LOGSE, se dedique um título específico à educação de adultos supõe
também uma atenção diferenciada a este sector educacional. Mais relevante ainda é que, dando um
passo à frente do que fora estabelecido na Lei Geral da Educação de 197011, a educação de adultos
ficará situada fora dos limites do sistema educativo, isto é, sairá fora do ensino geral e especial. Ora,
esta exclusão indica a superação da tradicional vinculação do sector ao escolar e a partir de então a
educação de adultos vai ser ampliada a outros âmbitos, vindo a identificar-se com a lógica da
educação cívica, cultural e de desenvolvimento pessoal. Isto mesmo se reflete no novo objetivo
O Livro Branco determinou a necessidade de uma formação integral que partisse da bagagem de cada
pessoa. O modelo integral de educação de adultos prevê assim quatro áreas essenciais: “a) Formación
orientada al trabajo (actualización, reconversión y renovación de los conocimientos de tipo profesional); b)
formación para el ejercicio de los derechos y responsabilidades cívicas (o para la participación social); c)
formación para el desarrollo personal (creatividad, juicio crítico, participación en la vida cultural); d) como
fundamento esencial a todas ellas, la formación general o de base, que, cuando no se consiguió en la edad
apropiada, constituye un prerrequisito indispensable de tipo compensador” (MEC, 1986, p.21).
11 Nela a denominada “educação permanente de adultos” aparecia no título I que versava sobre o sistema
educativo.
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traçado para o sector que se encaminha no sentido de contribuir para desenvolver a capacidade dos
adultos para participarem ativamente na vida social, cultural, política e económica. Não obstante este
discurso, na prática esta é a área menos atendida politicamente.
Doze anos mais tarde seria aprovada a lei que teve menor vigência, a Lei Orgânica 10/2002,
de 23 de Dezembro, sobre a Qualidade da Educação que, tal como as suas antecessoras, também
sublinha o princípio da educação permanente como um princípio para a própria qualidade do
sistema educativo (artigo 1). Daí que, ao analisar as diferentes necessidades que o sistema educativo
apresentava à data, tais como: reduzir a taxa de abandono escolar do nível secundário; melhorar o
nível médio de conhecimentos dos alunos; universalizar a educação e a atenção à primeira infância,
bem como ampliar a atenção educativa dada à população adulta; se entenda que estes objetivos
deveriam ser integrados na perspetiva de uma educação e formação ao longo da vida12.
No respeitante à educação de adultos, e dando sequência ao que fora estabelecido na
LOGSE, a grande novidade é a inclusão de um quarto objetivo: “desarrollar programas y cursos para
responder a determinadas necesidades educativas específicas de grupos sociales desfavorecidos”.
Pode-se deduzir que este novo objetivo esteja motivado, sobretudo, pelo aumento da população
imigrante em Espanha, derivando daqui que no parágrafo 7 do artigo 52 se contemple a promoção
de programas de língua castelhana e das outras línguas co-oficiais, bem como de elementos básicos
da cultura que permitam facilitar a integração de imigrantes.
Por último, no respeitante a habilitação para a docência há a assinalar diversas novidades
relativamente à LOGSE, muito embora a formação de base exigida continue sendo aquela formação
geral estabelecida para assegurar o ensino correspondente numa dada área. Mas se na LOGSE se fala
em comprometer as administrações escolares no objetivo de facilitar aos professores o aceso a uma
formação didática adequada às necessidades das pessoas adultas, na LOCE se fala em facilitar uma
formação especializada. Insistindo-se na necessidade de desenvolver essa formação específica para
os educadores de adultos.
Da atual Lei Orgânica 2/2006, de 3 de Maio, sobre educação há a destacar duas novidades
importantes. Em primeiro lugar, há um artigo específico dedicado à “aprendizagem ao longo da
vida” (art.º 5) onde encontramos sucessivas referências a facilitar o acesso e promover este tipo de
aprendizagem, que assim se constitui enquanto objetivo e enquanto consequência de uma educação
secundária de carácter pós-obrigatório, ou equivalente, para toda a população. Em segundo lugar, há
a incorporação de três novos objetivos para a educação de adultos: a) desenvolver as capacidades
pessoais, nos âmbitos da expressão, da comunicação, das relações interpessoais e da construção do
conhecimento; b) responder adequadamente aos desafios que pressupõe o envelhecimento
progressivo da população, garantindo para os idosos a oportunidade de incrementar e atualizar as
suas competências; e c) prever e resolver pacificamente os conflitos pessoais, familiares e sociais.
Para tal fomentando a igualdade efetiva de direitos e oportunidades entre homens e mulheres,
analisando e valorizando criticamente as desigualdades entre géneros. Ora, com estes novos
objetivos se pretende dar resposta a alguns dos desafios com que se depara a sociedade espanhola do
século XXI, e que exigem uma atuação específica desde o âmbito educacional.
O primeiro objetivo que, numa primeira leitura, se poderia associar ao desenvolvimento
educativo na infância e na adolescência, corresponde hoje ao reconhecimento da necessidade
antropológica de conhecimento independentemente da idade ou de circunstâncias concretas. O
Na apreciação que a Federação de Associações de Educação de Adultos realizou da LOCE assinala-se que a
LOCE “se sitúa en un marco teórico y conceptual ajeno a los elementos sustanciales de un sistema de
educación permanente y a los impulsos aprobados en la Resolución del Consejo de la Unión Europea, de 27
de junio de 2002, sobre el aprendizaje permanente” (FAEA, 2003, p.1). No respeitante à educação de adultos
sublinha-se que se continua a manter o modelo compensador de «deficits» no qual já se situava a LOGSE.
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segundo, por seu turno, alude ao fenómeno do envelhecimento da população espanhola. Nesta
matéria é importante assinalar que Espanha é um dos vinte países mais envelhecidos do mundo,
sendo a idade média da população de cerca de 40 anos em 2009 (Eurostat, 2011). A estes dados há
que acrescentar a percentagem considerável de idosos ativos que detêm uma ampla gama de
interesses, entre os quais o de continuar aprendendo. O terceiro objetivo coloca a tónica na
necessária atenção a dar às questões de género, tanto no âmbito familiar como laboral, com destaque
para o problema da violência.
Ao analisarmos esta evolução da educação permanente em Espanha face às diretrizes
europeias, encontramos resultados positivos, mas igualmente deficiências e desafios pendentes. Isto
sobressai especialmente no Plano sobre a Aprendizagem de Adultos, que foi atualizado pelo
Conselho Europeu estabelecendo-se cinco âmbitos prioritários para o período de 2012-2014, apesar
do Plano possuir um espectro mais amplo, dando-se continuidade e complementando os objetivos já
estabelecidos no Marco Estratégico de Cooperação Europeia no âmbito da Educação e Formação
(ET 2020). No atual Plano acrescenta-se, aos objetivos da ET 2020, um quinto âmbito: “melhorar a
base de conhecimentos sobre a aprendizagem dos adultos, bem como a supervisão do sector”.
Tendo em conta estas prioridades, bem como os objetivos específicos que as enformam,
destacaremos seguidamente, algumas das questões sobre as quais Espanha tem ainda um trabalho
pendente mas também outras sobre as quais merece um reconhecimento pelo progresso alcançado
até ao momento.
O primeiro desafio continua a ser o da participação dos adultos em atividades de educação e
formação. Espanha já avançou bastante neste âmbito, pois se os dados de 2001 colocavam o país
entre os quatro países com níveis mais baixos de participação (4,9%), os últimos dados disponíveis
mostram que Espanha está agora acima da média europeia (10,4%). Não obstante, continua longe da
meta dos 15%.
Mais dados nesta matéria provêm das Conclusões do Conselho Europeu sobre o papel da
educação e formação na aplicação da Estratégia Europeia 2020. Neste documento alude-se a dois
objetivos principais. Um deles é o de aumentar até aos 40% a proporção de adultos, com idade entre
os 30 e os 34 anos, que tenham completado uma educação superior, ou equivalente. Sendo a
finalidade a criação de emprego e o crescimento. Para isto são sugeridas medidas tais como a
inovação, o financiamento eficaz e a criação de vínculos com o mundo externo à própria educação.
Daqui advém que a preocupação máxima europeia, ao debruçar-se sobre a educação de adultos,
continua a ser de índole económica. Sem dúvida que, no contexto da crise atual que estamos a
atravessar na região, se torna fundamental tomar medidas que tenham um efeito positivo sobre o
emprego, no entanto, nestes discursos a tendência é a de descurar a vinculação com outras áreas,
também importantes, do desenvolvimento pessoal e social.
Ao determo-nos neste objetivo concreto, os dados mostram que em 2010 a percentagem de
adultos entre os 30 a 34 anos com formação superior ou equivalente atinge efetivamente os 40,6%
(face a uma média europeia de 33,6%). Já os dados referentes à participação em atividades de
aprendizagem ao longo da vida por parte da população ativa não traduzem uma evolução tão
positiva: 10,8%. Portanto abaixo da meta europeia de 12,5%. Tratando-se de um valor
expressivamente baixo quando comparado com o país europeu que lidera neste âmbito: a Dinamarca
que alcançava, em 2010, os 32,8% (Comissão Europeia, 2011b).
Nos termos desta preocupação, a Comissão Europeia (2012), face ao baixo índice de
participação na educação de adultos na maioria dos estados Membros, sublinhou a importância de
elaborar programas de qualidade que fomentem as aptidões básicas, especialmente através da
aprendizagem em contexto de trabalho. Desconsiderando, com estas orientações, a formação dos
adultos que, crescentemente, se encontram desempregados.
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Uma segunda questão pendente é a da formação especializada para os educadores de adultos
bem como o estabelecimento de ligações que permitam atingir uma maior eficácia na coordenação
entre as políticas do sector e a atuação das administrações e demais entidades implicadas na
educação e formação de adultos. Ora, em Espanha há muito que diversos atores tais como
investigadores ou educadores, entre outros, defendem a necessidade de uma formação universitária
para os educadores de adultos, muito embora existam diversos posicionamentos neste debate. Entre
os quais merecem destaque, aquele que defende a introdução de uma “Mención en la Titulación de
Grado de Educación Primaria” (à semelhança do que acontece com outras especialidades tais como
a educação musical, a língua espanhola, a educação física ou as línguas estrangeiras), bem como
aquele que defende a criação de um curso específico. Há ainda quem defenda que esta formação
deveria ser oferecida através de um segundo ciclo (mestrado) específico, sendo este último talvez o
caminho mais viável no panorama atual, embora fique pendente quer o seu desenho quer os termos
da sua execução.
De entre os resultados poderíamos destacar o Decreto Real 1224/2009, de 17 de Julho,
através do qual se avaliam e acreditam as competências profissionais adquiridas através da
experiência profissional ou da educação não formal com a finalidade de facilitar a obtenção de uma
certificação profissional. Outro avanço importante, no contexto espanhol, é relativo ao acesso à
aprendizagem de adultos por parte de imigrantes, âmbito no qual se têm desenvolvido uma miríade
de iniciativas. De entre as quais caberá destacar as aulas de espanhol, para o conjunto da população
imigrante, oferecidas com carácter permanente pela rede pública de centros do Ministério de
Educação.
Há ainda a referir que um dos campos nos quais se tem trabalhado mais intensivamente é o
do envelhecimento da população espanhola. O aumento notável desta faixa etária pôs em relevo a
necessidade de prestar uma maior atenção a este grupo em diversos âmbitos. Daqui resultou a
elaboração do primeiro Plano Gerontológico Nacional, criado em 1990, a partir do qual são tomadas
diversas iniciativas afins por parte das comunidades autónomas. Paralelamente, foram-se
multiplicando por todo o território nacional os programas educativos dirigidos a idosos, levados à
prática desde organismos e centros muito diversificados, tanto públicos como privados. Como
exemplo, podemos referir o êxito alcançado pelos programas específicos para idosos desenvolvidos
por parte das universidades espanholas desde o ano de 1993.
Portanto, as propostas europeias têm tido, como vimos, um impacto assinalável na legislação
educativa, no entanto, o problema principal reside na colocação em prática de alguns dos objetivos
delineados. Uma análise mais exaustiva poderia nos conduzir ao estudo das possibilidades e dos
obstáculos que Espanha enfrenta para levar a cabo as propostas europeias. Possivelmente num
futuro próximo haverá mais elementos para isto já que, à semelhança do que têm feito os distintos
governos democráticos (à exceção do primeiro) o novo governo espanhol está a elaborar uma nova
lei de educação, a lei orgânica para a melhoria da qualidade educativa. Entre os objetivos desta nova
lei há dois que assumem diretamente as solicitações europeias e que se relacionam com a formação
profissional. Por um lado, esta lei tem o objetivo de diminuir o abandono escolar através da
possibilidade dos alunos poderem optar pela formação profissional quando não desejam prosseguir
os estudos tradicionais. Por outro lado, esta lei atendendo às solicitações europeias, vai também ao
encontro de uma necessidade fulcral em Espanha, que é a alta taxa de desemprego, que na atualidade
supera os 26%. Fá-lo através de uma aproximação da educação às necessidades das empresas. No
presente momento não se conhecem as medidas que ao abrigo desta lei se irão tomar para a
formação dos adultos desempregados.
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As dinâmicas de europeização nas políticas de educação de adultos tornam-se visíveis em
Portugal com o aparecimento das ‘novas políticas nacionais de educação e formação de adultos’
(EFA). Estas foram implementadas (entre 1999 e 2002) pela Agência Nacional de Educação e
Formação de Adultos (ANEFA), e deram seguimento nacional a uma nova estratégia de
desenvolvimento económico e social13, operada no contexto comunitário com o total protagonismo
da UE.
Até então é necessário reconhecer que, em Portugal, a educação permanente e, em particular,
a educação de adultos não constituiu uma preocupação política capaz de deixar em campo bases
sólidas para desenvolver este sector educativo, segundo um fio condutor reconhecível entre as
políticas educativas dos sucessivos governos constitucionais e seguindo uma tendência, pelo menos
no que diz respeito à produção destas políticas, para a redução da heterogeneidade do campo da
EFA a uma escolarização de segunda oportunidade ou formação profissional14. Se logo após a
revolução de 25 de Abril de 1974, em que se institui a Democracia no país, é possível observar uma
efervescência no âmbito da educação de adultos de tipo popular que mereceu algum apoio por parte
do Estado15, a verdade é que pouco tempo depois a agenda política nacional para a educação era
caracterizada pela opção geral de normalizar a vida política (Sousa Santos, 1990). As políticas sociais
e educativas desenvolveram-se em direção aos requisitos de uma Democracia representativa, menos
democrática nas bases decisórias, mas mais consonante com a norma europeia da modernização da
educação. Visou-se assim, a nível nacional, alcançar uma gestão técnica da educação, operada desde
os fundamentos das teorias da formação de capital humano. Este processo iria, de certo modo,
culminar na criação da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) em 1986 (data da adesão dos
países ibéricos à CEE/UE), no sentido de se instituir finalmente no cenário nacional um normativo
legitimador da reforma educativa geral operacionalizada a nível nacional segundo aquele racional.
Nesta Lei Geral a educação de adultos aparece como um apêndice do sistema educativo, sem
identidade própria na medida em que o destaque vai para a criação de uma oferta assente na lógica
da segunda oportunidade noturna da educação escolar já existente.
O modelo de educação de adultos que se foi construindo, intermitentemente, em Portugal a
partir da LBSE, fez a oferta existente convergir no ‘ensino recorrente de adultos’ (ERA), o que
representou um afunilamento do sector agora visto, exclusivamente, enquanto subsistema do
sistema educativo escolar. Ora, entre 1986 e 1996, as prioridades na política educativa (socialdemocrata) não contemplaram este sector, que irá ressurgir a partir de 1996 como bandeira da
política educativa de um novo ciclo (ou contraciclo) de governação política nacional (socialista). A
reconsideração política da educação de adultos em Portugal irá acontecer partindo-se da dupla ideia
de ampliar e expandir o sector, fazendo-o sair dos limites do sistema educativo em que fora
colocado, senão mesmo aprisionado.
Ora, desta forma nascem novas dinâmicas para impulsionar este campo, que implicaram a
constituição de um grupo de trabalho incumbido de apresentar propostas capazes de o desenvolver.
Contrariamente ao desenvolvimento que esta Agência acabou por asumir, e como já sustentámos noutro
lugar (Barros, 2013c), o projeto inicial definido para a ANEFA pretendia uma “revalorização da lógica
político-educativa da educação popular”, da educação de base de adultos e da educação cívica para o
desenvolvimento” (Melo et al., 1998: 61).
14 Outras iniciativas de cariz comunitário e associativo têm coexistido, mas com menor expressão e fraco
apoio sobretudo nas produções políticas nacionais, com as iniciativas promovidas e reguladas pelo Governo
Português.
15 O destaque vai para a elaboração, em 1979, do Plano Nacional de Educação Básica de Adultos (PNAEBA)
que ambicionava criar e consolidar, no espaço de uma década, um leque amplo de ofertas na área (inscritas
nas orientações da UNESCO para o paradigma da educação permanente).
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Seria com base num documento de estratégia, algo ambivalente, intitulado Uma Aposta Educativa na
Participação de Todos, de 1998, que se dá em Portugal o ponto de viragem na educação de adultos. A
referida ambivalência resulta, no nosso entender, da tentativa de conciliar na mesma agenda política
as orientações supranacionais vindas por um lado, da UE e da OCDE no âmbito da celebração do
‘ano europeu da aprendizagem ao longo da vida’ em 1996, e, por outro lado, da UNESCO no
âmbito da V CONFINTEA realizada em 1997 em Hamburgo.
O facto porém é que, a partir de então, a aposta portuguesa passou a ser a de elevar os níveis
de qualificação dos adultos ativos para promover o desenvolvimento pessoal e a empregabilidade.
Apesar do hibridismo que irá caracterizar este período no que diz respeito às orientações de política
educativa para o sector, em que há uma perspetiva crítica nos discursos políticos paralela a uma
perspetiva instrumental nas práticas, o Programa Nacional de Desenvolvimento e Expansão da Educação e
Formação de Adultos (1999-2006), Programa S@ber +, de 1999, viria criar, efetivamente, uma
diversificação no panorama da oferta pública do sector neste país, caracterizado, até então, mais pela
ausência do que pela presença de políticas consequentes de educação de adultos (Barros, 2013).
O ensino recorrente de adultos dará lugar a um conjunto de ofertas alicerçadas na ideia de
conciliar os interesses da educação, mais consonantes com o desenvolvimento integral da pessoa,
com os interesses da formação, mais consonantes com o desenvolvimento da competências técnicas,
para fornecer aos 64% da população ativa portuguesa sem a escolaridade obrigatória (existentes em
2001) a possibilidade de obter de maneira integrada uma dupla certificação: escolar e profissional. É
nos termos desta evolução que no panorama nacional se destaca no arranque do século XXI, por um
lado, os cursos de educação e formação de adultos (cursos EFA) e, por outro lado, os centros de
reconhecimento de adquiridos experienciais (rede de centros do novo sistema nacional de
reconhecimento, validação e certificação de competências, sistema RVCC).
Ora, em contexto português e durante o curto interregno, que ocorreria entre 2002 e 2005,
do ciclo de governação socialista, quer as tendências de europeização das políticas públicas quer as
tendências de subordinação a lógicas vocacionalistas na governação educacional do sector da EFA,
não só teriam ambas prossecução como seriam inclusivamente radicalizadas, sendo possível
identificar um novo mandato abertamente vocacionalista para o domínio geral da educação,
efetivado pelo Despacho 21 974/2002 de 25 de Setembro e pelo Decreto-lei 208/2002 de 17 de
Outubro, para o sector particular da EFA, através dos quais se extingue a ANEFA e se integra as
suas funções no âmbito de uma nova Direção Geral de Formação Vocacional (DGFV). Desde
então, no essencial o sector perde, de novo, a parca autonomia e especificidade alcançadas na esfera
pública estatal, cada vez mais interessada em promover o novo domínio tríplice da educação,
formação e emprego16, sendo notório, como enfatiza Afonso, que estas novas estratégias que
primam pela diversificação e hierarquização da oferta educativa pública, “não deixam também de
poder contribuir para escamotear velhas fórmulas de indução discriminatória e classista, que
A agenda política portuguesa para a EFA segue esta linha programática deixando de fora um amplo campo
de atividades educativas típicas da educação de adultos, que como sublinha Licínio Lima, “é vastíssimo, muito
longe de poder ser reduzido ao ensino recorrente, à educação de segunda oportunidade e à formação
profissional, não obstante a importância destes, especialmente quando orientados segundo um projeto
educativo que lhes confira unidade e sentido. A multiplicidade de áreas de intervenção em aberto revela o
quanto continua a ser indispensável agir em domínios considerados tradicionais – a educação de base, a
alfabetização, a consciencialização, o esclarecimento e a autonomia, a educação política e cívica, a educação
comunitária, o mundo do trabalho, da economia, do emprego e das profissões, a cultura da paz e de
solidariedade, etc. Mas, também as novas exigências, cuja emergência é mais recente, como a educação
multicultural, as ‘literacias múltiplas’ (Kellner, 2002), a saúde e o meio ambiente, o acesso à informação e ao
conhecimento e sua leitura crítica, a cooperação internacional, a população idosa, os imigrantes, a autonomia
da mulher, a família, entre outras” (Lima, 2003: 142).
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parecem estar de novo a ser reintroduzidas no sistema educativo português, atribuindo
exclusivamente à responsabilidade individual dos sujeitos as suas supostas escolhas e opções relativas
aos seus percursos de escolarização e formação” (Afonso, 2003: 15).
Efetivamente, constatamos que toda a retórica discursiva dos principais documentos de
política educativa nacional e supranacional para o sector, produzidos neste período, inscrevem-se, de
forma clara, nas perspetivas de modernização que são, no contexto deste padrão hegemónico de
governação educacional, radicalizadas, como aponta Lima, “já não apenas numa lógica gerencial e
eficientista, mas também na perspetiva mais ampla de uma reforma do Estado, numa lógica de
mercado e de subordinação da educação a orientações pragmáticas, de empregabilidade, de emulação
e competitividade económica” (Lima, 2005: 49). Com efeito, serão, por exemplo, iniciados nesta
altura, e com este enquadramento, os procedimentos conducentes a uma nova revisão17 da LBSE, e
a uma reforma do ensino recorrente de adultos18 (ERA), lançando-se para discussão pública, em
2003, o Documento Orientador da Revisão Curricular do Ensino Secundário Recorrente, no qual se
assume a valorização do sector “como contributo decisivo para a concretização do objetivo
estratégico de qualificação dos portugueses, bem como a concretização do desígnio europeu de uma
efetiva e generalizada aprendizagem ao longo da vida” (Ministério da Educação, 2003: 2),
explicitando-se ainda que, no fundo, se trata de “proporcionar a todos o benefício da adaptação às
exigências das mutações sociais e económicas” (id., ibid.: 8). Fomenta-se uma agenda nacional de
políticas educacionais que se desenrola agora sempre em consonância com as dinâmicas
supranacionais de europeização, como se pode deduzir, também, pela influência e centralidade quer
do Relatório de Base de Portugal sobre a realização das estratégias de educação e formação ao longo
da vida na Europa, realizado em 2003 pela Comissão Europeia, quer mesmo do Relatório de Base de
Portugal sobre os sistemas de qualificação e o seu impacto na aprendizagem ao longo da vida,
elaborado no mesmo ano pela OCDE. De ambos os Relatórios resulta clara a crescente
concretização da regulação supranacional da EFA, tendencialmente baseada na avaliação de
resultados economicamente significativos.
A merecer destaque estão, igualmente, a valorização e incentivo das iniciativas orientadas
pela ideia do retorno sobre o investimento em formação de adultos ativos, como são os referidos
cursos EFA e o sistema RVCC. Aqui o essencial, a nosso ver, será compreender que se trata de uma
inovação nacional claramente referenciável a uma “agenda globalmente estruturada” (Dale, 2005),
não sendo por acaso que o relançamento do sector em Portugal se fará no âmbito dos Planos
Nacionais de Emprego (PNE). E esta tendência será reforçada com o mais recente documento de
estratégia educativa portuguesa intitulado Iniciativa Novas Oportunidades que, desde 2006 e até 2012,
orientou a governação do sector.
Naturalmente que analisando esta evolução da educação de adultos em Portugal, face à
importância atual das diretrizes europeias, iremos encontrar aspetos positivos a par de deficiências e
de desafios pendentes. O que mais se evidencia em termos positivos foi a grande visibilidade que o
sector alcançou recentemente na esfera do debate público português. Com efeito, nunca se falou
tanto em educação de adultos neste país que, como vimos aqui, não tem uma tradição consolidada
neste campo. A efetiva diversidade da oferta obtida com a introdução dos novos dispositivos veio
trazer a possibilidade real de cativar os adultos no sentido de se aproximarem destas iniciativas,
elevando a sua participação em atividades do foro educacional. Porém a lógica de campanha (trata-se
Que seria aprovada na legislatura seguinte, originando a Lei nº 49/2005 de 30 de Agosto.
Note-se que o ensino recorrente secundário de adultos tinha já conhecido algumas inovações desde a
alteração à LBSE de 1997 (Lei 115/97 de 19 de Setembro), consistindo, sinteticamente, na introdução: das
unidades capitalizáveis em 1996/1997, dos blocos capitalizáveis em 1999/2000, pretendendo-se agora nesta
reforma avançar, em 2004/2005, com os blocos de aprendizagem (cf. id., ibid.: 9-25).
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de ofertas massificadas) e de programa que caracteriza a ‘nova EFA’ em Portugal (são ofertas
sustentadas por fundos comunitários) dá já sinais de fragilidade neste contexto atual que exacerba a
ideia de crise. A rede nacional dos 456 Centros Novas Oportunidades (CNO), criados durante a
década compreendida entre 2001 e 2011 (nos quais se desenrolaram as práticas da educação e
formação de adultos portuguesa) foram, durante 2012, progressivamente encerrados, tendo acabado
agora de ser publicada, em 28 de março, a Portaria nº 135-A/2013 que regula a criação e o regime de
organização e funcionamento dos Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP) que
substituirão os anteriores CNO, isto no contexto do novo governo (social-democrata) que está a
governar em simbiose plena (senão mesmo excessiva) com as orientações do Fundo Monetário
Internacional (FMI) para a superação da crise económica diagnosticada ao país.
Assim, os progressos alcançados em termos de diversidade e alcance das atividades do
sector, todos com tradução estatística imediata, não parecem ter sido suficientes para equilibrar as
questões de fundo que em Portugal continuam por resolver em termos da política pública de EFA
(Barros, 2011a; 2013b). Quase nada foi feito, por exemplo, no que diz respeito à crónica inexistência
de uma formação especializada que habilite os educadores de adultos, de maneira específica, para o
seu desempenho profissional. Há igualmente muito por fazer para criar uma efetiva possibilidade de
participação de todos os adultos na educação ao longo da vida, e não apenas dos adultos ativos
como tem acontecido a nível nacional até aqui. Neste ponto chama especialmente a atenção, na
sequência da recente celebração do ano europeu do envelhecimento ativo, a constatação real que os
idosos estão simplesmente ausentes do sistema de EFA em Portugal. Continuam, portanto, a ser
grandes os desafios para quem se propuser, neste país, a desenvolver uma educação de adultos
entendida amplamente com valores e princípios humanistas (Barros, 2012), tanto em termos de
emancipação pessoal como em termos de emancipação social.

Interpretações sobre a estratégia europeia de construção
da sociedade do conhecimento
A ilustrar a introdução desta nova lógica de atuação política, que transcende amplamente o
campo educacional mas que o afeta profundamente, estão os dois pilares da atual estratégia europeia
de construção da sociedade do conhecimento: o Processo do Luxemburgo e a Agenda de Lisboa.
É notório que, no arranque do século XXI, as políticas nacionais de educação e formação de
adultos aparecem imbricadas num novo contexto europeu de políticas coordenadas, configurando
uma matriz de políticas pluriescalar (Barros, 2009) cujas prioridades emanam, invariavelmente, da esfera
económica. É, pois, no horizonte da união monetária, e dando sequência aos pressupostos do
Tratado de Amesterdão, que irá então realizar-se, primeiro, a Cimeira do Luxemburgo, onde nasce
um processo estratégico de supervisão multilateral e de cooperação no domínio das políticas
europeias de emprego, a que será dada continuidade na Cimeira de Lisboa, convocando agora, mais
estritamente, o domínio da educação e formação de adultos, que aparece inscrito nos pressupostos
do paradigma da aprendizagem ao longo da vida (Barros, 2011b). Deste modo, nasce uma nova
forma de elaboração de políticas públicas assente na nova Estratégia Europeia de Emprego19 (EEE),
A Estratégia Europeia de Emprego (EEE) representa o ponto máximo do designado Processo do
Luxemburgo que, no essencial, dá continuidade, embora aprofundando substantivamente os processos e
explorando amplamente as implicações, a linhas de orientação política ensaiadas no âmbito da Cimeira de
Essen, realizada em Dezembro de 1994, e inspiradas no Livro Branco sobre Crescimento, Competitividade e
Emprego (COM (93) 900). Os grandes objetivos e princípios desta EEE estão orientados sobretudo para a
generalização das políticas ativas de emprego, para a adoção de um novo paradigma de gestão pública por
objetivos, para integrar domínios sectoriais numa mesma matriz política, como é o caso do novo domínio
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e materializada no novo Método Aberto de Coordenação (MAC), para estruturar o que se pretende
agora que seja uma ação concertada em áreas definidas como prioritárias ao mais alto nível de
governação (Conselho Europeu, 2000; Comissão Europeia, 2002). Vistas, desde o Memorando sobre
Aprendizagem ao Longo da Vida, como estratégicas para a implementação das políticas nacionais de
emprego assim delineadas, as novas políticas de educação e formação de adultos, quer em Espanha
quer em Portugal, passam a enquadrar-se no âmbito mais geral de um paradigma político novo, cuja
metodologia vincula voluntariamente, e numa mesma direção, uma rede de Estados-subscritores a
cumprir diretrizes e orientações estratégicas da UE, para atingir resultados pré-definidos, com
marcos temporais claramente fixados. Por outras palavras, com a Agenda/Estratégia de Lisboa
emerge toda uma nova ordem educacional que tem nos grandes projetos estatísticos internacionais
(como os promovidos pela OCDE/CERI) a tradução direta de um consenso cosmopolita sobre “a
melhoria da qualidade da educação”20 (Torres, 2000: 138) que parece, atualmente, prevalecer entre as
elites burocráticas e políticas que se movimentam em plataformas intergovernamentais, a nível
europeu, com base na adesão a um novo paradigma de política baseada em números, no fundo, uma
política para as estatísticas.
O que parece estar a acontecer com a emergência do Estado regulador de pendor neoliberal,
cuja estratégia de modernização é expressamente “baseada na formação e desenvolvimento das elites
sociais” (Stoer, 1994: 19), é um estreitamento radical dos pressupostos humanistas que desenhavam
as políticas educacionais como um direito social para ser democraticamente negociado nos fora
nacionais dos Estados-providência, de tal modo que, desde a perspetiva em que nos situamos, o que
predomina hoje como corolário principal do novo método aberto de coordenação europeu é, e ao
invés do que é publicitado, “um estilo elitista de gestão pública” (Coraggio, 2000: 83) baseado numa
“intelligentsia governamental” que faz acordos de cúpula com atores globais optando por realizar um
“trabalho especial para legitimar ex post facto esses acordos” (id., ibid.). Ou seja, a nova política
transeuropeia em que emergem novos atores, novas instituições e novos processos, envolve hoje,
preocupantemente, como enfatiza Antunes, “formas acentuadas de défice democrático através das quais
paulatinamente o campo de decisão política pública tem vindo a ser reconstruído” (Antunes, 2006:
87).
É, pois, neste cenário de fundo que nasce todo um novo contexto de desenvolvimento das
políticas de educação e formação de adultos, em que, significativamente, os atores de EFA nacionais,
por relação aos atores globais21, e os atores de EFA subnacionais, por relação aos atores nacionais,

tríplice da educação, formação e emprego (cf. Conclusões do Conselho Europeu Extraordinário do
Luxemburgo – Emprego: Questão de Interesse Comum, 1998).
20 Contrapondo o que designou como o discurso econômico, ao que denominou de discurso pedagógico,
Rosa María Torres critica este paradigma político, de resto já largamente praticado pelo Banco Mundial em
países da América Latina, sublinhando que “a virtual ausência do professorado na definição, discussão e
tomada de decisões de política educativa termina por selar este discurso [da qualidade da educação]
formulado por economicistas, para ser implementado por educadores” (Torres, 2000: 139).
21 Juan Carlos Tedesco assinala como característica fundamental do que defende ser um novo pacto educativo
em acelerada formação, o surgimento na cena supranacional de “sectores que tradicionalmente não se
interessavam pela questão educativa, [e que] surgem hoje seriamente preocupados com as suas orientações e
procedimentos” (Tedesco, 2000: 54). E sublinha ainda, neste particular, que “o contributo mais importante
vem, sem dúvida alguma, dos empresários do sector, tecnologicamente, mais avançado da economia, e dos
profissionais da comunicação” (id., ibid.). É, com efeito, claramente visível na miríade de instrumentos
comuns da nova governação pluriescalar da educação em geral, e do sector de EFA em particular, o maior
peso e influência dos atores globais afetos à esfera económica por oposição aos atores globais que se situam
numa esfera contra-hegemónica, onde como sublinha John Field, “podemos aprender como resistir à
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veem crescentemente reduzida a sua influência sociopolítica ao campo da mera execução das
políticas22 que, por sua vez, parecem processar-se, cada vez mais, sob a forma de “vertiginosas
mudanças em cascata” como lhes tem vindo recentemente a chamar Fátima Antunes (2006, 2007),
para enfatizar que, em contexto de edificação deste novo espaço europeu de educação e formação,
são dramáticas as transformações que ocorrem, sobretudo pelo “carácter discricionário dos critérios
de participação e os problemas de transparência e de responsabilização e prestação de contas
públicas” (Antunes, 2006: 87), num processo que vem evoluindo para uma tendencial “exclusão dos
protagonistas e dos processos eventualmente fraturantes (…) expediente [que] se revela inteiramente
eficaz na eliminação dos conflitos de interesses e no silenciamento das divergências” (Antunes, 2007:
50). Sendo, quanto a nós, precisamente neste sentido que se pode interpretar a crescente redução do
político ao técnico, verificável desde a Agenda de Lisboa que, decididamente, enterra o que ainda
poderia se vislumbrar como reminiscência do paradigma da educação permanente para uma praxis
no campo da educação de adultos, optando por instituir e consagrar os pressupostos do paradigma
da aprendizagem ao longo da vida para uma performance no âmbito da nova EFA, tanto ao nível
supranacional como nacional da governação educacional. Ou seja, a miríade de recomendações
europeias que são apresentadas como uma receita técnica elaborada perante uma situação objetiva
inevitável constituem hoje o triunfo do que Lenhardt e Offe tinham designado como o “equívoco
tecnocrático” (Lenhardt e Offe, 1984: 48), e que, de resto, tem vindo a servir no âmbito da formação
social espanhola e portuguesa, como na Europa, para legitimar a construção de uma nova ortodoxia
educacional destinada a instituir uma nova lógica educacional, geral e transeuropeia, presente na
edificação do novo Espaço Europeu de Educação e Formação, que se pretende ver consolidado até o ano
de 2020.

Conclusões
Neste texto sublinhamos os aspetos essenciais que caracterizaram a emergência da
transnacionalização da educação no contexto comunitário europeu. Tratou-se de um processo
político, como vimos, com três fases principais que, se inicialmente permitiu a institucionalização da
educação como área de cooperação e ação comunitárias, posteriormente viabilizou a edificação da
articulação sistemática de políticas e do ambicionado espaço europeu de educação e formação, cuja
emergência representa, a nosso ver, uma verdadeira viragem na elaboração de políticas públicas e de
prioridades para o sector da educação de adultos.
Do ponto de vista da governação da educação observa-se a evolução da elaboração de
projetos-piloto de cooperação para a criação de bases estatísticas de apoio à governação pluriescalar,
como a Rede EURYDICE, que desempenham um silencioso e continuo efeito de aproximação de
discursos, de eleição comum de prioridades e de definição comum de uma agenda política
transnacional e europeia sem precedentes na esfera educativa. O conjunto dos programas de ação
comunitários na área da educação e a criação de diversos organismos institucionais, como o Comité
Consultivo para a Investigação e o Desenvolvimento Industrial (IRDAC), e o Centro Europeu para
o Desenvolvimento da Formação Profissional (CEDEFOP), antecedem a nova geração de
Programas de ação suportada em vários documentos de referência, incontornáveis para
imposição de novas competências e ideias (…) e perceber criticamente o que os legisladores estão a fazer,
porque o fazem, como o fazem, quem eles envolvem e com que consequências” (Field, 2002: x).
22 As novas formas de representação de interesses na nova governação supranacional da educação tem vindo
a mitigar ainda mais a capacidade real de intervir, com poder de influenciar efetivamente a decisão política,
por parte de atores pedagógico-educacionais organizados em torno de interesses não-económicos, e
sobretudo não-economicistas (Gelpi, 1983; Arruda, 2000).
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compreender o racional neoliberal da governação pluriescalar da atual educação de adultos
transeuropeia.
Esta produção de documentação política de apoio à edificação de uma articulação sistemática
de políticas europeias foi aqui analisada a partir dos casos de Espanha e de Portugal. No caso de
Espanha, torna-se indispensável considerar que a educação de adultos tem sido uma preocupação
política efetiva onde se constata uma atenção diferenciada dada a este sector educacional. Assim, os
objetivos europeus da perspetiva da aprendizagem ao longo da vida têm-se desenvolvido lenta, mas
continuadamente, em Espanha através de normativos e iniciativas diversas, com destaque para o
atual Plano sobre a Aprendizagem de Adultos (2012-2014), que encara o desafio de alargar a
participação dos adultos nas novas atividades de educação e formação. No caso de Espanha há ainda
a sublinhar os resultados já alcançados, desde há mais de vinte anos, com a prática da acreditação de
competências profissionais adquiridas através da experiência laboral, o aumento da formação dirigida
aos imigrantes adultos e, especialmente, a significativa parcela de recursos dedicados aos idosos. No
entanto, não obstante estes avanços, continua a ser necessário, como foi já assinalado há uma década
(Belando-Montoro, 2004), investir mais quer na formação quer na investigação destas questões
desde o trabalho das próprias instituições educativas, em especial desde as instituições de ensino
superior nas quais continua a ser adiada a tarefa de ampliar a formação especializada dos educadores
de adultos. E merece reparo que na nova lei da educação, a Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa, que aguarda trâmito legal, não se tenha incluído nada relativo a estas questões.
No caso de Portugal, e ao contrário do que foi acontecendo em Espanha, a educação de
adultos não constituiu uma preocupação política capaz de deixar em campo bases sólidas para
desenvolver este sector educativo, pelo que as dinâmicas de europeização nas políticas de educação
de adultos tornam-se visíveis em Portugal apenas com o aparecimento das ‘novas políticas nacionais
de educação e formação de adultos’ (EFA), implementadas desde 1999. A parca oferta nacional
pública existente no sector da educação de adultos, baseada sobretudo no ‘ensino recorrente de
adultos’ (ERA), foi razoavelmente expandida valorizando-se fortemente o reconhecimento de
adquiridos experienciais, não tanto das competências profissionais como em Espanha mas
sobretudo das competências-chave de tipo elementar, e numa lógica subordinada a orientações
pragmáticas, de empregabilidade e competitividade económica, baseada na avaliação de resultados
economicamente significativos (Barros, 2013b). Porém, a lógica de campanha (trata-se de ofertas
massificadas) e de programa que caracteriza a ‘nova EFA’ em Portugal (são ofertas sustentadas por
fundos comunitários) confere ao cenário português uma maior fragilidade comparativamente ao
cenário espanhol, esse claramente mais consolidado neste sector. Dito de outro modo, os progressos
alcançados em termos de diversidade e alcance das atividades do sector, todos com tradução
estatística imediata, não parecem ter sido suficientes para equilibrar as questões de fundo que em
Portugal continuam por resolver em termos da política pública de EFA.
A principal diferença nestes dois casos estudados reside, desde a nossa perspetiva, no tipo de
mandato geral atribuído à educação de adultos em particular que se, no caso espanhol, obteve desde
cedo um tratamento político-normativo diferenciado e constante ao longo do tempo, já no caso
português torna-se legítimo considerar que este sector nunca logrou ir além do estatuto de apêndice
do sistema educativo, em termos do agendamento político, sendo alvo constante de um tratamento
político menor ao longo do tempo. Uma segunda diferença significativa preende-se com a atenção
conferida aos idosos no caso espanhol que parece, basicamente, estar esquecida no caso português.
Por outro lado, em ambos os contextos observa-se uma ausência de medidas de formação e de
educação especializada para os educadores de adultos em exercício. Em ambos os países, se observa
também que a mais recente tendência na governação da educação e formação de adultos é muito
semelhante em termos das lógicas gestionárias postas em curso que, em ambos os casos, têm
operado uma crescente gestão técnica da educação que é avaliada em termos de resultados de curto
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prazo, sobretudo relacionados com qualificações profissionais e técnicas, o que não deixa de ser, aos
nossos olhos, paradoxal, em se tratando de analisar resultados educacionais, que são, por definição,
mais amplos e abrangentes. Portanto, a partir da análise documental elaborada e da revisão exaustiva
de literatura, este texto pretendeu destacar aspetos da nova lógica de atuação política na educação de
adultos, implementada a nível europeu desde o Processo do Luxemburgo e da Agenda de Lisboa.
Verificamos que as prioridades políticas para a EFA advêm dos requisitos económico-financeiros
num contexto de desemprego estrutural em que há que procurar manter os adultos desempregados
ativos em contextos de educação e formação, responsabilizando-os pela aquisição de novas
competências de empregabilidade e mantendo, indiretamente, a paz social. Esta é uma interpretação
avançada neste artigo acerca da nova forma de elaboração de políticas públicas, que como vimos está
assente na nova Estratégia Europeia de Emprego (EEE), e materializada no novo Método Aberto
de Coordenação (MAC), para estruturar o que se pretende agora que seja uma ação concertada em
áreas definidas como prioritárias ao mais alto nível de governação (Conselho Europeu, 2000;
Comissão Europeia, 2002).
As novas políticas de educação e formação de adultos, quer em Espanha quer em Portugal,
passam a enquadrar-se no âmbito mais geral de um paradigma político novo, cuja metodologia
vincula voluntariamente, e numa mesma direção, uma rede de Estados-subscritores a cumprir
diretrizes e orientações estratégicas da UE, com vista a atingir resultados predefinidos, com metas
temporais prefixadas. Porém, é para nós importante enfatizar que o novo método aberto de
coordenação europeu possui um estilo elitista de gestão pública assente numa “intelligentsia
governamental” que faz acordos de cúpula com atores económico-financeiro globais onde se
excluem, expressivamente, os atores educacionais. Acreditamos que à luz do quadro conceptual que
considera criticamente as dinâmicas recentes de europeização da educação de adultos, que envolvem,
como sublinhamos, formas acentuadas de défice democrático, poder-se-á partir para outras pesquisas
que incluam atores do campo dando-se corpo, a partir das linhas aqui tecidas, por exemplo, a uma
investigação-ação, na qual se possam formular renovadas intervenções político-sociais que ousem
reintroduzir na agenda um novo espaço para, eventualmente, priorizar uma educação
transformadora e já não apenas pragmática. Um espaço que ficou profundamente obliterado em
contextos como o espanhol e o português, com a nova política transeuropeia de consolidação do
Espaço Europeu de Educação e Formação.
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Resumo: Como mulheres de meios populares constroem, ao longo de suas trajetórias de vida,
modos de participação nas culturas do escrito? Que instâncias ocupam o papel de “agentes de
letramento” nessa participação? Que tipos de participação são construídas? Este artigo busca, com
base nos resultados de uma pesquisa concluída, analisar as táticas por meio das quais um grupo de
mulheres negras, com experiências restritas ou inexistentes de escolarização, originárias em sua
maioria de espaços rurais e atualmente moradoras de um aglomerado em Belo Horizonte, Brasil,
construiu sua participação nas culturas do escrito, em meados do século XX. Baseados na
metodologia da História Oral, entrevistamos 33 mulheres e realizamos o levantamento de dados
secundários de suas localidades de origem. Os pressupostos da história cultural, da sociologia da
leitura, e dos trabalhos que discutem as relações entre oralidade e cultura escrita fundamentaram a
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análise dos dados. Os resultados do estudo indicam que a família, a escola, os espaços urbanos e a
participação em movimentos sociais foram as principais instâncias que possibilitaram um uso mais
efetivo da leitura e da escrita. Mostraram, ainda, que os modos de participação nas culturas do
escrito construídos pelas mulheres foram bastante distintos entre si: algumas se tornaram leitoras
literárias, escrevem poemas e músicas, desenvolveram uma oralidade extremamente estruturada; a
maioria, no entanto, vivencia uma relação de pouca aproximação com o mundo escrito: aprendeu a
assinar o nome e desenvolveu táticas para viver em uma sociedade grafocêntrica, como a
memorização e o apoio dos que dominam a leitura e a escrita.
Palavras-chave: Brasil; Século XX; Educação de Mulheres; Letramento e Alfabetização de
Adultos; História Oral
Low-income women and the construction of ways of participation in written culture (Minas
Gerais, Brazil, 20th Century).
Abstract: How do low-income women build, throughout their lives, ways to participate in written
culture? What are the main instances that “sponsor” this participation? What kind of participation is
built? This article aims to analyze the tactics through which low-income, uneducated black women,
who were born in rural areas and today live in a slum in Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil, built
their participation in written culture during the mid-20th century. Oral history was used as
methodological approach to interview 33 women. A survey of secondary data about their
hometowns was also performed. The theoretical framework includes the works done in the fields of
cultural history, sociology of reading, and orality and literacy. The results of the research show that
family, school, the urban environment, and the participation in social movements were, in general,
responsible for the women’s participation in written culture. The research also shows that they
performed different ways of participation. Some women became literary readers, wrote poems and
music, and developed very organized speeches. However, most of them experienced a distant
relationship with the written world: they learned how to sign their names and developed tactics to
live in a written-centered society, such as memorization and the help from people who know how to
read and write.
Key-words: Brazil; 20th Century; Women’s Education; Adult Literacy; Oral History
Mujeres de sectores populares y la elaboración de formas de participación en la cultura
escrita (Minas Gerais, Brasil, Siglo XX)
Resumen: ¿Cómo las mujeres de ambientes populares construyen, a través de su trayectoria de la
vida, maneras de participación en las culturas de la escritura ¿Qué papel cumplen los “agentes de la
alfabetización” en este contexto? ¿Que formas de participación son construidas? Este artículo busca,
con base en los resultados de una pesquisa concluida, analizar las tácticas por medio de las cuales un
grupo de mujeres negras, con las experiencias restrictas o inexistentes de escolarización, en su
mayoría de medios agrícolas y actualmente viviendo en un conglomerado en Belo Horizonte, el
Brasil, construyó su participación en las culturas de la escritura, a mediados del siglo XX.
Fundamentado en la metodología de la historia oral, entrevistamos a 33 mujeres y levantamos en la
reunión de datos secundarios de sus lugares de origen. Estimadas de historia cultural, de la sociología
de la lectura, y los trabajos que discuten las relaciones entre la tradición oral y la cultura escrita
fundamentaron el análisis de los datos. Los resultados del estudio indican que la familia, la escuela,
los espacios urbanos y la participación en movimientos sociales habían sido los principales motivos
que hacieron posible un uso más eficaz de la lectura y de la escritura. También mostró, que las
formas de participación en las culturas de la escrita construida por las mujeres fueron bastante
distintas entre sí: algunas se convirtieron en lectoras literarias, escriben poemas y músicas,
desarrollaron una oralidad extremadamente estructurada; la mayoría, sin embargo, vivencia una
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relación de poco acercamiento con el mundo escrito: aprendió a firmar el nombre y desarrolló
tácticas para vivir en una sociedad grafo céntrica, como la memorización y la ayuda de los que
dominan la lectura y la escritura.
Palabras-clave: Brasil; Siglo XX; Educación de Mujeres; Alfabetización de Adultos; Historia Oral

Introdução
Como mulheres de meios populares constroem, ao longo de suas trajetórias de vida, modos
de participação nas culturas do escrito? Que instâncias ocupam o papel de “agentes de letramento”1
nessa participação? Que tipos de participação são construídas? Este artigo busca, com base nos
resultados de uma pesquisa concluída, analisar as táticas2 por meio das quais um grupo de mulheres
negras, adultas e/ou idosas, com experiências restritas ou inexistentes de escolarização, originárias –
em sua maioria – de espaços rurais e atualmente moradoras de um aglomerado em Belo Horizonte,
capital do estado de Minas Gerais, Brasil, construiu sua participação nas culturas do escrito, em
meados do século XX. Na atualidade, essas mulheres participam de um grupo cultural que busca
resgatar músicas e danças tradicionais3.
Para a realização da pesquisa, entrevistamos, baseadas nos pressupostos da história oral4, 33
mulheres; levantamos dados secundários sobre as suas localidades de origem; e realizamos, durante
dois anos e meio, observações sistemáticas do cotidiano das atividades do grupo cultural de que
participam atualmente. Utilizamos, para a análise dos dados, os referenciais da história cultural,
particularmente da história da leitura e da escrita5, da sociologia da leitura6, e dos trabalhos que
discutem as relações entre oralidade e cultura escrita7.
Buscamos compreender de que maneira, em uma sociedade marcada pelo analfabetismo8,
um determinado grupo social, distanciado das culturas do escrito, construiu modos de participação
nessa cultura. Parte-se do pressuposto de que modos de inserção não-escolares, o manuscrito e a
oralidade são dimensões constitutivas da cultura escrita no Brasil. Em geral, essas três dimensões
tendem a ser desconsideradas por muitas pesquisas, que concentram sua atenção, ao contrário, na
Utilizamos, aqui, a expressão cunhada por (Brandt, 2001, 2007), sponsors of literacy. Para a autora, “sponsors
(…) are any agents, local or distant, concrete or abstract, who enable, support, teach, model, as well as recruit,
regulate, suppress, or withhold literacy – and gain advantage by in some way.” (Brandt, 2007, p.358).
2 Utilizamos tal termo no mesmo sentido que é empregado por De Certeau (1994).
3 O grupo cultural foi fundado em 1995 por Valentina, uma importante líder comunitária de um aglomerado
da região leste de Belo Horizonte. Desde sua origem o grupo é composto por mulheres negras que se
encontram na meia-idade e terceira-idade, e hoje conta com 33 membros. Nos últimos anos, ganharam
projeção nacional, e têm seu trabalho divulgado constantemente na intensa agenda de apresentações que
fazem em cidades de Minas Gerais, de outros estados e países, por meio de turnês (em escolas públicas, em
espaços comunitários, em desfiles de moda, em shows próprios e de grupos e cantores que têm visibilidade
nacional e internacional). O repertório inclui cantigas de roda, versos e canções próprias e de domínio
público. Já gravaram dois CDs próprios e participaram da gravação de CDs e DVDs de outros artistas. São
constantemente convidadas a participar de programas de rádio, televisão e eventos culturais. Já foram
premiadas por instituições públicas e privadas e objeto de reflexão de alguns trabalhos acadêmicos (Gil, 2008;
Galvão et al., 2010). O grupo aparece em reportagens veiculadas em jornais de circulação local e nacional.
4 Ver, entre outros, Amado e Ferreira (1994).
5 Ver, entre outros, Chartier (1994, 1996, 2002) e Hébrard,(1996, 2007).
6 Ver, entre outros, Lahire (2002, 2004) e De Singly ( 1996).
7 Ver, entre outros, Graff (1991, 1994, 2011), Scribner & Cole (1981) e Street (1984).
8 Em 1950, época aproximada em que muitas mulheres entrevistadas viveram a infância, 64% dos moradores
do meio rural de Minas Gerais não sabiam ler nem escrever (IBGE, 1950).
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escolarização como o processo por excelência de entrada nessa cultura, na produção e difusão do
impresso como principais evidências de usos da escrita e nas taxas de alfabetização, em
contraposição a práticas orais de socialização do escrito, como o indicador privilegiado da existência
de usuários da língua escrita.
Mas, afinal, o que é cultura escrita? Certamente, essa não é uma definição simples nem isenta
de polêmicas. Neste artigo, assim como em outros trabalhos que temos desenvolvido nos últimos
anos, assumimos que, se tomarmos o conceito de cultura em uma acepção antropológica, ou seja,
como toda e qualquer produção material e simbólica criada a partir do contato dos seres humanos
com a natureza, com os outros seres humanos e com os próprios artefatos criados a partir dessas
relações9, podemos considerar que a cultura escrita é o lugar – simbólico e material – que o escrito
ocupa em/para determinado grupo social, comunidade ou sociedade.
Essa definição traz, de imediato, algumas consequências. A primeira delas diz respeito à
compreensão de que a cultura escrita, principalmente em sociedades complexas, não é homogênea10.
Nesse sentido, temos, em pesquisas realizadas nos últimos anos, preferido utilizar a expressão
culturas do escrito11. Ela é capaz de expressar que não existe um único lugar para o escrito em uma
determinada sociedade ou em determinado grupo social. O uso da palavra “escrito” em lugar de
“escrita”, por sua vez, serve para destacar que estamos nos referindo não apenas às habilidade de
escrever – como se poderia supor, à primeira vista, ao se usar o feminino “escrita” –, mas a todo e
qualquer evento ou prática12 que tenha como mediação a palavra escrita.
Uma outra consequência da definição acima adotada refere-se ao papel ativo ocupado pelos
sujeitos na produção das culturas do escrito. Nesse sentido, é pouco fértil, do ponto de vista da
pesquisa, afirmar que os indivíduos e/ou as sociedades entram, se inserem ou têm acesso à cultura escrita.
Podemos, no limite, usar esses verbos e/ou expressões para nos referirmos à cultura legítima, para
usar uma expressão sistematizada pela sociologia de Pierre Bourdieu13. Podemos, também,
identificar, nas trajetórias sociais e/ou individuais, alguns momentos que são cruciais nesse processo
de participação nas culturas do escrito, como, por exemplo, a introdução da escola em uma
comunidade de tradição oral ou a aprendizagem inicial da leitura e da escrita,. Enfim, queremos
destacar que os seres humanos produzem cotidianamente bens materiais e simbólicos em várias
dimensões de suas vidas e, consequentemente, também em relação ao escrito. Essa produção diária é
que vai, ao longo do tempo, configurar o lugar do escrito em seu grupo social, na sua comunidade.
Entre as inúmeras definições de cultura utilizadas em estudos realizados no âmbito da Antropologia,
recorremos, principalmente às idéias de Clifford Geertz que, por sua vez, se baseia em Max Weber, quando
explicita que “o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura
como sendo essas teias e a sua análise.” (Geertz, 1989, p.15). Nessa direção, consideramos que o escrito é
parte dessa teia de significados que cada ser humano encontra ao nascer, mas que, simultaneamente, ajuda a
tecer.
10 O trabalho de Kalman, (2003) é exemplar nesse sentido. Ao estudar os “escribas” da Praça São Domingo,
no México, a autora mostra a diversidade dos usos da leitura e da escrita em uma sociedade complexa.
11 Ver Galvão (2007). Segundo Chartier (2002), as pesquisas mais recentes sobre o tema, de modo diferente
do que faziam os estudos tradicionalmente realizados sobre o tema, buscam não mais compreender a cultura
escrita em sua oposição à cultura oral, mas culturas escritas.
12 A distinção entre evento e prática de literacy é discutida, entre outros, por Heath (1983).
13 Para Bourdieu, a cultura dominante ou cultura legítima é o resultado de lutas de poder e concorrência entre
diferentes grupos sociais. Para que determinado bem cultural seja considerado legítimo é preciso que ele seja
reconhecido por instâncias que têm o poder de arbitrar o que é considerado, por exemplo, “alta cultura” ou
“baixa cultura”: “Desta forma, para Bourdieu, não há nenhum elemento objetivo que diga que uma cultura é
superior às outras, mas sim os valores tácitos atribuídos por certos grupos em posição dominante numa dada
configuração social é que fazem dela a cultura legítima” (Cunha, 2007, p.505). Ver Bourdieu (2008).
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Ao mesmo tempo, essa configuração é dinâmica, pois os lugares ocupados pelo escrito
transformam-se permanentemente: a cada indivíduo que nasce, a cada livro escrito, a cada papel
rasgado, a cada tela digitada, a cada poesia recitada14. Podemos pensar, então, nessa direção, que,
mais do que inserção ou entrada, existem diferentes níveis de produção, de aproximação e de participação de
comunidades e de indivíduos nas culturas do escrito.
Por fim, uma última consequência da definição acima merece ser destacada. Na medida em
que a cultura escrita diz respeito ao(s) lugar(es) que o escrito ocupa em determinada sociedade,
comunidade ou grupo social, reconhecemos, implicitamente, que esses lugares não são os mesmos
para os diferentes sujeitos e grupos que vivem naquela sociedade. Em outras palavras, reconhecemos
que as culturas do escrito estão inseridas em relações de poder. Essa dimensão tem sido
reconhecida, há mais de duas décadas, pelos pesquisadores liderados por Brian Street (1984) que
cunhou, ainda nos anos 80, a expressão “modelo ideológico de letramento” (ideological literacy model),
para sublinhar que a leitura e a escrita não devem ser compreendidas como um bem em si mesma: os
valores que recebem em determinado espaço e tempo somente podem ser dimensionados quando
compreendemos as relações de poder que estão na base desses contextos em que são praticadas.
Essa concepção se opõe ao que o mesmo autor denominou de “modelo autônomo de letramento”,
que supõe que a leitura e a escrita sejam valores universais. É fundamental, portanto, para usar
novamente expressões da sociologia de Bourdieu (2008), considerar que existem modos de se
relacionar com o escrito que são considerados legítimos em determinadas culturas. Por outro lado, é
possível encontrar comunidades em que esses modos são ignorados por seus membros e que o
escrito não ocupa papel relevante nas hierarquizações simbólicas e sociais que as fundamentam.
A definição acima discutida mostra o quanto a cultura escrita é multifacetada15 e de complexa
apreensão. Desse modo, destacamos que a compreensão de tal cultura torna-se ainda mais delicada
e, em muitos casos, difícil, quando pesquisamos o passado. Diante desse debate é que buscamos
compreender as principais instâncias que ocuparam o papel de “agentes de letramento”
possibilitando a participação nas culturas do escrito pelas mulheres investigadas – em sua maioria
negras, originárias de comunidades rurais e que pouco ou nunca frequentaram a escola.

O Lugar da Família, da Escola e dos Espaços da Cidade na Participação de
Mulheres nas Culturas do Escrito
Os resultados da pesquisa indicam que três instâncias atuaram como “agentes de letramento”
nos primeiros anos de socialização das mulheres entrevistadas: a família, a escola e os espaços da
cidade.
Família
De modo geral, as entrevistadas faziam parte de famílias que trabalhavam em terras de
terceiros no sistema de “meia”16 ou como arrendatárias17 em espaços rurais18 de Minas Gerais.
Essa questão também foi discutida no artigo já referido (Galvão, 2007).
Vale destacar aqui uma expressão de Soares (1985; p.19) quando a referida autora, ainda nos anos 80 - e,
portanto, anteriormente à entrada da palavra letramento no Brasil -, analisava “as múltiplas facetas da
alfabetização”. Quase duas décadas depois, a autora escreveu outro artigo, inspirada no primeiro, em que
retoma as várias facetas do letramento (Soares, 2004). Para um aprofundamento nos sentidos que a expressão
letramento foi assumindo no Brasil, ver, entre outros, os já clássicos trabalhos de Tfouni (1988) e Kleiman
(1995).
16Sistema de cultivo da terra na qual o dono fornece o terreno, a casa e, em contrapartida, o meeiro ocupa-se
de todo o trabalho e divide o resultado da produção.
14
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Muitas delas, desde os primeiros anos de vida, colaboravam com o trabalho da roça, embora, de
modo geral, essa tarefa fosse destinada aos pais e aos irmãos homens. As mães ocupavam-se do
serviço doméstico e, eventualmente, também trabalhavam na agricultura. Os pais e as mães das
mulheres entrevistadas eram, em sua maioria, analfabetos; encontramos casos, no entanto, em que o
pai sabia ler e, em menor número, escrever19.
As famílias das entrevistadas eram, em geral, extensas, em uma época em que as taxas de
natalidade no Brasil eram altíssimas20, assim como as taxas de mortalidade infantil21 e de mortalidade
materna. Elas tinham, em média, sete irmãos, além daqueles que não sobreviviam ao parto , aos
primeiros meses ou anos de vida.
Os modos pelos quais as famílias contribuíram para a participação dessas mulheres nas
culturas do escrito podem ser melhor sistematizados ao analisarmos fragmentos dos relatos das
entrevistadas referentes ao cotidiano dos primeiros anos de vida. Neles, está presente, por exemplo,
a figura do pai que ensinava os(as) filhos(as) a ler, após voltar do serviço na roça, utilizando os
materiais de leitura de que dispunha no seu cotidiano, como a Bíblia.
Caso ilustrativo é o de Madalena (74)22, cuja família foi responsável pelo ensino da leitura e
da escrita. Como era a filha mais velha, nunca frequentou a escola, pois precisava ajudar a mãe nas
tarefas domésticas e no cuidado com os irmãos mais novos. Ela narra que o pai e a mãe aprenderam
a ler com um professor por eles contratado e reproduziram, com ela, o mesmo procedimento,
característico do método sintético, para alfabetizá-la: “catar” as letras e, consecutivamente, as
palavras e as frases, em qualquer material escrito que estivesse disponível, com um furo em um papel
preparado para esse fim.
A minha mãe, um pouquinho, minha mãe, meu pai, minha mãe que sabia um pouco.
Nunca poram eu na escola... Assim, lá naqueles cantão lá da roça, um aprende, um
aprende e passa pro outro, não é? (...) É, falava assim, ele falava: “essa é A, A, A, A,
A....” Até falar. Aí: “agora é a B”. Sabe como é que é? Assim. Meu pai me ensinou foi
assim, pra tampar os outro e falar só aquela letra, pra saber. (...) Aprendi assim,
entendeu? (...) É, até juntar. Pra juntar uma a uma pra depois... (...) Até juntar uma
palavra, né? (Madalena23).
A escassez de recursos e de acesso a materiais de leitura não era impeditivo para quem “lia o que via
pela frente” – de papel catado do chão, embalagem de sabonete, propagandas de arame farpado a
revistas Cruzeiro24 enviadas por um primo que passou um tempo no Rio de Janeiro, então capital do
País, fazendo tratamento de saúde. Seu gosto pela leitura era, no entanto, cerceado, segundo a ideia
de que a leitura poderia lhe “estragar o entendimento”. Em suas palavras,
Isso mesmo. Isso quando eu tinha oito, dez anos, por aí. E eu lia as coisas que vinha
escrito lá, no mundo todo que eles gostavam, mas eu tinha que esconder debaixo do
Agricultores que alugam a terra dos proprietários, pagando em dinheiro.
Quando adultas, migraram para Belo Horizonte em busca de melhores condições de vida ou para
realizarem tratamentos de saúde, estabelecendo residência permanente na capital.
19 Esses dados são baseados nos relatos das entrevistadas.
20 Entre 1940 e 1945, a média de filhos por mulher era de 6,4 filhos na zona rural (Camarano & Beltrão,
2000).
21 Em 1940, a taxa de mortalidade infantil era estimada em 150 crianças para cada 1.000 nascidos vivos
(IBGE, 1999).
22 Em atendimento às exigências éticas da pesquisa, todos os nomes das entrevistadas usados neste artigo são
pseudônimos. Ao citar trechos das entrevistas, apresentamos o pseudônimo e a idade da entrevistada na
ocasião em que forneceu a entrevista.
23 Buscou-se preservar, na transcrição das entrevistas, o dialeto utilizado pelas mulheres.
24 Principal revista ilustrada brasileira do século XX, a Cruzeiro circulou entre 1928 e 1975.
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travesseiro pra ninguém... Cê já pensou uma pessoa dessa? Eu ter que esconder as
palavra, porque “essa menina tá ficando ah... dá um jeito nessa menina! Ela quer ler
umas coisas que tá...”, achando que eu tava estragando o entendimento das coisas
dela, porque eu queria ir na Lua! (Madalena)
Ainda assim, Madalena tornou-se leitora voraz, já teve poemas publicados, letras de música gravadas,
escreveu uma pequena autobiografia e tem vários outros escritos pessoais, reunidos em um caderno.
No caso de algumas mulheres que viviam nos núcleos urbanos, encontramos também casos
de pais que ensinavam os(as) filhos(as) a ler; utilizavam-se, no entanto, de uma maior diversidade de
materiais escritos. Na família de Cássia (73), cujo pai trabalhava numa pedreira em Belo Horizonte,
os jornais e revistas serviram de suporte para o ensino da leitura:
Eu lembro. Ele ensinava a soletrar. (...) É no jornal que ele pegava, jornal. Ele pegava
jornal, revista, não sei. Ele comprava caderno, lápis pra gente, tudo direitinho,
borracha e... É no jornal que ele pegava as palavrinha... (Cássia)
O pai é citado também como o principal responsável pela possibilidade de votar, quando ser eleitor
dependia da capacidade de assinar25.
Ele [pai] que me ensinou votar pela primeira vez. Foi ele que me ensinou e tentou, e
tentou, até eu conseguir assinar meu nome pra mim tirar o título pra mim votar. Aí
ele falou “ô minha filha”, fazia pra mim e mandava eu passar por cima o lápis por
cima. Aí eu aprendi, passei umas três vez direto e falei “agora eu vou fazer sozinha,
eu não vou passar por cima não, uai”... (Palmira, 72)
A imagem do pai escrevendo e lendo cartas para os outros que não sabiam ler nem escrever também
compõe um repertório que certamente contribuiu para que a família de algumas mulheres se
tornasse uma agência de letramento.
Nos casos em que os pais ou patrões das fazendas contratavam um professor particular para
ensinar os filhos, podemos perceber a lógica de funcionamento dessas aulas, que representavam um
modo de suprir as necessidades de estudo nas localidades em que não havia a oferta. Como já
retratado em outros trabalhos26, esses professores eram viajantes que vivia de contratos temporários
para ensinar a um grupo de alunos. Eles fixavam-se por alguns meses em certas fazendas e lá
ensinavam a ler e a escrever, seguindo adiante para outras regiões onde havia a necessidade de seus
serviços. O período de contrato era aparentemente variável, como transparece no depoimento de
Basília (75), que se lembra que o professor morou na fazenda entre seis meses a um ano. Em alguns
casos, como no caso de Saudade (91), alguns parentes próximos, como o tio materno, exerceram
esse papel de professor da família.
No espaço doméstico aconteciam também as contações de histórias e as rodas de música,
práticas orais que, certamente, contribuíram para a formação de disposições para a participação em
culturas do escrito. O pai, particularmente, aparece como o principal narrador27. O tempo da história
era associado ao tempo livre, às noites na beira do fogão.
História, nós contava muita história. Aí papai ficava contando pra nós, nós sentava
assim na beira do fogo, nós ficava, ficava contando história, eu conheço muita
história... A história da Maria de Pau, da Varinha de Condão, entendeu? Do sapo
mais o urubu... Amigo da Onça com o Amigo Coelho. Essa eu recordo muito. Da
festa no céu. Isso aí parece que todo mundo sabe, só que eles conta ela diferente
aqui. (Jacinta, 67)
Em 1881, data da denominada lei Saraiva, saber ler e escrever passou a ser condição para votar no Brasil.
Somente em 1985, com o fim da ditadura militar, o analfabeto teve reconquistado o direito de voto.
26 Silva (2009) e Rodrigues (1993).
27 Para uma discussão sobre o papel do narrador nas sociedades tradicionais, ver (Benjamin, 1983).
25

Mulheres de meios populares e a construção de modos de participação

DOSSIE EJA

8

Em muitos casos, ser “criada”28 por famílias mais abastadas em troca dos serviços domésticos era
impeditivo para estudar/continuar os estudos, pois o trabalho passava a ocupar todo o tempo de
que dispunham. Por outro lado, algumas mulheres, graças a essa mesma vivência, puderam estudar
formalmente, frequentando a escola, ou informalmente, aprendendo com os patrões ou com os
filhos deles, embora muitas vezes sem muito sucesso. É o caso de Jacinta :
E eu não tenho paciência. De manhã minha patroa me ensinava, quando era de noite
meu patrão me ensinava. Quando ele me ensinava, ele falava “ô Jacinta, o que ocê
fez aqui mais a Marisa tá bonito demais, tá certinho. Agora eu tô te ensinando, o
trem tá errado” aí eu falo “ah eu acho que eu não tenho cabeça pra isso mais não”.
Primeiro era meu nome. Ele era doido pra mim assinar o meu nome. Aí eu faço com
calma, eu faço, ele, depois eu falo assim “isso aqui tá faltando uns trem que não
encaixa na cabeça não”. (Jacinta)
Assim, mesmo pertencendo a famílias que tinham no trabalho o eixo do processo de formação
dos(s) filhos(as), muitas mulheres entrevistadas vivenciaram, em sua própria casa ou na de outros,
processos que lhes permitiram aproximar-se das culturas do escrito.
Escola
Entre as 22 mulheres originárias do meio rural que foram entrevistadas, 11 frequentaram a
escola; entre as cinco que nasceram e cresceram em Belo Horizonte, quatro estudaram em grupos
escolares e uma estudou em escola isolada29. A oferta de escolarização era, no Brasil dos anos 1940 e
1950, principalmente no meio rural, extremamente restrita.
As memórias sobre as experiências escolares ou a aprendizagem da leitura e da escrita na
infância são geralmente traduzidas como tendo sido efêmeras, seguidas do abandono devido à
incompatibilidade com o trabalho. Na fala de Eustáquia (59),
Estudei pouco, porque lá, inclusive, nessa fazenda lá tinha uma escola, tipo cês vê
hoje mostrando aí na televisão, escola rural, sabe? Vinha menino de longe estudar,
mas nós mesmo estudamo pouco, porque não podia, tinha que trabalhar (...) Eu
lembro assim, quando a gente podia ir, ia à noite, né? E a luz era lampião, sabe? Mas
durante o dia tinha a escola, tinha criança que vinha de longe, sabe? (...) Mas eu
pouco aprendi.
O fato de morarem em localidades afastadas que não dispunham de escolas e a necessidade de
caminhar longas distâncias somava-se ao intenso ritmo de trabalho, fazendo com que muitas das
meninas abandonassem a escola. Segundo Margarida (70),
Tinha escola longe. Era quase mais de légua pra andar pra ir pra escola, mas nós ia
todo dia de manhã. Eu frequentei só uns três meses e ela me tirou, por conta do
serviço na fazenda, né? (...) e disse que eu não podia estudar mais não, porque eu
tinha que trabalhar.

A ambivalência da palavra corresponde às vivências de muitas mulheres que estudamos e de parte
significativa das mulheres pobres de origem rural brasileiras: elas eram “adotadas” por famílias brancas, de
classe média, para auxiliarem (ou serem integralmente responsáveis) pelo serviço doméstico, em troca de casa
e de comida, sem direito a salário.
29 O grupo escolar foi um modelo de escola instituído no Brasil a partir do final do século XIX (e extinto,
oficialmente, em 1971), e consistia na reunião, em um mesmo prédio, de diversas aulas que, anteriormente,
funcionavam de forma autônoma. Em muitas localidades brasileiras, no entanto, particularmente no meio
rural, as escolas continuaram a funcionar em uma única sala de aula, com alunos de diversos níveis de ensino.
28
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Ser menina era um outro fato que, se não impedia o estudo, limitava a permanência na escola, visto
que muitas famílias traziam a concepção de que o domínio da escrita pelas filhas podia levá-las a
escrever cartas para rapazes. Desse modo, muitas só aprenderam a assinar o próprio nome, como
afirma Margarida:
Só aprendi a assinar meu nome. Quando eu comecei a ler alguma coisa, ela me tirou,
“‘não, cê não pode ler não, porque ocê é muito pra frente, senão cê vai escrever carta
à reveria pros outro’ e me tirou.
O período de frequência à escola, em geral, não ultrapassava os três primeiros anos do ensino
primário. Aquelas que viveram em regiões mais urbanizadas ou em Belo Horizonte estudaram, de
modo geral, um ou dois anos a mais. Apenas uma, entre todas as mulheres investigadas, conseguiu,
já na idade adulta, concluir o então denominado 2o Grau, atualmente ensino médio. As escolas rurais
e distritais, desde fins do século XIX, tinham a duração de três anos. Somente as escolas reunidas
(agrupamento de pelo menos três escolas distritais) e os grupos escolares é que ofereciam o curso
primário com duração de quatro anos (Pinho, 2009). Assim, algumas mulheres frequentaram a escola
até o limite em que se ofertava nas localidades onde puderam estudar. O pouco tempo que passaram
na escola é referido como necessário à aprendizagem do “assinar o nome”: habilidade social e
simbolicamente relevante quando pensamos que, no período, essa era a condição necessária para
votar e para ser publicamente reconhecido como alguém alfabetizado.
Muitas se lembram com saudosismo dos recursos materiais de que dispunham no passado,
que já não são mais utilizados na escola e são desconhecidos das novas gerações, como as canetas de
pena, os vidros de tinta, as pedras ou lousas pequenas e a tabuada. Poucas delas fazem referência ao
uso de livros e cartilhas pelas professoras, mas quando se lembram, citam até mesmo as lições que
estudaram, como Eustáquia (59), que se lembra de ter usado uma cartilha do ABC, que “vinha com
a historinha de Joãozinho e Maria”. Margarida (70) e Benedita (64) utilizaram o livro manuscrito30.
Benedita cita de cor a lição do “meu sabiá formoso desponta a madrugada, desabrocha a linda rosa
esplendorosa...”. Glória (66) se lembra de ter estudado a Cartilha da Roça, também bastante utilizada
nas escolas rurais.
Para aquelas que estudaram em grupos escolares, a escola foi decisiva para que construíssem
uma participação mais efetiva nas culturas do escrito. Para elas, as lembranças reconstruídas
remetem à escola dos métodos ativos de ensino, divulgados pelo movimento da Escola Nova31 –
concretizados no uso do teatro e dos cartazes coloridos –, em convivência com a escola “do
passado” – do método individual, dos castigos físicos, da memorização e da repetição. Foi nessa
instância que se alfabetizaram e tiveram contato com diversos gêneros textuais e objetos escritos
como por exemplo, os poemas, que algumas ainda recitam de cor, os livros didáticos, os livros de
literatura e os cartazes ilustrativos das lições.
Seis, entre as 33 entrevistadas, voltaram a frequentar a escola ou frequentaram pela primeira
vez quando adultas, após fixarem residência em Belo Horizonte. Seja por incentivo de familiares ou
por motivação pessoal, tais iniciativas refletem a importância dada aos estudos formais para obterem
melhores condições de vida ou para fugirem do estigma de serem analfabetas. Divina (75) relata o
fato de ter feito um outro documento de identidade após ter aprendido a assinar o nome
Porque depois que eu aprendi assinar meu nome. Não, eu tô mentindo; antes deu
assinar o nome, eu já votava, ....eu fiz o título, né, quando veio aquela época de fazer
Os livros manuscritos, também chamados de paleógrafos, foram impressos no período de 1840 a 1960 no
Brasil, por meio da litografia e os caracteres eram “bordados” de modo semelhante à letra cursiva. Para
maiores detalhes ver Batista (2009).
31 Para uma análise dos contornos assumidos pelo movimento da Escola Nova em Minas Gerais, ver
(Peixoto, 1983).
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o título, sem assinar. (...) aí eu tinha meu título, sabe, que eu não assino,... meu título
até hoje,...é que eu não assino, porque... eu não troquei ele não, ele é o mesmo. A
identidade também, era que eu não assinava, mas depois eu fiz outra e eu assinei.
(Divina)
Emblemático também é o caso de Dolores que, aos 79 anos, concluiu o ensino fundamental, fato ao
qual se refere com muito orgulho:
Eu já tô entrando no primeiro grau já, terminando a oitava série. Fim de ano é que
vai ser apertado. Tem que estudar. É equação, é História do Brasil, é Geografia
também, a gente tem... Ele deu o mapa mundial pra gente.
No ano seguinte, Dolores ingressou no ensino médio.
A análise dos depoimentos referentes às vivências na escola mostra que, embora
profundamente desiguais no que se refere ao acesso, aos recursos, à presença de materiais e à
eficácia de sua ação, as instituições escolares possibilitaram, de uma maneira ou de outra, uma
aproximação dessas mulheres com o mundo da palavra escrita.
Espaços da cidade
Identificamos, ainda, a inserção no meio urbano como uma forma de contato com
“agências de letramento” relevante para a construção de participação nas culturas do escrito.
A maioria das mulheres investigadas é proveniente do interior do estado de Minas Gerais
(apenas seis, entre as 33 entrevistadas, nasceu em Belo Horizonte) e morou, durante os primeiros
anos de socialização, em sítios próximos a arraiais ou em pequenas comunidades. Apenas algumas
delas vivenciaram experiências urbanas na infância. Nesses casos, residiam nos núcleos das
municipalidades em que nasceram e/ou cresceram. Nesses pequenos núcleos urbanos, alguns
estabelecimentos oficiais pareciam funcionar como instâncias mediadoras entre as comunidades de
tradição oral e a circulação de material escrito – como parecem ter sido os casos do cartório e dos
correios. Destaca-se o caso de Dinorá (71). Seu padrinho, por quem foi adotada, possuía um cartório
nas dependências limítrofes à residência, ambiente também por ela frequentado. Para a entrevistada,
o contato com os “papéis” de seu padrinho foram decisivos para que ingressasse na escola “sabendo
tudo” e tivesse bom desempenho escolar.
...inclusive já entrei no segundo ano primário, que quando entrei já sabia ler jornal,
sabia escrever, inclusive era eu quem fazia trabalho, porque meu padrinho tinha um
cartório, escritório dentro de casa que ele era juiz de paz... e o escritório dele era
dentro de casa mesmo... então era eu quem separava aqueles coisa... então todo
mundo ficava bobo como era esperta.
Nas cidades maiores, particularmente em Belo Horizonte, uma diversidade de equipamentos
culturais estavam disponíveis, como o cinema, as bibliotecas, o teatro e a rádio com os seus
programas de auditório, o que possibilitava o contato com o escrito, em suas diferentes
manifestações.
A gente ia assim, porque antigamente tinha um cinema grátis, eu falava que era
cinema grátis. Assim, tipo um telão, mas não era telão, assim na parede. Então tinha
um lugar (...) então tinha os dias do homem ia lá passar o filme, e era na parede.
Então a gente ficava tudo doido. Era no meio da rua, sabe, eles escolhia um lugar
assim. (Neusa, 72)
Brinquei lá no Teatro Francisco Nunes. Brincava na, Teatro Francisco Nunes, Rádio
Inconfidência, Rádio Jornal; só gostava de brincar nesses clube assim. Na rua mesmo
eu já não gostava, era só no clube. Ela [a mãe] também não deixava, porque rua era
só bagunça. (Glória, 66)
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Nos meios urbanos, havia uma disponibilidade de materiais escritos de forma relativamente ampla,
possibilitando que algumas dessas mulheres conhecessem revistas e, particularmente, revistas de
fotonovelas, que passaram a circular no Brasil na década de 1940 (Melo, 2010).
Eu tinha coleção de Noturno, tinha coleção de Capricho, tinha coleção de Ilusão... É
por isso que eu lia, que eu, que eu lia muito bem, ainda leio um pouco muito bem,
porque eu nunca deixei de... Jornal, toda vida eu gostei muito de ler. Nossa Senhora!
Eu fazia coleção. Tinha tanta revista, todo mês que eu trabalhava tinha que comprar
uma revista diferente. Era Noturno, Ilusão, Capricho, e... Gente, tinha uma outra
também que eu fazia coleção. Mac Douglas? Mac Douglas que chamava? Ô gente,
era uma revista de ação. Capricho... Eu toda vida fui muito romântica, boba. (Rosa,
63)
Tinha muito livro, muito livro bom. Eu aprendi ler, igual, eu lia livro, mas eu aprendi
ler foi leno jornal, revista. Naquela época que usava é, como é que chama? Ah, umas
revista que tinha, que tinha aqueles cursos, né? (...) Aí eu comprava aquelas revista
pra ler. Então eu aprendi ler foi com revista mesmo, foi na escola não, que na escola
eu não me interessei muito não. (Rita, 67)
Destaca-se também, principalmente para as que viveram a infância em bairros
centrais de Belo Horizonte, o papel das redes de vizinhança na ampliação de sua
participação nas culturas do escrito. Para Valentina (70), liderança comunitária32 e
fundadora do grupo cultural de que as mulheres entrevistadas atualmente participam,
ter sido “criada” por uma família de classe média e branca, que morava na área
central de Belo Horizonte, possibilitou que aprendesse a “falar” e a se “comportar”
de um modo diferente daqueles que predominavam em seu meio social de origem e
ao qual voltou depois de adulta33. Possibilitou, também, a convivência com vizinhos
que ocupavam posições sociais importantes na cidade na época. Mais do que
fornecer os parâmetros da linguagem legítima que ainda hoje são importantes para o
exercício de seu papel como liderança comunitária, a vivência em diferentes espaços
e lógicas de socialização foram fundamentais para que Valentina34 compreendesse
como diferenças de classe e de raça/etnia estavam profundamente inscritas na
geografia da cidade:
Porque eu, eu tenho duas vivências, né? Eu tenho a vivência do lado dos ricos, e
tenho esse lado, então eu posso comparar um com o outro. A minha luta aqui pelo
bairro (...) foi justamente por isso, porque eu morei lá, né, na... Onde tinha de tudo.
E cheguei aqui, não tinha água, não tinha luz, não tinha ônibus, não tinha nada, eu
falei “meu Deus, como que lá tem e aqui não? e o mesmo direito que eles têm nós
Valentina trabalhou desde muito jovem em casas de família e, posteriormente, em empresas de limpeza em
Belo Horizonte. Foi uma das primeiras moradoras de um aglomerado da região leste da cidade, uma das
principais responsáveis pela ocupação e regularização da posse de terra na comunidade e, de modo mais
amplo, por seu processo de urbanização. Tornou-se, ao longo do tempo, uma das lideranças comunitárias
mais importantes da região. É a fundadora e líder do grupo cultural em questão, do qual participa ativamente,
cantando, dançando, tocando instrumentos e coordenando os ensaios. Participa frequentemente de
programas de rádio, de televisão, de eventos culturais, políticos e educacionais para falar do grupo e de sua
importância como espaço de sociabilidade para mulheres da comunidade.
33 Heath (1983), em seu estudo etnográfico já clássico, pesquisa detalhadamente os modos como as crianças
aprendem a falar em comunidades com distintas lógicas de socialização e como esses diferentes modos têm
consequências em suas vivências escolares posteriores.
34 Para uma descrição e análise da história de vida de Valentina, ver (Araújo, 2006).
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também temos aqui”. Aí foi que eu comecei a lutar pela melhoria do bairro. Foi essa
diferença que me fez começar a luta pela melhoria. Pra vir a água, pra vir a luz, pra
vir a rua, aí eu comecei nessa luta tem muito tempo. Por causa dessa diferença. Eu
acho que se eu não tivesse morado lá, igual muita gente nasceu aqui, aí não, não tem
essa noção... (Valentina)
Por isso, morar na cidade não é garantia por si só de acesso aos equipamentos culturais nela
existentes bem como às formas legítimas de usos da leitura e da escrita. As mulheres que moravam
em regiões periféricas da capital35, como Valentina deixa entrever em seu depoimento, tinham acesso
restrito à escolarização, aos materiais impressos e ao lazer.

Considerações Finais
Destacamos, neste artigo, as principais instâncias de socialização que nos primeiros anos das
trajetórias de vida das mulheres investigadas, atuaram como agentes de letramento, proporcionando
a participação mais efetiva dessas mulheres nas culturas do escrito. A família – tanto aquela em que
havia um esforço sistemático dos pais em ensinar os(as) filhos(as) a ler, como aquela em que as
narrativas orais ocupavam as noites à beira do fogão -; a escola por se constituir, muitas vezes, no
único espaço de circulação de material escrito nas comunidades em que cresceram – e a vivência em
meios urbanos – onde, de modo geral, havia um maior contato e uma maior demanda para os usos
da palavra escrita – destacaram-se nesse processo. As configurações que assumiram a família, a
escola e a inserção no espaço urbano foram, no entanto, diversas nas trajetórias das mulheres, o que
teve implicações nos diferentes (e desiguais) níveis de participação nas culturas do escrito.
Algumas instâncias tradicionalmente identificadas, em outras pesquisas, como responsáveis
pelos usos mais efetivos da leitura e da escrita não se mostraram, no presente estudo, importantes
nesse processo. Destacamos, aqui, a ausência do trabalho entre esses espaços. As atividades
profissionais que as mulheres investigadas ocuparam na vida adulta – depois do trabalho na roça e
em serviços domésticos na infância – foram predominantemente de empregada doméstica (16) e de
empregadas de serviços gerais em empresas de limpeza (6). Tais funções não exigiam conhecimentos
complexos da escrita36, e foram por elas desempenhadas sem que houvesse uma demanda para que
aprendessem ou desenvolvessem as habilidades de ler e escrever. Os pertencimentos de classe, de
gênero e étnico-racial, aos quais essas atividades profissionais estão, no caso brasileiro,
intrinsicamente vinculados, tornaram ainda mais difícil a aproximação dessas mulheres com o
mundo da palavra escrita.
A participação em atividades religiosas, embora intensa na socialização das mulheres,
também não se revelou como um agente significativo de promoção do letramento. Nas memórias
das entrevistadas, frequentar a Igreja Católica da comunidade era, principalmente, um momento de
sociabilidade, de celebração do encontro37. Os rituais religiosos por ela promovidos utilizavam,
predominantemente, as linguagens oral e gestual, sem a mediação da palavra escrita.
Os processos de formação, no entanto, são permanentes nas experiências vitais de todos os
seres humanos. Nesse sentido, embora não tenhamos nos debruçado sobre outros agentes que, na
Ver Relatório da Prefeitura de Belo Horizonte, 1937.
O estudo de Resende (2008) mostra que, em alguns casos, o trabalho de empregada doméstica, se realizado
em lares com ampla circulação de material escrito, pode exercer um papel de importante instância de
letramento.
37 A relação entre catolicismo e cultura escrita é particularmente explorada no estudo de (Souza, 2009) que
mostra que, principalmente a partir dos anos 1960, a Igreja Católica torna-se uma instância mais efetiva de
promoção do letramento.
35
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idade adulta e/ou na maturidade, também contribuíram para que essas mulheres se aproximassem,
de modo mais efetivo, das culturas do escrito, os mencionaremos brevemente aqui, como sinalização
para a realização de futuros trabalhos. Na trajetória da maioria das mulheres, a escola permanece
como um “agente” do letramento ao longo de suas vidas: como alunas, inicialmente, do MOBRAL38
e, posteriormente, da Educação de Jovens e Adultos (EJA); mas principalmente como mães e avós
que tiveram/têm que acompanhar a trajetória de escolarização dos filhos e netos.
A inserção nos meios urbanos tornou-se comum a todas as mulheres investigadas a partir da
migração para Belo Horizonte, entre as décadas de 1950 e 1960, na maioria dos casos. Embora
tenham ido morar, em grande parte dos casos, em aglomerados sem infraestrutura e serviços
básicos, viram aumentar, em suas experiências cotidianas, os contatos com materiais escritos e as
demandas em torno dos seus usos.
Mesmo que não seja um caso comum, a experiência da fundadora do grupo nos faz destacar
o papel que a vivência em movimentos sociais exerce na construção de modos mais efetivos de
participação nas culturas do escrito. O contexto em que viveu sua infância – em um bairro central,
de classe média, como já nos referimos – criou condições para que, já na década de 1960, aprendesse
a lidar com assuntos de natureza jurídica, se vinculasse ao partido comunista e a movimentos sociais
relacionados às questões da mulher e do negro. Foi no exercício do papel de liderança comunitária
que Valentina, que teve experiências traumáticas em seus quatro anos de escolarização, aprendeu a
“falar como um livro”.
Finalmente, destacamos aqui a participação do conjunto das mulheres investigadas em um
grupo cultural que, com 15 anos de existência, tem hoje reconhecimento nacional. O fato de
integrarem esse grupo tem possibilitado outras formas de participação nas culturas do escrito que
exigiriam uma análise mais detalhada, que não cabe no escopo deste artigo; apenas as indicaremos
aqui. Entre as 33 entrevistadas e componentes, 19 utilizam a leitura das letras das músicas para
ensaiá-las e, posteriormente, apresentá-las em shows. É interessante destacar aqui a presença de
Verônica que, com quatro anos de escolarização, é a autora de muitas músicas que compõem o
repertório do grupo: além de tocar violão, prática que aprendeu com o pai, escreve as letras das
músicas e compõe as melodias (sem registrá-las em partituras). Já gravou dois CDs, em parceria com
outros artistas da comunidade, interpretando as suas criações.
As demais integrantes do grupo, que não sabem ler, juntam-se, inicialmente, às colegas para
escutá-las e, após algumas repetições, guardam as músicas na memória. Em alguns casos, necessitam
da ajuda de netos(as) e filhos(as) para auxiliá-las nesse processo. São geralmente essas mulheres que
fazem o papel de “jogar versos” nas apresentações, prática de tradição oral que aprenderam ainda na
infância em suas comunidades de origem.
Outra atividade envolvida na rotina artística é o fato de as mulheres serem solicitadas a dar
autógrafos. Nesses momentos, mesmo aquelas que não sabem escrever ou assinar, desenvolvem
táticas para atender a essa demanda. Auxiliadora (72), por exemplo, improvisa uma possível
assinatura com as primeiras letras do seu nome e “uns riscos”:
Porque faz muita falta assinar meu nome, tem muita coisa aqui que nós chega nesses
lugar e precisa de assinar. (...) Eu vou e faço umas três primeiras letras, dou um risco
lá, Maria, lá vai embora! “Dá um visto pra nós aqui”... Nós chega nesses lugar até as
mulher compra CD e fica mandando nós coisar... dar autógrafo. Eu vou lá e... “Ô
Auxiliadora, ocê é danada!” sou mesmo!

O Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) foi um programa de alfabetização para adultos
criado na ditadura militar brasileira, que funcionou entre 1967 e 1985. Para um estudo crítico sobre o
MOBRAL e seus limitados resultados, ver (Paiva, 1981 - 1982).
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As mulheres compreendem, desse modo, que o autógrafo não tem uma relação direta com o
domínio, em sua dimensão técnica, do escrever. Compreendem, fundamentalmente, as funções
sociais e simbólicas da escrita e, desse modo, apreendem que, nesse evento específico de letramento,
não dominar a escrita formal não causa, necessariamente, o constrangimento que ocorreria em
outras situações diferentes do meio artístico.
Entre a família, a escola, o espaço urbano e a participação em movimentos culturais, sociais e
políticos, as mulheres entrevistadas construíram modos de participação nas culturas do escritos
bastante distintos entre si. Como analisamos ao longo do artigo, algumas poucas mulheres tornaramse leitoras literárias, escrevem poemas e músicas e desenvolveram um tipo de oralidade
extremamente estruturada. A maioria delas, no entanto, vivencia, cotidianamente, uma relação de
pouca aproximação com o mundo escrito: aprendeu a assinar (ou a parecer que assina) o nome, lê
bilhetes simples, desloca-se pela cidade de forma independente e lida com documentos como por
exemplo, receitas médicas e conta ou ainda; acompanha os netos na escola. Ao longo de suas
trajetórias de vida, essas mulheres desenvolveram táticas para viver em uma sociedade grafocêntrica,
como a memorização e o apoio dos que dominam a leitura e a escrita. Podemos afirmar que suas
histórias expressam o modo como a própria história da cultura escrita tem sido construída no Brasil,
particularmente por grupos sociais tradicionalmente dela afastados: mulheres, pobres, negras e
originárias de comunidades rurais.
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Resumen: En los discursos de organismos gubernamentales nacionales y multilaterales, así como en
narrativas populares se promueve la idea de que el uso de tecnologías de la información, la
comunicación y el diseño (TIC-D) en la educación conlleva cambios en las prácticas de enseñanza. Se
establece que estos cambios ayudarán a los estudiantes a integrarse a una “nueva economía” basada
en el uso de las TIC-D y caracterizada por una “mayor productividad”, el “trabajo colaborativo” y la
“flexibilidad”. En este artículo se presenta un análisis que busca superar dicha visión determinista,
con base en ejemplos de materiales didácticos y de usos de tecnologías digitales en situaciones
presenciales de educación de jóvenes y adultos en una zona popular de la Ciudad de México. A partir
de un enfoque socio cultural basado en los conceptos de práctica situada y práctica social, el artículo
muestra cómo algunas de las decisiones e indicaciones de los instructores en las clases de
computación para jóvenes y adultos responden a tradiciones didácticas, nociones de educación básica
para adultos, y creencias acerca del aprendizaje que promueven la realización de actividades
mecánicas y de repetición. El análisis también muestra cómo las decisiones e indicaciones de los
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instructores en cuestión son fomentadas por algunos materiales didácticos proporcionados por la
instancia responsable de la educación de adultos en México.
Palabras-clave: Tecnología; educación; jóvenes; adultos; enseñanza; México
Brincar de escola com tela e teclado
Resumo: Nos discursos de organismos governamentais nacionais e multilaterais, assim como em
narrativas populares, promove-se a ideia de que o uso de tecnologias da informação e da
comunicação e design (TIC-D) na educação produz mudanças nas práticas de ensino. Está
estabelecido que estas mudanças auxiliarão os estudantes a se integrarem a uma “nova economia”
baseada no uso das TIC-D e caracterizada por “maior produtividade”, pelo “trabalho colaborativo” e
pela “flexibilidade”. Neste artigo se apresenta uma análise que busca superar certa visão determinista,
com base em exemplos de materiais didáticos e do uso de tecnologias digitais observados em
situações presenciais de educação de jovens e adultos em uma zona popular da Cidade do México. A
partir de um enfoque sociocultural baseado em conceitos de prática situada e de prática social, o
artigo mostra como algumas das decisões e indicações dos instrutores das classes de computação
para jovens e adultos respondem a tradições didáticas, a noções de educação básica para adultos e a
crenças acerca da aprendizagem, ao promoverem a realização de atividades mecânicas e de repetição.
A análise também mostra como as decisões e indicações dos instrutores em questão são fomentadas
em alguns materiais didáticos disponibilizados pela instância responsável pela educação de adultos no
México.
Palavras-chave: Tecnologia; educação; jovens; adultos; ensino; México
Playing school with a screen and a keyboard
Abstract: National and multilateral government agencies and popular narrative promote the idea
that the use of information, communication and design technology (ICT-D) in education transform
teaching. It is argued that these changes will help students become part of a “new economy” based
on the use of ICT-D and characterized by “increased productivity”, “collaboration” and “flexibility.”
This article questions this view of technological determinism by presenting an analysis of classrooms
in a working class area of Mexico City where young people and adults are being taught to use the
computer. Using a sociocultural approach based on the concept of situated practice, we show how
some of the decisions and directions of the instructors in computer classes for youth and adults
respond to educational traditions, notions of basic education for adults, and beliefs about learning
that promote mechanical exercises and repetition. The discussion posits teachers’ beliefs and actions
are social constructions rather than individual choices or shortcomings by presenting teaching
materials provided by the public agency responsible for adult education in Mexico.
Keywords: Technology; education; adults; youth; teaching; Mexico.

Introducción
En años recientes hemos observado importantes cambios en los procesos productivos, el
orden social, la organización de las familias y el esparcimiento. Estas transformaciones también se
han acompañado de variaciones en las creencias acerca del mundo y de cómo funciona e incluyen
también la transformación de nuestras prácticas. Estos cambios no se quedan simplemente en la
esfera de las ideas, pues “eventualmente afectan las cosas que hacemos. La vida se organiza de
manera diferente” (Lanksheare y Knobel, 2011, 54).
Uno de los aspectos de la vida social en el que más transformaciones se perciben es la forma
en la que nos comunicamos, construimos conocimiento, representamos significados y circulamos
información. Con la popularización de la tecnología que desde los años sesenta se desarrollaba con
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fines militares, nuestras posibilidades para interactuar, compartir, comunicar, conocer y entretenernos
se han multiplicado y extendido a una parte importante de la población mundial. A la par, surgen
diversas creencias acerca de cómo las tecnologías de la información, la comunicación y el diseño
(TIC-D)1 están transformando la educación, la productividad y el desarrollo sin ser cuestionadas o
sustentadas a profundidad. En el caso de la educación, hay un interés particular sobre la manera en la
que evolucionan nuestras formas de aprendizaje. El siguiente fragmento del programa actual de la
asignatura de español para la secundaria en México ilustra el poder transformativo que se atribuye a
las TIC-D:
Para diseñar un ambiente de aprendizaje, el profesor debe tomar en cuenta que las
tecnologías de la información y la comunicación están cambiando radicalmente el
entorno en el que los alumnos aprendían…en consecuencia, si antes podía usarse un
espacio de la escuela, la comunidad y el aula como entorno de aprendizaje, ahora
espacios distantes pueden ser empleados como parte del contexto de enseñanza
(SEP, 2011, 107).
En el sistema presencial hay una gran presión para que sus actores principales—maestros y
alumnos—incorporen y usen las TIC-D. Esta demanda se expresa en diversos documentos oficiales,
en el currículo, en los planes de estudio, los materiales y el desarrollo de estándares nacionales e
internacionales. La educación de jóvenes y adultos (EDJA) no es la excepción, este sector ha
recurrido al uso de las tecnologías para resolver problemas de cobertura, diseminación de materiales
y certificación en la educación de jóvenes y adultos para atender a las personas que vuelven a los
servicios educativos para iniciar estudios básicos, finalizar un nivel no terminado, cursar un nivel más
avanzado de los previamente obtenidos, o certificar conocimientos adquiridos en el trabajo.
Este artículo busca ilustrar algunos usos de la tecnología en situaciones educativas
presenciales de EDJA y contestar la siguiente pregunta: ¿por qué se hace lo que se hace? (Geertz,
1983). Nuestro análisis busca superar una versión determinista de la tecnología y para ello partimos
de un marco teórico socio cultural mediante el cual buscamos contextualizar su uso en situaciones
específicas.

Hacia una contextualización de uso de las TIC-D en la educación: conceptos
para comprender las prácticas digitales
En este trabajo proponemos explorar algunos de los usos que se están dando a la
computadora y al Internet en cursos de EDJA a través de la descripción y el análisis de ejemplos de
clases observadas en la modalidad presencial. Para este fin, proponemos tomar en cuenta el contexto
y las actividades realizadas desde la teoría socio cultural. Este enfoque parte del concepto de práctica
situada (Lave y Wenger, 1991). Su premisa principal es que las actividades humanas se realizan en
contextos específicos, y desde esta perspectiva, el aprendizaje se alcanza mediante la participación en
escenarios socialmente construidos, discursos, acciones, y en la interacción con otros.

En la literatura de investigación y otras publicaciones, las nociones de tecnología digital y conectividad a
Internet se resumen como Tecnologías de Información y Comunicación y se abrevia con las siglas TIC. Sin
embargo, esto omite una parte importante de la cultura digital: todas las herramientas, plataformas, espacios
virtuales y recursos que utilizan para hacer sus propios diseños. Es más, a veces la “C” se olvida y se enfatiza
únicamente la “I”. Por esta razón utilizamos una versión ampliada de TIC para contemplar el diseño: TIC-D.
(Buckingham, 2007).
1
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Otra noción central es la de prácticas sociales, la cual postula que las distintas relaciones
(Lave, 2011, 3) son una parte integral de las actividades; es decir, para poder entender qué ocurre en
un evento específico es necesario comprender también cómo entran en juego las acciones, la relación
entre los actores, y la relación de éstos con su contexto, con los arreglos institucionales (Barton y
Hamilton, 1998; Street, 1995), con los artefactos (Pahl y Roswell, 2011) y con la historicidad de lo
que ahí ocurre. En concreto, en este artículo veremos cómo algunas de las decisiones e indicaciones
de los instructores en las clases de computación para adultos responden a tradiciones didácticas,
nociones históricamente constituidas sobre educación básica para adultos, y creencias acerca del
aprendizaje.
Al inicio de los años 80, Scribner y Cole (1981) postularon que cualquier práctica implica el
uso de tecnología, destreza y conocimiento social. A esta conceptualización, Street (1995) y Barton y
Hamilton (1998) agregaron las creencias e ideas que uno tiene acerca de ellas. Esto significa que una
práctica no es directamente observable, pues implica dimensiones visibles (acciones, uso de
herramientas, despliegue de conocimientos) y dimensiones invisibles (valores y creencias). Los
nuevos estudios de la cultura escrita (NLS, New Literacy Studies, por sus siglas en inglés) postulan que
la lectura y la escritura son observables en eventos, y en virtud de que son prácticas sociales, es
indispensable ponderar el contexto en el que ocurren, reconocer su inmersión en las construcciones
ideológicas, los procesos históricos y las relaciones de poder que a menudo van más allá de la
inmediatez de los acontecimientos situados. Además, como se trata de actividades que se realizan en
contextos específicos, los NLS proponen que no se puede hablar de la lectura ni de la escritura sino
de lecturas y escrituras en plural para representar la multiplicidad de formas de leer y escribir en el
mundo social (Barton y Hamilton, 1998; Collins y Blot, 2002; Kalman, 1999; Kalman, 2004; Kalman
and Street 2009; Kalman and Street, 2013; Street 1984; 1993; 1995; 2005).
En años recientes se ha empezado a utilizar el término alfabetización digital (digital literacy)
para extender las nociones de la cultura escrita a situaciones de lectura y escritura que utilizan de
alguna manera la computadora y la conectividad; es decir, los medios digitales. Gillen y Barton (2010,
9) lo definen como “las prácticas transformadoras con las cuales la gente hace significados
identificables mediante el uso de tecnologías digitales”. Los autores proponen que “dentro de esta
amplia definición, los aspectos específicos de la alfabetización digital se pueden investigar y estudiar a
profundidad… [y] ofrecen una continuidad a nuestra comprensión de la alfabetización en general
como una práctica social”.
Desde nuestra perspectiva, TIC-D es una poderosa herramienta social para comunicarse con
otros, diseñar, representar conocimiento y significados. Integra múltiples posibilidades expresivas que
van desde la selección de colores y fuentes, los procesadores de palabras, las opciones para trabajar
con imagen, sonido y movimiento, hasta las herramientas y servicios para la comunicación
instantánea y en tiempo real, y los múltiples recursos y medios sociales. Nuestro énfasis está en estas
dimensiones sociales y comunicativas de la tecnología, y no en los aspectos operativos de los
equipos. Reconocemos que el conocimiento de la computadora y sus menús y el manejo del Internet
son importantes pero insuficientes. Para apropiarse de la cultura digital es indispensable apropiarse
también de sus usos, posibilidades, alcances y límites.
El estudio de la incorporación de la TIC-D en el aula puede abordarse desde el paradigma de
los NLS para crear una versión compleja y matizada de cómo la tecnología se incorpora en las
prácticas de enseñanza, la vida del aula y la escuela. Sin embargo, para observar el uso de la
tecnología y del Internet en la escuela, es necesario considerar también las “nuevas” alfabetizaciones
desarrolladas desde que la interacción en línea se hizo posible. Lanksheare y Knobel (2011, 43)
sostienen que en el uso de la tecnología digital “se han producido cambios en el tipo de prácticas y
sus contenidos”. Continúan sus observaciones afirmando que estos cambios han evolucionado tanto
en el aspecto técnico del uso de la TIC-D, como en el aspecto de lo que ellos llaman su lado “ethos”.
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El primero está directamente relacionado con las diferencias evidentes entre leer y escribir en
pantallas y píxeles y en hacerlo con lápiz y papel; entre usar un código digital en lugar de material de
impresión; entre producir textos multimodales en vez de procesos distintos para el manejo de texto,
imagen y sonido. El “lado ethos” se refiere a la manera en la que la alfabetización digital tiende a ser
“más participativa”, más “colaborativa”, más “distribuida”; menos “publicada”, menos
“individualizada” y menos “centrada en el autor” que las alfabetizaciones convencionales. “Las
nuevas alfabetizaciones implican una configuración de valores significativamente diferente a los de
las alfabetizaciones convencionales. Involucran diferentes tipos de relaciones sociales y culturales que
fluyen de diferentes tipos de prioridades y valores” (Lanksheare y Knobel, 2011, 43). Jenkins (2006)
ha caracterizado esta cultura como participativa, inclusiva, motivadora y colaborativa. En ella, los
actores encuentran pocos obstáculos para la expresión y múltiples formas de participación; se crean
relaciones horizontales entre los participantes y se aprecian las contribuciones de los diferentes
actores. El conocimiento se distribuye entre sus miembros y cualquiera puede en un momento
posicionarse como aprendiz o como mentor.
Los datos que aquí presentaremos se desprenden de situaciones presenciales de enseñanza a
grupos de jóvenes y adultos que por diversas razones desean aprender a usar la computadora.
Muchaly (2012) plantea que en cualquier evento de enseñanza confluyen múltiples factores que
contribuyen a la concreción de una práctica situada, y que las distintas formas de enseñar son una
amalgama de procesos, historias, conocimientos y saberes. Desde nuestro punto de vista, la forma en
la que un instructor enseña a otro a usar la computadora está mediada por su propia comprensión y
fluidez, las practicas didácticas y las condiciones institucionales. Sutherland, Robertson y John (2004,
6) señalan que para que los docentes puedan “aprovechar plenamente el potencial de las nuevas
tecnologías para transformar el aprendizaje, la incorporación de la tecnología con frecuencia desafía
las formas de enseñanza y aprendizaje arraigadas, lo cual a veces implica un replanteamiento
doloroso del quehacer docente.” Significa repensar procedimientos y creencias que a veces, se han
realizado y mantenido durante años de práctica.

Determinismo tecnológico, cultura digital y la EDJA
Las narrativas populares acerca de las tecnologías de información y comunicación
representan su desarrollo reciente como causal de cambios sociales y económicos profundos. Para
ilustrar lo anterior, mostramos a continuación algunos ejemplos recientes recopilados de diferentes
fuentes que evidencian algunas de las creencias que circulan acerca de la tecnología y su impacto en la
organización del trabajo, la participación social y la educación:
Ahora que entramos al siglo XXI, las características de la “Nueva Economía” son
visibles en todas partes. En el centro de estos cambios están las innovaciones
posibilitadas por la tecnología de la información y la comunicación (TIC), mismas
que están transformando las formas en las que las economías trabajan dentro de ellas.
Las TIC se han convertido en uno de los motores principales del crecimiento2
(OECD http://goo.gl/2FI3o, 17 feb 2013).
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación… son un elemento clave para
hacer que nuestro trabajo sea más productivo: agilizando las comunicaciones,
sustentando el trabajo en equipo, gestionando las existencias, realizando análisis

2
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financieros, y promocionando nuestros productos en el mercado.
(http://www.serviciostic.com/las-tic/las-tic-en-las-empresas.html 17 feb 2013).
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al
acceso universal a la educación, a la igualdad en la instrucción, al ejercicio de la
enseñanza, al aprendizaje de calidad, al desarrollo profesional de los docentes, así
como a una gestión dirección y administración más eficiente del sistema educativo.
(http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/browse/2/ 21 feb 2013).
En cada una de las narrativas anteriores, la tecnología aparece como un agente libre que transforma,
gestiona, y realiza análisis; de esta manera los autores de las afirmaciones la neutralizan y la despojan
de la intervención de las personas que las utilizan, dan la impresión de que ésta es ajena a intereses
económicos, agendas políticas o programas políticos y condiciones sociales, como si la tecnología
por si sola “hiciera que las cosas importantes sucedan” (Smith y Marx, 1994, xi en Bissel y Jones,
2011 285-6). En esta misma tónica, el Banco Mundial se refiere al desarrollo de las TIC como “una
revolución del conocimiento” y con ello da credibilidad a la idea de que la tecnología es una variable
independiente:
La increíble velocidad con la que el conocimiento se crea, se comparte y se aplica en
todos los sectores de la economía y la sociedad ha llevado a muchos comentaristas a
hablar de una ‘revolución del conocimiento’. De hecho, esta revolución en muchos
aspectos refleja períodos anteriores de rápido crecimiento económico y social.
Algunos ejemplos son los cambios producidos por la imprenta en el año 1500, el
aprovechamiento del vapor en la década de 1800, y el desarrollo y expansión de la
electricidad y la industria del automóvil en la década de 1900” (Kuznetsov y
Dahlman, 2008, 9-10).
Jones y Bissel (2011, 285-6) observan cómo en la historia de la tecnología aparecen versiones en las
que una innovación tecnológica aparece de repente y provoca cambios importantes. Ejemplifican
esta tendencia utilizando el mismo ejemplo de la cita anterior, en la que se señala que el desarrollo
que Gutenberg logró con la imprenta al inventar los tipos móviles “es descrito como la causa virtual
de la Reforma en Europa (Smith y Marx, 1994, x)”. Continúan diciendo que “estas fábulas populares
se concentran en las consecuencias evidentes de invenciones y no en su génesis, y dan credibilidad a
la idea de que la tecnología es una entidad independiente, un agente prácticamente autónomo de
cambio” (Smith y Marx, 1994, xi).
Es evidente que el desarrollo de estas tecnologías ha tenido algunas consecuencias en
nuestras formas de relacionarnos, de trabajar, de entretenernos y de educar (Lanksheare y Knobel,
2011). Solo para nombrar algunos ejemplos: con el surgimiento de las TIC y la cultura digital ahora
existen redes sociales para la comunicación entre individuos y grupos de una manera instantánea y en
tiempo real. Estos medios permiten la integración de múltiples formas de representación (fotografías,
sonido, video, entre otros).También se han desarrollado sistemas de administración y circulación de
información que permiten el intercambio de acontecimientos científicos y sociales, y la colaboración
a distancia con medios de comunicación sincrónica y asincrónica. Existe un acervo de recursos que
está disponible para el público en general y se han creado poderosas herramientas de diseño e
integración de medios. 
Sin embargo, estos cambios se pueden explicar a partir de procesos históricos que han sido
denominados como fast capitalism o capitalismo rápido (Gea, Hull y Lankshear, 1996; NLG [New
London Group por sus siglas en inglés], 1996, Lankshear y Knobel, 2011). La industria manufacturera
del siglo XX dependía de una fuerza de trabajo que hacía tareas repetitivas y fragmentadas en la línea
de producción, aceptaba instrucciones precisas y la organización del trabajo se decidía de manera
vertical por los gerentes y supervisores. Ahora, en la era del postfordismo (Piore y Sable, 1984 en


Arquivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 21, No. 73



7

NLG, 1996), se ha pretendido reducir la jerarquía y el tamaño de las corporaciones. Se busca
comprometer, responsabilizar y motivar a los trabajadores “mediante el desarrollo de una cultura del
trabajo en la que sus miembros se identifiquen con la visión, misión y valores corporativos” (NLG,
1996). Esto implica un énfasis en el trabajo en equipo, y la contratación de trabajadores que sean
flexibles y versátiles y que cuenten con una formación que los prepare para resolver problemas
emergentes, participar en decisiones colectivas y adaptarse rápidamente a nuevos procesos de
producción (Cope & Kalantzis, 1995 en Lanksheare y Knobel, 2011).
Con estos cambios en la cultura del trabajo, vienen también cambios en nuestro lenguaje, en
nuestra manera de saber, y en nuestras formas de decir y representar significados. Sobre este aspecto,
el NLG (1996) observa:
algunos de estos cambios son el resultado de las nuevas tecnologías, tales como el uso
de íconos, textos y pantallas interactivas colocadas en maquinarias
automatizadas…pero mucho de estos cambios también son el resultado de las nuevas
relaciones sociales en el trabajo. Mientras que la vieja organización fordista dependía
de un sistema de mando claro, preciso y formal basado en memos y ordenes escritas
por un supervisor, el trabajo en equipo depende mucho más de discursos orales e
informales. Esta informalidad se traduce en formas escritas híbridas, sensibles e
informales como los correos electrónicos. Estos ejemplos de los cambios
revolucionarios en la tecnología y la naturaleza de las organizaciones han producido
un nuevo lenguaje. 
La incorporación de formas de lenguaje familiares y relaciones en el trabajo más relajadas son
atractivas frente al autoritarismo de las fábricas del siglo XX (Lanksheare and Knobel, 2011). Sin
embargo, los autores de A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures señalan que el capitalismo
rápido “también es una pesadilla”. En su estudio sobre los procesos de trabajo en una fábrica de
mercancías electrónicas, Darrah (1994) muestra cómo los usos concretos de las nociones de
colaboración, resolución de problemas y toma de decisiones son mediados por relaciones laborales y
cómo la opinión y la participación de los obreros son acotadas por el autoritarismo de los
supervisores. El NLG insiste en que una cultura corporativa basada en los valores de la colaboración
y la flexibilidad implica que la persona sea asimilada a la cultura dominante y que “sólo funciona si un
trabajador ya está familiarizado con su uso del lenguaje. Si uno no pertenece a la cultura dominante y
no comprende ni utiliza sus discursos, es aún más difícil continuar en ella”, creando obstáculos
importantes para las minorías. Concluye que aunque el capitalismo rápido promueve ideas de
colaboración e integración corporativa a través de su misión y visión, el hecho es que también puede
ser un contexto competitivo y cruel.
Los cambios recientes que observamos en las prácticas comunicativas son el resultado de la
transformación de la organización del trabajo y de los cambios sociales y culturales que ésta acarrea.
No son las tecnologías per se las que provocan estos cambios, éstas pueden nacer, florecer y
diseminarse gracias a que ya existen ciertas prácticas comunicativas, valores y prácticas sociales
como las que se describieron anteriormente; y de hecho, Lanksheare y Knobel (2011, 68) proponen
que:
Al igual que el capitalismo “nuevo” incorporó los valores de colaboración, expertise
distribuido, inteligencia colectiva, comunidades de práctica, trabajo en equipo y otros
en las mismas prácticas de trabajo—y por lo tanto en la estructura u orden social de
los lugares de trabajo—también numerosas organizaciones, compañías e individuos
han trabajado activamente para desarrollar una arquitectura de la web que soporta las
prácticas sociales que encontramos en los distintos dominios de la vida cotidiana y
que está arraigada en los mismos valores.
Es decir, el desarrollo y la diseminación de las tecnologías de información, comunicación y diseño
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corresponden, cuando menos en parte, a formas de ser y hacer, de relacionarse, de trabajar y de vivir
que ya existían (Fairclough, 1992). Su desarrollo y expansión se dan de una manera contextualizada,
tanto por los cambios sociales ya descritos, como por una capacidad tecnológica que se utilizaba de
una manera restringida. A medida que el costo de la tecnología disminuye, empieza a diseminarse; la
compra primero de una computadora personal y después de un teléfono inteligente, una laptop o una
tablet está al alcance de una parte de la población, pero sólo de una parte. Empieza lo que Castells
llama el círculo virtuoso de la apropiación e innovación: con la mejoría de la web y el diseño de su
versión interactiva, plataformas como Facebook y Twitter se vuelven técnicamente posibles y
socialmente populares (Castells 1996/2000 en Lanksheare y Knobel, 2011). Dicho de otra manera, la
computadora y el Internet no provocaron los cambios, responden a ellos, pues la posibilidad de
comunicación instantánea ya existía, las prácticas de colaboración y conocimiento ya se extendían, y
la multimodalidad (representación con texto, audio, movimiento e imagen) ya se conocía (Kress,
2003).
Sin duda, las creencias acerca del poder de la tecnología también tienen repercusiones para el
sector educativo; documento tras documento (Unesco, OECD, Banco Mundial) anuncian la
importancia de la incorporación de las TIC en los espacios educativos para preparar a los jóvenes
para el trabajo y la vida social del futuro. La siguiente cita ilustra cómo se está conceptualizando la
importancia de la tecnología para la vida contemporánea: 
De manera creciente, las destrezas tecnológicas (sic) son esenciales para tener éxito en
casi todas los arenas, y aquellos que son más ágiles con la tecnología avanzarán
mientras los que no pueden acceder a ella o que no tengan destrezas no lo harán. En
algún momento se consideraba que la brecha digital dependía de la riqueza, pero
ahora se entiende en función de la educación: aquellos que tienen la oportunidad para
aprender destrezas tecnológicas están mejor posicionados para obtener y usar la
tecnología que aquellos que no la tienen (Johnson, Adams y Cummins, 2012, 8).
En los últimos años hemos presenciado una preocupación creciente en la política educativa por
asegurar la inclusión de las TIC-D en los programas de estudio. Una de las acciones más concretas ha
sido la adquisición y distribución de equipos en todos los niveles del sistema educativo y una
demanda explicita hacia los docentes para que las incorporen en la enseñanza (Kalman y Guerrero,
en prensa). La educación de jóvenes y adultos (EDJA) no es una excepción; en la tecnología se ve
una vía para ampliar la cobertura, diseminar materiales, certificar saberes, recuperar a los alumnos
alejados del sistema educativo, y formar a los jóvenes y adultos para mejorar su situación de empleo.
En el caso particular de la EDJA, se vive cierta premura por tratarse de la instancia que atiende a una
población marginada que se encuentra en condiciones de pobreza (Castro y de Anda, 2007).
Muchos han visto en la EDJA la vía para saldar una deuda histórica con los pobres y los
marginados y promover la equidad social (Rivero, 1999). Sin embargo, los programas educativos
dirigidos a las personas que no asistieron a la escuela durante su infancia, o que iniciaron la educación
básica pero fueron expulsados antes de terminarla, no han tenido los resultados que se esperaban.
Tradicionalmente la educación de los adultos se caracteriza por ser compensatoria y remedial, por
ser “una réplica de la educación primaria para niños, que por ser la que los gobiernos promueven, ha
definido el quehacer de la educación de los adultos” (Schmelkes y Kalman, 1996, 13). Esta replica
incluye una conceptualización de la educación basada en una transmisión de conocimientos en la que
el que enseña le dice al que aprende lo que necesita saber y el que aprende reproduce los contenidos
y la información mediante ejercicios mecánicos, la repetición y la memorización (Rogoff et al, 2003).
Desde los años noventa se ha reconocido el agotamiento de este modelo, y seguir por el mismo
camino (tanto en la educación de los adultos como en el sistema educativo en general) ya no tiene
sentido (Schmelkes y Kalman, 1996). En 1993, Messina ya argumentaba a favor de la
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desescolarización de la educación básica de los adultos y de un “cambio cultural” (Messina, 1993,
203) que reorientara sus supuestos, programas, y acciones.
Desde 1995, en México se ha buscado renovar la educación de los adultos con un nuevo
enfoque, una nueva organización curricular, nuevos materiales, y la opción de tomar cursos en línea
(Castro y de Anda, 2007). En un documento del Banco Mundial se describe el programa de la
siguiente manera:
El programa utiliza un currículo basado en competencias, equipos multimedia
(satélites educativos, vídeo e Internet), materiales didácticos y tutores para ayudar a
los adultos que quieren aprender a leer y a escribir o que quisieran completar su
educación primaria o secundaria (Kuznetsov y Dahlman, 2008, 79).
El documento anterior señala cuidadosamente el nuevo currículo, los materiales, dispositivos
tecnológicos y la presencia de tutores, como los elementos centrales de esta renovación. Sin embargo
en ningún apartado menciona una postura epistemológica; es decir, no define cómo se espera que un
alumno aprenda con el currículo y los materiales en línea, ni de qué manera se espera que un tutor
guíe su aprendizaje. El “cambio cultural” que Messina señala está ausente. El énfasis sigue estando en
los componentes del programa, mas no en su sustancia: las actividades a realizar; las interacciones y
los diálogos entre participantes y las oportunidades que se ofrecen a los educandos para leer, escribir,
calcular, analizar, y representar. Es decir, todo lo que éstos realmente requieren para aprender no está
incorporado.
Muchos proponen que las TIC-D pueden, por si solas, como lo señalan Smith y Marx citados
al inicio de este artículo, “hacer que las cosas importantes sucedan.” Creen que las TIC-D en la
educación tienen un poder transformativo autónomo y que “el uso de las TIC transformará al
sistema educativo nacional sin la necesidad de reformas complicadas” (S/A, 2008, 36). Al igual que
en los casos de desarrollo tecnológico, señalados al inicio de este artículo, a las TIC-D se les asigna
un estatus de entidades independientes con una agencia propia para provocar grandes cambios. En
su página web actual (2013) la Unesco plantea que:
La adquisición de competencias básicas en el uso de las TIC y la aplicación de estas
tecnologías han llegado a ser importantes contenidos, al transmitir competencias para
la vida práctica y la capacitación laboral en los programas de educación no formal
orientados a ayudar a los jóvenes y adultos sin escolarizar a encontrar empleo y
adquirir autonomía en la sociedad de la información
(http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/).
Esta organización internacional pone en evidencia que el enfoque transmisivo de la educación
sobrevive y que el uso de las TIC-D no necesariamente cambia tradiciones profundamente
arraigadas. Es más, no solo permanece este modelo educativo, se propone la incorporación de la
tecnología para promover su continuidad. Si bien la cultura digital ofrece nuevas formas de
comunicación, circulación del conocimiento, opciones de diseño, y oportunidades de colaboración,
estas formas no se ubican en el equipo ni en la conectividad, se encuentran en la forma de usarlos.
Los cambios culturales, tanto en la educación como en el uso cotidiano de la TIC-D, están en la
actividad; es decir, en la participación en prácticas sociales y en distintos tipos de eventos. Se pueden
usar para transmitir información o para colaborar en la construcción de ella; para mecanografiar
textos o para diseñar objetos multimodales; para repetir datos o para representar conocimiento. La
disponibilidad de los equipos, programas y materiales no es suficiente para garantizar el acceso a la
cultura digital. Tampoco puede provocar grandes cambios sociales, ni transformar (Kalman, 2004).
En este sentido, la brecha digital no se resuelve con la distribución de dispositivos o su inclusión en
programas educativos o su uso en cursos en línea; la brecha digital más profunda está en la
distribución desigual de las prácticas sociales que sostienen un uso transformativo de la TIC-D
(Warschauer, 2002).
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La posición de no saber: cursos de computación para adultos en Cuautepec
Las descripciones que se presentan a continuación corresponden a eventos registrados en dos
espacios que ofrecen cursos de computación a la población en general en una zona popular de la
ciudad de México. Éstos forman parte de un proyecto más amplio en el que se investigan los
procesos de apropiación de la tecnología digital entre jóvenes y adultos habitantes de esa colonia.3
Los espacios en cuestión se ubican en la zona de Cuautepec, al norte de la Ciudad de México
en los límites con el Estado de México. Se trata del Comité para la Democratización de la
Informática (CDI), “La Comuna”, y del Centro de Extensión de Conocimientos de Esquema
Modificado (CECEM) “Cuautepec”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El CDI es una organización no gubernamental fundada en 1995 en Brasil. Uno de sus
objetivos es “abatir la Brecha Digital para transformarla en una oportunidad de desarrollo para
incluir a las personas en la Sociedad de la Información” (http://cdimexico.org/sobre-cdi/#). Trabaja
a través de la instalación de espacios con computadoras y conexión a Internet, en los que se ofrecen
diversos tipos de cursos que tienen en común el uso de Internet y de dispositivos digitales. Entre los
años 2001 y 2002, el CDI inició operaciones en México y actualmente tiene presencia en 13 entidades
federativas; entre ellas, la Ciudad de México.
“La Comuna” del CDI está ubicada dentro de las instalaciones que ocupa un programa de
asistencia social del gobierno local que brinda una bolsa de trabajo, asesoría y talleres a jóvenes de
entre 15 y 29 años para que puedan encontrar empleo. También dentro de ese espacio se reúne
semanalmente un grupo de apoyo a personas de la tercera edad, y un grupo de estudio de educación
para adultos del Instituto Nacional de Educación de los Adultos (INEA). Afuera de las instalaciones
de “La Comuna” hay un club deportivo público y una zona escolar en la que se encuentran las
instalaciones de varias escuelas públicas: dos preescolares, dos primarias y una secundaria. Durante el
tiempo en el que se realizaron las observaciones en este espacio, los cursos se organizaban en dos
sesiones a la semana de tres horas cada una y estaban agrupados en tres niveles: básico, intermedio y
avanzado. Los cursos observados correspondían al nivel básico en el que se revisan: aspectos básicos
de la computadora, Word y Power Point. De acuerdo a lo que comentó el instructor, generalmente
los cursos que se abren son básicos, porque es muy raro que los asistentes continúen a un siguiente
nivel. Cada curso dura un mes y tiene un costo de $300 pesos mexicanos (aproximadamente $22.00
dólares US.).
El CECEM en Cuautepec es una dependencia del IMSS encargada de ofrecer cursos, talleres
y actividades recreativas a la población. Una característica común a todos los cursos que ahí se
ofrecen es que tienen un costo bajo ($10 por sesión de una hora, aproximadamente $0.78 USD). En
este lugar, además de los cursos de computación, se ofrecen cursos de yoga, música, karate, aerobics,
cultura de belleza y preparatoria abierta. El CECEM comparte el predio con las instalaciones de una
Plaza Comunitaria del INEA, en la que se ofrecen asesorías y cursos de primaria y secundaria para
adultos; el local del INEA cuenta con conexión a Internet y computadoras que pueden ser utilizadas
por la comunidad en general.
Los cursos de cómputo del CECEM se imparten en un salón de aproximadamente seis
metros cuadrados que cuenta con siete computadoras sin conexión a Internet. Aunque éstos tienen

3 Los datos presentados aquí forman parte de la tesis doctoral de Oscar Hernández Aprendizaje y prácticas sociales
en torno al uso de tecnologías de la información y la comunicación en una comunidad suburbana de la Ciudad de México que
actualmente realiza bajo la dirección de la Dra. Judith Kalman en el DIE-CINVESTAV en la ciudad de
México. La elaboración de esta tesis cuenta con una beca de posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt) y este artículo se elaboró en el contexto del proyecto Los profesores y las TIC: la apropiación
del conocimiento en la práctica (Conacyt 157675).
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programada una duración de tres meses, con una fecha de inicio y término previamente establecida,
es común que esta calendarización sufra modificaciones; generalmente debido a que no hay personas
que se inscriban en las fechas señaladas y a que, por lo tanto, entren en diferentes momentos y no
todos concluyan el curso. Los cursos se imparten de lunes a jueves y tienen una hora de duración.
Los dos centros mencionados están ubicados en la zona de Cuautepec, en la delegación
Gustavo A. Madero al norte de la ciudad de México. La delegación Gustavo A. Madero ocupa el
segundo lugar por su número de habitantes (INEGI, 2010) y también ocupa el segundo lugar en el
número de personas que viven en condición de pobreza (Coneval, 2010). De acuerdo con estas
fuentes, en 2010 la delegación Gustavo A. Madero contaba con 1, 185,772 habitantes, de los cuales el
30% vivía en condiciones de pobreza. Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México
reporta que “la población infantil que no asiste a la escuela constituye el 7.8% de la población…
mientras que la población juvenil que estudia representa sólo el 53% (Inegi, 2010)” (UNAM, 2011,
50 http://goo.gl/kfld7). En cuanto al empleo, los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda
del 2010 muestran que en ese año había en la delegación 966,131 personas de 12 y más años, de las
cuales 526,179 eran consideradas como económicamente activas; es decir, que “ durante el periodo
de referencia realizaron o tuvieron una actividad económica (población ocupada) o buscaron
activamente realizar una en algún momento del mes anterior al día de la entrevista (población
desocupada)” (INEGI: Glosario de términos: http://goo.gl/V28c8). De éstas, el 5.4% (28,579)
aunque había buscado emplearse, estaba sin ocupación. (INEGI, Censo Nacional de Población y
Vivienda 2010, Consulta interactiva de datos, disponible en: http://goo.gl/cwXfp.
La zona de Cuautepec comenzó su proceso de urbanización en las décadas de 1940 y 1950,
aunque fue entre los años 1970 y 1990 cuando se dio un mayor crecimiento caracterizado por la
multiplicación de asentamientos urbanos “irregulares” (Vite, 2001) por parte de población en
condiciones de marginación procedente de otros estados de la República y del centro de la Ciudad de
México. Cuautepec se urbanizó en lo que hasta la primera década del siglo XX fueron terrenos
ejidales (propiedades rurales de uso colectivo) dedicados a la agricultura y a la ganadería.
Geográficamente se ubica en una zona de montañas, en lo que se conoce como la Sierra de
Guadalupe. Una de las consecuencias del crecimiento irregular de la zona fue que en 1990 el
Gobierno local declaró a la Sierra de Guadalupe como Área Natural Protegida, lo cual se tradujo en
la construcción de una barda perimetral para impedir el avance de los asentamientos irregulares (Vite,
2001).
A continuación se describen dos eventos que fueron observados en dos sesiones, cada una en
un centro comunitario distinto: en el primer caso, la observación tuvo lugar a principios del año 2012
y en el segundo, a finales del año 2011. Estas observaciones formaron parte del trabajo de campo
que se desarrolló para la presente investigación durante el periodo comprendido entre octubre de
2011 y diciembre de 2012. El trabajo de campo se llevó a cabo bajo una perspectiva etnográfica
interesada en comprender lo que la gente hace y los significados que le atribuyen a sus acciones y
creencias en comunidades y escenarios locales. Entendemos que este enfoque busca describir “las
actividades aparentemente desordenadas y complejas que componen la acción social, no para reducir
su complejidad, sino para explicarla” (Blommaert y Jie, 2010: 12). Las observaciones fueron del tipo
no participante. En el primer evento la sesión fue videograbada con la autorización previa de los
participantes, por lo que la descripción se hizo a partir de la transcripción del video y de las notas de
campo. En el segundo, únicamente se realizaron notas de campo, y con base en ellas se presentó la
descripción. En términos generales, la descripción del primer evento muestra cómo la instructora
busca ejercitar el uso del mouse mediante algunos ejercicios en un software de dibujo. En el segundo,
la descripción presenta la forma en la que el instructor propone agilizar el uso de la computadora
mediante un entrenamiento en mecanografía.
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Ejercitar el uso del mouse: “es cómo lo que hacen los niños en el kínder”
En el CECEM, la instructora había dejado a los estudiantes practicar el uso del mouse. Para
ella era importante que sus alumnos aprendieran a manejar esta herramienta porque dos años atrás,
cuando empezó a dar cursos, se había dado cuenta de que algunos participantes se tardaban mucho
en realizar algunas actividades que requerían su uso; por lo tanto, ella misma ideó una serie de
ejercicios para que los estudiantes practicaran con ese dispositivo. Uno de los primeros ejercicios
consistía en usar el programa Paint para trazar líneas horizontales y verticales sobre la pantalla,
utilizando el mouse para arrastrar las líneas de un extremo a otro, de tal manera que formaran una
cuadrícula. Una vez que la pantalla estaba cuadriculada, los estudiantes tenían que rellenar cada
cuadro con colores diferentes.
Paola, una de las alumnas, es una mujer que al momento de realizar el trabajo de campo tenía
52 años. Había concluido la primaria completa y se dedicaba al hogar y a atender un pequeño local
comercial de venta de abarrotes. En su vida cotidiana lee y escribe continuamente para administrar la
tienda que ella y su esposo tienen. Al estar haciendo el ejercicio Paola comentó que le parecía que
esta actividad se parecía a las que los niños realizan en el Kinder “bueno no sé si se siga haciendo”,
cuando les piden trazar líneas y formas en sus cuadernos. Sobre el ejercicio Paola también comentó
que al estar trazando las líneas en la pantalla, sentía que le pasaba lo mismo que cuando escribía en su
cuaderno “también me voy chueco, me voy para arriba...”
Una vez que los estudiantes habían realizado tres ejercicios diferentes sobre el trazado de
líneas (primero, líneas horizontales y verticales; luego líneas diagonales; y después líneas con
diferentes colores), la instructora cerró la práctica del uso del mouse con un ejercicio que consistía en
que los estudiantes dibujaran una casa con el programa Paint. Antes de iniciar a trabajar en la
computadora, Paola hizo el dibujo en su cuaderno, “para irme guiando”. Al empezar a trazar el
dibujo en la computadora, tuvo que ir resolviendo algunas dudas puntuales como cambiar el tipo de
figura a dibujar. Por ejemplo, una línea, un triángulo o un rectángulo. Cuando alguna acción no era la
que ella quería llevar a cabo, borraba lo que había hecho y trataba de encontrar, por ella misma, la
manera de resolver el problema seleccionado otras herramientas del software o intentando hacer la
operación nuevamente. A veces, sólo después de intentar realizar varias veces la acción, Paola
recurrió a los apuntes que tenía en el cuaderno y después, si no encontraba la manera de resolverla,
preguntaba a la instructora.
La instructora tiene un procedimiento que más o menos repite con cada estudiante que tiene
alguna duda. En este caso, Paola había tratado de dibujar un rectángulo para hacer la ventana de su
casa, pero como antes de eso había usado la figura de línea no sabía cómo seleccionar la figura para
continuar con su trabajo. Después de intentar varias posibilidades y no conseguir lo que quería,
preguntó en voz alta si también podía utilizar la herramienta lápiz. La instructora se acercó a ella y lo
primero que hizo fue pedirle que le explicara su duda:
Instructora: ¿cuál mi amor?
Paola: la ventanita.
Instructora: ¿así como la tienes tú, rectangular? (señala con su dedo el dibujo que
Paola hizo en su cuaderno), la puedes hacer con el cuadrado (señalando la pantalla de
la computadora en donde está la opción de cuadrado).
Paola: ¿es este cuadrado? (con el mouse señala la opción de cuadrado).
Instructora: sí, y ahora lo vas a poner acá y luego acá (indicándole en la pantalla de
qué punto a qué punto debe mover el apuntador del mouse para dibujarlo).
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Mientras la instructora la observaba, Paola comenzó a hacer el trazo en la pantalla,
pero no podía dibujar bien el rectángulo. Lo intentó nuevamente, pero no pudo
hacerlo.
Instructora: Más o menos debes de calcular con la vista en dónde empieza y en
dónde termina. Tienes que calcular estos dos puntos (señalando el dibujo del
cuaderno). Este de aquí, que es en donde va a empezar y esté de acá que es en donde
va a terminar. Lo voy a hacer yo una vez y luego tú lo haces (la instructora toma el
mouse y comienza a trazar la figura). Por ejemplo si yo digo que más o menos tiene
que quedar centrado y lo pongo muy acá o muy allá, pues tampoco me va a quedar.
(Entonces le dijo:) por aquí le doy un clic y lo voy a deslizar hacia abajo. Ya que
llegué más o menos aquí, entonces lo suelto. (Y agregó:) no, está muy delgadito, lo
puedo ajustar sin soltar, pero primero tienes que calcular.
Paola: Y ya después, soltar.
Instructora: ajá, ¿sale? Tienes que calcular dónde vas a iniciar y dónde vas a terminar
(señalando con su dedo en la pantalla el punto de inicio y término). Antes de empezar
a hacer tu dibujo, tienes que imaginarte ¿ajá?
Paola repitió la operación y logró dibujar el rectángulo. Cuando terminó de dibujarlo, repentinamente
lo borró y lo trazó nuevamente. Ya que había trazado el rectángulo, quería hacer una línea vertical y
otra horizontal adentro del mismo, de tal manera que el resultado fuera el dibujo de una ventana.
Cambió de herramienta y seleccionó la opción de línea. Cuando intentó hacer este trazo, no pudo
lograrlo porque la línea que dibujó se salía del rectángulo. La instructora la observó e intervino para
mostrarle cómo trazar la línea:
Instructora: ¿Me permites tantito el ratón?
Paola: ajá.
Instructora: Fíjate (toma el mouse y comienza a trazar la línea) lo voy a hacer yo y
ahorita lo haces tú. Igual tienes que ver dónde inicia y dónde termina
Paola: ajá
Instructora: entonces lo hago una vez y ahorita lo haces tú, ¿sale? (la instructora
continua manejando el mouse) lo vas a poner encima y tienes que ver que esta línea
coincida con la línea de abajo que casi no se ve. Vas a dar un clic donde tienes el
cursor y te vas a deslizar hacia abajo. No lo vas a soltar hasta que veas que tu línea ya
está derechita. Ya que coincida está línea con esta de abajo atravesada con las líneas
de abajo, ahí lo vas a soltar para que te quede ahí. Y para hacer las de este lado igual.
Tienes que ver primero que tu línea, la línea de abajo, ésta que está de manera
vertical, coincida con la de este lado. Vas a ver que esté derechita y ya que esté
derechita ahí la sueltas para que te quede así. Primero tienes que imaginártela. Te las
voy a borrar para que tú las hagas, ¿sale? (La instructora, borra el trazo de líneas que
había hecho). Paola comienza a trazar nuevamente las líneas mientras la instructora la
observa y le va dando indicaciones sobre cómo hacer cada paso.
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Figura 1. El dibujo de la casita que primero trazó Paola en el cuaderno y que luego hizo en la pantalla
mediante el programa Paint.
Aprender a usar el teclado de la computadora
El primer paso con el que inician los cursos en ambos centros consiste en que el usuario
reconozca las partes de la computadora (los dos centros están equipados con computadoras de
escritorio). Para ello los instructores dictan a los participantes las definiciones de algunos
componentes de la misma, como “software”, “hardware”, “teclado” y “mouse”. Generalmente
dedican una o dos horas de trabajo a esta actividad.
Después de dictar las definiciones de los componentes de la computadora, los instructores
llevan a cabo actividades para familiarizar a los estudiantes con su uso. Parte de esta familiarización
tiene que ver con enseñarles a usar el teclado para escribir en la computadora. Aunque en los dos
casos los instructores piden hacer actividades diferentes, ambos buscan que los estudiantes
“aprendan” a escribir con el teclado “porque después –dice la instructora del CECEM– cuando
vemos otros programas (como Word o Excel), se tardan mucho en escribir”. Las indicaciones de los
instructores varían en cada caso, pero en los dos casos están relacionadas con actividades mecánicas
que realizan los estudiantes. Veamos por ejemplo una descripción de las actividades que deja el
instructor del CDI a los estudiantes:
Desde el inicio del curso, el instructor pidió a sus estudiantes que cada día llevaran un pedazo
de tela para cubrir el teclado de sus computadoras. Una de las primeras actividades que les pidió que
hicieran consistía en que escribieran renglones con sus apellidos, pero sin ver el teclado, de tal
manera que identificaran la ubicación de las teclas y con qué dedos deben apretarse. Una vez que
terminaran de llenar la hoja de Word, tenían que hacer otra, pero escribiendo su nombre empezando
por los apellidos.
Al día siguiente de haber realizado esta actividad, el instructor pidió a sus alumnos que
llevaran al curso una revista o un recorte de periódico. En esta sesión, les pidió nuevamente que
taparan el teclado con el pedazo de tela y que seleccionaran una sección de la revista o del recorte
que habían llevado y que lo copiaran siguiendo las indicaciones dadas previamente para apretar las
teclas con determinados dedos. Los estudiantes comenzaron a escribir, pero transcurridos cinco
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minutos, algunos de ellos se mostraban inquietos porque no podían avanzar, ya que intentaban
copiar el texto pero continuamente se equivocaban al no apretar la tecla correcta. Después de
aproximadamente cinco minutos, dos de ellos le pidieron al instructor que les permitiera escribir sin
el cubre teclado, pues se estaban tardando mucho y sentían que no iban a terminar. Después de
haber respondido con una negativa, el instructor se percató de que estaban escribiendo muy lento y
les permitió que siguieran escribiendo sin usar el pedazo de tela para tapar el teclado.
En esta misma sesión, hubo un evento que llama la atención porque muestra la manera en la
que los estudiantes son posicionados en algunas situaciones interactivas con el instructor “al jugar a
la escuela”, y, a veces, la manera en la que ellos aceptan estas situaciones como personas que “no
saben”. En este caso Raúl, quien era el estudiante de mayor edad en el curso, estaba copiando el
fragmento de una revista. Siguiendo el diseño de la página de la revista (una columna de texto a la
izquierda, luego una imagen a lo largo de toda la página en el centro y luego una columna de texto a
la derecha) copiaba los enunciados con la misma extensión que tenían en ésta y respetaba los saltos
de renglón tal y como se encontraban en el diseño de la misma. Por lo tanto, como en la hoja de
Word Raúl copiaba fragmentos de texto que no abarcaban todo el ancho de la hoja, algunos se
quedaban hasta la mitad de la misma y él se daba cuenta de que cada vez que le daba enter para
escribir el siguiente renglón, el programa Word en automático comenzaba el renglón en mayúsculas,
pero que en la revista el texto no venía así. Ante esto Raúl le preguntó al instructor cómo le hacía
para que cada renglón no comenzara con mayúsculas. Evidentemente el instructor no entendió bien
la situación y le contestó que ortográficamente así se debía escribir, ya que cada vez que se inicia un
nuevo enunciado se deben utilizar las mayúsculas. Al menos aparentemente, Raúl tomó como válida
esta respuesta y continuó con su ejercicio. De esta manera, efectivamente estaba haciendo la
actividad que el instructor le había pedido y aunque se daba cuenta de que había un error en la
manera en la que el programa automáticamente colocaba las letras mayúsculas al inicio, continuaba
siguiendo las indicaciones que le habían dado. Lo anterior es un ejemplo de la manera en la que en
este tipo de cursos la actividad está desvinculada de cualquier conocimiento que tengan los
estudiantes y de la imposibilidad que tienen de expresarlos.

La confluencia de lo visible y lo invisible en las sesiones de trabajo
Aun cuando el uso de la computadora y del Internet potencialmente ofrece opciones de
enseñanza que rebasan la ejercitación mecánica, en las escenas anteriormente descritas se evidencia
que el uso de las TIC-D está en función de su inserción en una clase concreta. A pesar de las
intenciones expresadas en algunas de las políticas educativas internacionales y de las creencias que
circulan acerca de la tecnología, en estos datos no se observan los cambios que se predicaban. Es
más, este tipo de clases fortalecen otras creencias acerca de los usuarios de los servicios de educación
de adultos, que promueven la idea de que el educando es un ser dependiente y sin conocimientos, y
que requiere de un tratamiento infantil y escolarizado para poder aprender. La escolarización incluye
la fragmentación del conocimiento, la descontextualización de los saberes para convertirlos en
“destrezas” aislables, la realización de ejercicios controlados, y, sobre todo, una enseñanza centrada
en el docente. La experiencia de los educandos, sus conocimientos, su agenda e intereses se
subordinan a las decisiones, a los procedimientos y a la visión del docente.
Mulcahy (2012), Lanksheare y Knobel (2011) y Gee (1996, 2003) coinciden en que en
cualquier evento confluyen múltiples procesos, historias y factores que contribuyen a la construcción
de dicho evento. En otras palabras, una situación específica es una amalgama de creencias, acciones,
antecedentes, e ideas que se movilizan en el momento de su realización. En el caso del uso de la
tecnología digital (como en el caso de cualquier otro artefacto), implica considerar a la máquina y a su
uso en el contexto en el que se insertan. Citando a Pickering (2005), Mulcahy conceptualiza esta
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confluencia como un ensamblaje, una especie de visión doble que pondera simultáneamente lo
humano y lo material en ensemble; es decir, juntos y de manera coordinada. Siguiendo la propuesta de
NLS, esto exige contemplar tanto lo invisible (creencias, ideas y valores) como lo visible (las acciones
y las palabras).
En las descripciones anteriores confluyen varias perspectivas que contribuyen al desarrollo de
los eventos reportados. Hay una clara idea acerca de lo que es el aprendizaje, particularmente el
aprendizaje del uso de la computadora. El énfasis está en los procedimientos, y éstos se privilegian
sobre los contenidos que se vuelven secundarios ante la transmisión del conocimiento sobre la
operación del equipo.
Se fragmentan y se secuencian los tópicos y los ejercicios. En una de las clases el punto de
partida es el reconocimiento del equipo y sus partes, y el instructor dicta algunas definiciones. El uso
del dictado es una forma de enseñanza con larga tradición en la educación formal; y de hecho, es una
de las estrategias principales para transmitir temas y contenidos. El profesor pronuncia definiciones
precisas, frases tomadas de alguna fuente o redactadas por él; y el alumno los transcribe literalmente
en su cuaderno.
La instructora pide a sus alumnos que realicen una serie de ejercicios para familiarizarse con
el mouse. Una de las personas en el grupo reconoce la semejanza entre éstos y los que hacen los
niños en los primeros años escolares cuando van a aprender a escribir. Aquí se ve la réplica de la
escuela para niños en la educación de adultos. Es como si estuvieran jugando a la escuela. La
infantilización en la sesión de clase tiene alances hasta en la forma en la que la instructora se dirige a
la señora. Le dice “mi amor” en una forma similar a la manera en la que una educadora se dirige a
una niña. Este uso del mouse, descontextualizado en gran parte del uso de la computadora, aísla la
destreza psicomotora fina necesaria para el manejo del dispositivo y convierte su uso en un fin en sí.
La instructora determina la secuencia a seguir y el dibujo a realizar. Plantea que propone este ejercicio
a los adultos como resultado de su experiencia con otros grupos y de su convicción de que primero
necesitan adiestrarse de esta manera. La selección de este procedimiento particular se debe, desde
nuestro punto de vista, a que es un procedimiento común en el medio, es decir, es un recurso social
que ella elige.
Se podría argumentar que se trata aquí de un instructor atípico pero este enfoque está
oficialmente legitimado por el INEA. En un material que publicó en 2007 con el título Introducción al
uso de la computadora como parte del módulo de Alfabetización Tecnológica en el programa Educación
para la vida y el trabajo, la primera unidad recorre las partes de la computadora e incluye definiciones
de “monitor”, “bocinas”, “teclado”, “mouse o ratón”, entre otros. Es decir, da los nombres de las
partes de la computadora y convierte en información declarativa el objeto que los educandos tienen
en frente y que podrían conocer explorándolo juntos y discutiendo lo que van encontrando.
La segunda unidad en estos mismos libros incluye el manejo del mouse, el trazo de líneas y el
dibujo de círculos. De una manera muy similar a la de la maestra, el texto propone un software de
dibujo para llevar a cabo una serie de ejercicios elaborados para practicar “las habilidades con el uso
del mouse” (p 33).
Tal vez es todavía más ilustrativo uno de los dibujos incluidos en ese mismo material. A
continuación se reproduce una imagen de la página 6 del citado Módulo de Alfabetización
Tecnológica:
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Figura 2. Una representación de la clase de computo. Fuente: INEA, 2007.

En esta ilustración se ve a una instructora sentada junto a una computadora con el brazo
levantado y con la boca abierta para sugerir que ella está hablando y explicando algo; los adultos se
sientan en una fila sin hablar (la boca está cerrada), tienen una expresión complaciente; da la idea de
que están escuchando. Ellos no están frente a una computadora para su uso, solamente la instructora
tiene una y aparentemente está hablando de ella.
La finalidad de estos comentarios, tanto de los que se hacen acerca de los materiales del
INEA como de los que se hacen acerca de los instructores, no es simplemente criticarlos o
demostrar que su forma de abordar la computadora ofrece pocas innovaciones. Se trata de demostrar
que las creencias e ideas que guían tanto a los autores del libro, como a los profesores, están
profundamente arraigadas en el medio. Son socialmente reconocibles y en gran parte, aceptadas. El
INEA sostiene que “la construcción de un nuevo aprendizaje está dada por la actividad permanente
del individuo, cuando el educando utiliza y aplica el contenido que aprende (sic)” (Castro y de Anda,
2007, 125). Su discurso ilustra claramente la fragmentación como un fundamento epistemológico:
primero se aprende un contenido y luego se utiliza y se “aplica”. En su representación de la
construcción del conocimiento, el aprendizaje de algo (aquí llamado contenido) es previo a su uso
separando lo que se aprende de la actividad. Cuando ya se ha aprendido, se puede aplicar; y aplicar
está definido como llevar a la práctica o “poner [una cosa] sobre otra” por el diccionario de la Real
Academia Española (http://lema.rae.es/dpd/), lo cual connota un uso sin adaptaciones y sin
matices, es decir, mecánico.
Los instructores tienen una idea instrumental de la computadora, la tratan como una máquina
de escribir automatizada y uno de ellos enfatiza el dominio del teclado. Los dos privilegian la
operación de la máquina sobre el contenido. Lo que copian en una clase es secundario al hecho de
hacer una reproducción exacta del texto, el trazo de las líneas se hace aislado de usos de esta
tecnología que podrían resultar más auténticos o útiles para los adultos. Paola es propietaria de un
pequeño negocio y escribe con frecuencia, hace listas para surtir su tienda. Podría aprender a hacer
uso del mouse realizando un texto de ese tipo.
La organización de las sesiones se centra en la conducción de los instructores y la realización
de los ejercicios y las copias que éstos asignan. Los participantes exploran poco las herramientas,
aunque sí intentan resolver algunas dificultades por ensayo y error, o consultando los apuntes del
cuaderno. El trabajo tiende a ser individual, los educandos no se consultan entre sí ni comparten
procedimientos en la computadora. La clase está estructurada de tal manera que hay pocas
oportunidades para colaborar. La relación entre los instructores y los educandos es vertical y de
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hecho, para tomar la decisión de usar el teclado sin ocultarlo, (a pesar de que son adultos) los
alumnos piden permiso al docente. Es más, en ciertos momentos en los que el alumno despliega
conocimientos, como en el caso del uso de las mayúsculas, se subordina a lo que el instructor le
indica, colocándose en una posición de desconocimiento y construyendo una identidad social “del
que no sabe”. Paola reconoce que el ejercicio es “como en el kínder”, pero lo hace de todas maneras
y confirma que ella “va chueca”, es decir, que su trabajo es imperfecto.
Esta organización del aula, la selección de contenidos, la imposición de ejercicios y la
presencia de un paradigma transmisivo que da sentido a las acciones y supuestos de los instructores,
dista mucho de la gran transformación que se adjudica a la incorporación de la tecnología en la
educación. Los principios que orientan el aprendizaje en el entorno digital como la distribución del
saber, las múltiples formas de participación, y la oportunidad de contribuir al aprendizaje de otros se
extrañan. En su lugar se utiliza la computadora para refrendar las posiciones tradicionales de un
profesor que sabe y transmite, y un aprendiz que no sabe y recibe.

Redefinir aprendizajes, reorientar supuestos y contextualizar
Las políticas educativas, en tanto políticas generales, tienden a ser ambiguas y a hacer
afirmaciones y propuestas amplias que pueden tener resonancia en una multiplicidad de contextos.
No obstante, al llevar estos lineamientos a la práctica, surge un número importante de mediaciones,
como este artículo demuestra. Los ejemplos aquí presentados ilustran cómo el acercamiento a una
situación específica en la que se hace uso de la tecnología permite redefinir su potencial para
contextos educativos. El análisis revela que la forma en la que los instructores dan clase y se
relacionan con sus alumnos varía poco a pesar de que el uso de la tecnología es la herramienta
principal para realizar la clase y el propósito principal del curso. Lejos de las grandes
transformaciones que se anticipan a partir de su incorporación al aula, lo que se ve en estas dos
sesiones es la reiteración de relaciones pedagógicas verticales y la diseminación de prácticas escolares
conocidas. Lo que observamos son prácticas de enseñanza que privilegian el ejercicio de destrezas
aisladas y no técnicas sobre el uso de la tecnología para la evaluación cuidadosa e inteligente de
información, participación en situaciones de colaboración, y una exploración inicial (son cursos
introductorios) de las propiedades de la tecnología digital motivada por los intereses de los
educandos y sustentada en su experiencia como lectores y escritores.
Lo anterior sugiere que las políticas actuales tendrían que modificarse para tomar en cuenta
esta realidad. Por un lado, falta ampliar la mirada con relación a la incorporación de la tecnología
digital, de tal manera que contemple aspectos profundos de la cultura digital y los principios del
aprendizaje que promueve; es decir, la colaboración, el conocimiento distribuido, la posibilidad de
explorar, probar, equivocarse y probar de nuevo, y la retroalimentación de otros. La movilización de
diversos saberes es una parte importante del uso real de los usuarios veteranos de la computadora y
el Internet, y tendría que ser una práctica promovida entre los usuarios debutantes. Esto en sí
implicaría una política educativa innovadora y actualizada para jóvenes y adultos, ya que quitaría el
acento de los dispositivos y lo pondría en su uso y en los procesos de aprendizaje (Gee, 2003;
Lanksheare y Knobel, 2011). Además, traería consigo la necesidad de formar educadores de adultos
especializados.
Por otro lado, la investigación sobre cultura escrita desde los años 80 (Heath, 1983; Scribner
y Cole, 1981; Street, 1984) ha demostrado que la apropiación de la lectura y la escritura es un proceso
profundamente contextualizado y arraigado a su uso en el mundo social. Este es un argumento
contundente para construir el objeto tecnológico de otra manera: en lugar de descontextualizarlo y
fragmentarlo en componentes y procedimientos desagregados, la política podría orientar a los
educadores a buscar maneras de insertarlo en procesos más amplios, en los que usar la computadora,
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navegar en Internet, leer y escribir se conviertan en herramientas poderosas para aprender a buscar y
organizar información sobre situaciones reales de salud, vivienda, finanzas cotidianas u otras; y
realizar un proyecto común para la mejoría de una comunidad (sembrar una hortaliza colectiva,
reciclar basura, crear espacios recreativos para los niños y los jóvenes, entre otros). Las políticas, en
lugar de apostar a que la tecnología sea un agente transformador de la vida de las personas pobres,
podría promover una versión de ella en la cual la agencia se colocara en los jóvenes y adultos y la
tecnología se convirtiera en una herramienta y en un elemento mediador para actuar en el mundo
social.
De hecho encontramos que los adultos que asisten a las clases de computación se interesan
por conocerla porque han surgido situaciones en sus vidas que los llevan a inscribirse. Paola,
retratada en líneas anteriores, describió dos situaciones que la motivaron a aprender a usar la
tecnología: 1) ella atiende un pequeño negocio de abarrotes con su esposo pero padece de un
problema de salud en sus articulaciones y en la espalda; entonces, ella imaginaba que tal vez con el
tiempo podría poner otro negocio (como un café Internet) que no le implicara levantar cosas pesadas
como las cajas de productos que luego carga en la tienda y 2) a Paola le gusta ver programas de
cocina en la televisión, y se ha dado cuenta que en los programas dan direcciones de páginas web
para consultar más recetas o ver a detalle la que allí se presenta; aprender a navegar le permitiría darle
seguimiento a este interés. El interés de Paola, como el de otros participantes en las clases
observadas, se contextualiza en su situación concreta y en sus planes, anhelos y gustos.
Para que la incorporación de la tecnología a la educación de jóvenes y adultos contribuya a su
proceso social de distribución y diseminación, hacen falta tanto políticas como acciones educativas
que la vinculen a la vida y a las actividades de los participantes. En la medida en que se creen
oportunidades de apropiarse de la cultura digital, participar en prácticas auténticas, convivir con otros
usuarios e interactuar con ellos en el proceso de aprender a usar la tecnología digital, será más
probable que los aprendices la incorporen a su repertorio de recursos culturales y se construya
participación social a través (y alrededor) de ella.
De no ser así, estaríamos ante un escenario social en el cual algunos tendrán la oportunidad
de ser parte de una cultura participativa pero otros—muchos otros—no la tendrán. Los que
dependen de servicios como los que aquí se describen construirán una visión instrumentalista y
reducida de la tecnología y sus posibilidades, muy similar a la que hemos observado en aulas de la
escuela secundaria pública en México (Guerrero y Kalman, 2011), mientras otros llegarán a
comprender sus alcances como un entorno para la participación, la colaboración, el aprendizaje y el
diseño. Es factible pensar que al igual que la distribución desigual de las oportunidades de educación,
alfabetización, servicios de salud y vivienda, esta división nuevamente se edifique sobre las
diferencias de clase social y económica. Del lado instrumentalista y operativo de las tecnologías,
estarán las poblaciones más vulnerables e históricamente marginadas como los integrantes de las
clases para adultos que se imparten en el IMSS y en la Comuna, mientras que del lado de la cultura
digital participativa estarán los más acomodados. En este sentido, Warschauer (2002) tiene razón
cuando afirma que lo fundamental del uso de las tecnologías es la capacidad de las personas para
hacer uso de ellas y la posibilidad de entrar en línea y desenvolverse en los contextos participativos.
La brecha más profunda está en la distribución desigual de las prácticas sociales.
Una mejor distribución, requiere del desarrollo de propuestas curriculares que comprendan
los alcances de la cultura digital más allá de la operatividad e implica incluir también su ethos. Un
acercamiento desde la perspectiva de las prácticas sociales permitirá insertar el uso de la tecnología en
un contexto complejo de relaciones sociales, usos y actividades intencionadas (Barton and Hamilton,
1998). Esto a su vez facilitará el desarrollo de actividades auténticas provenientes del uso de la
tecnología y de los entornos digitales; la participación en situaciones colaborativas, y oportunidades
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para representar significados mediante la elaboración de diseños propios, en lugar de realizar
ejercicios mecánicos, de recibir indicaciones verticales y de copiar a otro.
Lo que se propone no será un proceso rápido con resultados inmediatamente visibles, ya que
implica un cambio social profundo, y la historia nos ha demostrado que los cambios sociales
requieren tiempo. Pero las computadoras y la conexión a Internet sin un replanteamiento sobre sus
alcances y su uso no pueden contribuir a la gran transformación de la educación anunciada ya desde
hace más de una década; ésta se construirá en la actividad y mediante nuevas formas de interacción
en los escenarios educativos, sean estos virtuales o presenciales.
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Palavras-chave: Tecnologia educacional; Acessibilidade; Educação de alunos com necessidades
especiais
Cognitive accessibility for literacy-enabling of young students with intellectual
disabilities
Abstract: This paper provides a description of the cognitive accessibility procedures used in the
design and development of a virtual learning environment - AVALER - during a constructivisttheory supported research on literacy-enabling practices for young students with intellectual
disabilities. Action-research was the chosen methodology. The subjects of the study are two
teachers and nine students of a specialized school who carried out activitries characterized as
"literacy-enabling practices", with the assistance of communication and information
technologies, over a period of ten months. The interest of the students about the proposed
activities and the spontaneous attempts to read and write were observed. Students also
made associations of ideas and understood texts on "AVALER", conceived from Cognitive
Flexibility Theory.
Keywords: Educational technology; accessibility; education of students with special needs
Accesibilidad cognitiva para la alfabetización de los jóvenes estudiantes con disabily
intelectual
Resumen: Este artículo tiene como objetivo describir los procedimientos destinados a la
accesibilidad cognitiva empleados en el diseño y desarrollo de un ambiente virtual de aprendizaje
–AVALER- tras una investigación sobre prácticas de alfabetización para estudiantes jóvenes con
discapacidad intelectual, basada en la teoría constructivista. Se empleó la metodología de
investigación-acción. Durante diez meses se trabajó con dos profesores y nueve estudiantes de
una escuela especializada que desarrolló, con la ayuda de técnicas de la comunicación y de la
información, actividades caracterizadas como ‘prácticas útiles para alfabetizar’. Como resultado
de la investigación se observó el interés de los alumnos por las actividades propuestas y la
realización espontánea de intentos de leer y escribir. Los estudiantes también establecieron
asociaciones de ideas y comprendieron un texto presentado en AVALER preparado a partir de
la Teoría de la Flexibilidad Cognitiva
Palabras-clave: Tecnología educativa; accesibilidad; educación de los estudiantes con
necesidades especiales

Introdução
Leis e documentos diversos têm sido divulgados no intuito de conscientizar a sociedade em
relação à atenção e aos cuidados com a acessibilidade. Remover os obstáculos que prejudicam ou
impedem a participação social das pessoas com deficiência é um ação imperativa em nosso tempo.
Cabe ressaltar, no entanto, que, assim como pessoas com mobilidade reduzida necessitam de rampas
e outras tecnologias para favorecer seu deslocamento, pessoas com deficiência intelectual também
precisam ser beneficiadas com recursos que favoreçam a acessibilidade cognitiva. Promover este tipo
de acessibilidade é imprescindível principalmente no ambiente escolar, pois dela depende a
ampliação das possibilidades de aprendizagem destes estudantes.
O estigma da deficiência intelectual muitas vezes confere a alunos com deficiência intelectual
o rótulo de “incapazes de aprender”, o que automaticamente os exclui de diversas formas de
interação social. O senso comum atribui, frequentemente, a estes educandos, a impossibilidade de
apropriarem-se da escrita, devido às suas dificuldades cognitivas.
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Não ser considerado um estudante em seu sentido mais completo, e complexo, constitui-se
em um fato bastante comprometedor para o desenvolvimento da linguagem e também das funções
cognitivas.
Por outro lado, temos visto, nos dias atuais, crianças e jovens com deficiência intelectual
realizando tarefas nunca antes imaginadas, como atuando em novelas da TV, trabalhando como
repórteres, frequentando e participando de redes sociais. É possível observar, então, que as formas
de produção e transmissão de conhecimentos da cibercultura, fenômeno sociocultural surgido a
partir da relação da sociedade com a cultura e as tecnologias digitais, favorecem a participação social
destas pessoas, mesmo quando não são alfabetizadas.É comum, quando o contexto socioeconômico
permite, que a criança ou jovem com deficiência tenha acesso a equipamentos como telefone celular
e computador. Estes artefatos da era da informática favorecem o desenvolvimento da autonomia e
tornam mais acessível o conhecimento disponibilizado através da hipermídia, integração de texto,
imagens fixas e em movimento, som, música e ruído, apresentado também com ícones e outros
recursos facilitadores da navegação online.
A geração net se encontra agora nas escolas e universidades. É a geração dos
videogames, internet e telefones móveis. Esta geração aprendeu por si mesma que há
outros modelos narrativos e outros modos de comunicação dos quais podem
participar, ao invés de limitarem-se somente a observar (Aparici, 2009, p. 86).
Estes contextos, no entanto, nem sempre são considerados curriculares em instituições
escolares. Se para educandos sem deficiência, este fato restringe as vias de acesso ao conhecimento,
para os que têm deficiência intelectual constitui-se em grave lacuna, pois o acesso interativo,
praticamente ilimitado, a conteúdos da cultura de seu grupo social, a partir do interesse do
educando, não pode ser proporcionado por outro recurso. Ambientes escolares tradicionais
costumam planejar, para alunos com deficiência intelectual, atividades que pouco mobilizam suas
funções intelectivas, justificadas pelo déficit cognitivo do próprio educando. Para educandos jovens
e adultos ainda se vê a adoção de métodos de alfabetização e o oferecimento de atividades voltados
para o público infantil (Pletsch, 2011, Ferreira & Cruz, 2005), com a mesma justificativa.
A deficiência intelectual, de acordo com a AAIDD (American Association on Intellectual
and Developmental Disabilities) é um distúrbio originado antes dos 18 anos. Suas características
dizem respeito a limitações significativas no funcionamento intelectual e no comportamento
adaptativo, que envolve habilidades conceituais, sociais e práticas (Luckasson et al., 2002). Pessoas
com esta condição apresentam um ritmo mais lento de desenvolvimento cognitivo, com dificuldade
de realizar operações mentais sem a presença do objeto. Desta forma, não chegam a atingir as fases
finais do desenvolvimento cognitivo (Inhelder, 1971).
Estudos das neurociências, entretanto, têm constatado a importância da interação social para
o desenvolvimento das funções cognitivas, trazendo uma visão multifatorial da deficiência
intelectual, ao considerar a inteligência como um sistema aberto e dinâmico, não determinado
somente pelo fator orgânico:
a inteligência não é um estado, isto é, uma coleção de módulos construídos, estáticos,
moldados pela evolução e que podem estar intactos ou deficientes. Pelo contrário, a
inteligência humana é um processo (isto é, a propriedade emergente de interações dinâmicas
e multidirecionais entre gens, cognição, comportamento e meio). (Karmiloff-Smith, 2009, p.
61).
Acredita-se, portanto, que a implementação de ambientes virtuais de aprendizagem – AVAs,
como prática pedagógica curricular, em instituições educacionais que atendem alunos com
deficiência intelectual poderia enriquecer as suas possibilidades de interação e favorecer o
desenvolvimento da linguagem, a partir da motivação despertada pelo uso do computador e da
Internet..
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Cruz (2004) realizou um estudo sobre o desenvolvimento da leitura e escrita de dez jovens
com deficiência intelectual, não alfabetizados, que participaram de atividades em um ambiente
informatizado de aprendizagem, durante um ano letivo. A autora concluiu que este ambiente
propiciou o trabalho de mobilização das estruturas cognitivas destes educandos, em geral
caracterizadas pela pouca flexibilidade de pensamento, favorecendo sua aprendizagem e
desenvolvimento. “Como a escrita manual é linear e estática, torna-se mais difícil levar o aluno a
refletir sobre ela nessas condições” (Cruz, 2004, p. 188).
A utilização, na atualidade, de diferentes tecnologias de escrita tem criado diferentes
letramentos (Soares, 2002), que produzem determinados efeitos cognitivos e culturais, provenientes
das múltiplas formas e contextos de interação com a palavra escrita, bem como com o próprio
mundo. O conceito de “letramento”adotado no presente estudo é o de “alfabetização multimídia”
ou “alfabetização múltipla”, pois compreende os diversos conteúdos “que se consideram como
básicos e imprescindíveis para a comunicação, expressão e representação, utilizando diferentes
linguagens e meios.” (Martín, 2003, p. 61). Tendo estes pressupostos em vista, o presente artigo se
propõe a apresentar um recorte de uma pesquisa sobre o desenvolvimento de um ambiente virtual
de aprendizagem para letramento de jovens com deficiência intelectual, descrevendo os
procedimentos voltados para a acessibilidade cognitiva utilizados na concepção e desenvolvimento
de um AVA denominado AVALER. A pesquisa teve por objetivo provocar uma aproximação dos
alunos à cultura de seus pares, jovens sem deficiência, e observar se tal situação aumentaria o
interesse destes alunos pela leitura e escrita. Serão apresentados, também, alguns resultados da
pesquisa, como a reação dos alunos e suas produções a partir da utilização dos recursos deste
ambiente.
O referencial metodológico utilizado foi o da pesquisa-ação, um método de investigação
científica que articula e teoria prática. Trata-se do estudo de uma ação sistematicamente planejada
em conjunto por pesquisadores e sujeitos, com o objetivo de transformar uma determinada
realidade. Buscou-se empreender uma investigação que, ao mesmo tempo, procurasse compreender
e respeitar a realidade de um grupo de sujeitos, bem como permitisse construir uma prática,
juntamente com eles próprios, que valorizasse a criatividade e a autonomia.

Aprendendo na cibercultura com os ambientes virtuais de aprendizagem
Achamos que basicamente você assiste à televisão para desligar seu cérebro, e trabalha em
um computador quando quer ligá-lo. (Jobs, 2011, p. 115).
O presente estudo foi realizado em uma escola especializada na educação de alunos com
deficiência intelectual. Foram indicados, pela instituição escolar, para participar da pesquisa, nove
alunos com idades entre 13 e 21 anos que não conseguiam ler e escrever com autonomia. Os sujeitos
nunca tiveram acesso aos computadores em atividades curriculares.
Foram feitas entrevistas com os responsáveis e os alunos foram questionados nos encontros
sobre o uso que faziam da informática e o acesso a materiais escritos fora da escola. Apenas um dos
nove sujeitos não tinha computador em casa. Dois alunos não sabiam usar o computador. Os
alunos relataram usar o computador em casa para “ver fotos”, assistir vídeos e jogar. Um deles,
apesar de não saber ler e escrever, participava de uma rede social com a ajuda da família. Dois
responsáveis afirmaram que não compravam materiais escritos para os filhos e os outros informaram
adquirir livros infantis.
Três responsáveis afirmaram que leem jornais e revistas pela Internet e não têm mais o
hábito de comprá-los em sua versão impressa. Isto nos leva a concluir que a circulação de textos por
meios digitais está reduzindo a quantidade destes materiais nestas residências, diminuindo as
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oportunidades, para estes alunos, de manuseá-los e desenvolverem o letramento, a não ser que
pudessem, também eles, acessar tais textos através do computador, o que, pelo seu relato, não
faziam.
O fato de as famílias adquirirem livros infantis denota que a condição da deficiência
intelectual confere a estes sujeitos um status de “eterna infância”, conforme afirmou Glat (2009),
revelando, também, baixa expectativa em suas possibilidades de alfabetização, pois crianças
pequenas não sabem ler. Da mesma forma, estes educandos não estão inseridos em um programa de
Educação de Jovens e Adultos (EJA), cursando o ensino fundamental na escola especializada até a
idade adulta ou quando forem considerados aptos para desenvolver atividades profissionalizantes na
mesma instituição.
Configura-se, portanto, um quadro de afastamento da cultura escrita, bem como dos
materiais escritos utilizados pelos jovens da mesma idade, sem deficiência. Foram desenvolvidas, na
investigação, ações que promovessem interações destes alunos com a linguagem escrita no suporte
digital, a fim de analisar se uma aproximação destes educandos com a cultura de seu tempo poderia
aumentar seu interesse pela leitura e pela escrita. Neste contexto, mostrou-se extremamente
relevante o conceito de acessibilidade cognitiva.
Foram realizados 49 encontros semanais, de aproximadamente duas horas de duração cada,
com os alunos e seus dois professores, no laboratório de informática da escola, durante um ano.
Nestes encontros, foram desenvolvidas atividades envolvendo a leitura e a escrita, a partir de
mediações presenciais e online. Tais atividades eram planejadas em conjunto pela pesquisadora e
professores e continuamente avaliadas pelos alunos, que sugeriam os temas das mesmas.
Também foram realizados 16 encontros com os professores, para planejamento das
atividades e aprofundamento teórico sobre deficiência intelectual, linguagem e aprendizagem. Não
foi preciso capacitar os professores a utilizar os instrumentos tecnológicos, pois os programas
utilizados eram de seu conhecimento e uso habitual. Foram utilizados um software de apresentação e
um editor de textos, onde os alunos escreviam com e sem mediação do professor. Também foram
realizadas atividades online, como o uso de site de buscas, de provedor de correio eletrônico, leitura
de matéria de revista eletrônica, “videokê” (videoclipes com legenda para cantar a música) e o
AVALER, desenvolvido especialmente para a pesquisa, com a colaboração dos sujeitos, como será
descrito a seguir.
A dinâmica dos encontros com os alunos contava com três momentos: roda de conversa
inicial, quando era discutido o tema das atividades do dia, atividade no computador e roda de
conversa final, quando os alunos apresentavam suas produções escritas para o grupo, avaliavam o
encontro e sugeriam o tema da semana seguinte.
Foram feitas gravações em vídeo, nos encontros, registrando a interação dos alunos entre si,
com os professores e com o computador, possibilitando uma posterior análise. A pesquisadora
também produziu um diário de campo, registrando, por escrito, suas observações durante os
encontros, ou logo após.
Uma vez constatado que o uso do computador já fazia parte do cotidiano dos sujeitos,
foram desenvolvidas estratégias para tornar os textos digitalizados mais acessíveis aos educandos,
incentivando a leitura e a escrita, bem como proporcionando a possibilidade de refletirem sobre a
estrutura da linguagem escrita, em um contexto dialógico e funcional, designado como Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA).
A digitalização é característica da tecnologia da informática, que, mais do que possibilitar
novas formas de conhecimento, traz consigo uma nova ecologia cognitiva. Os programas e
equipamentos eletrônicos que se tornam obsoletos com espantosa rapidez, “não são apenas objetos
de experiência. Enquanto tecnologia intelectual, contribuem para determinar o modo de percepção e
intelecção pelo qual conhecemos os objetos” (Lévy, 1998, p.16).
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Assim como as asas do avião correspondem à virtualização do voo, o ciberespaço é a
virtualização do computador. A máquina foi desconstruída dando lugar a “um espaço de
comunicação navegável e transparente centrado nos fluxos da informação” (Lévy, p. 46) e, por isso,
encontramos suas partes (componentes informáticos) em todo lugar: em aparelhos de telefone
celular, televisões, cartões eletrônicos, e onde mais houver a possibilidade de processar
automaticamente a informação digital.
Ao mesmo tempo, já não nos contentamos com os limites do computador pessoal (Personal
computer - PC), se podemos nos conectar em rede e ampliar nosso campo de interação e
conhecimento. O computador, então, torna-se um objeto cujo centro está em toda parte e a
circunferência em nenhuma (Lévy, 1996).
A comunicação, que era predominantemente massiva (de um para todos) tornou-se
interativa (de todos para todos), graças à estrutura hipertextual1 do ciberespaço, que funciona como
uma matriz de textos potenciais, disponibilizando o acesso a diferentes áreas do sentido, ao conectar
o texto a outros documentos. A hipermídia, linguagem das tecnologias digitais, constitui-se em “uma
nova linguagem híbrida, mestiça, complexa” (Santaella, 2007, p.286), produzida pelo ser humano
com o objetivo de expressar e construir sentidos.
Hoje os computadores parecem prometer os meios de se poder traduzir qualquer língua em
qualquer outra, qualquer código em outro código — e instantaneamente. Em suma, o computador,
pela tecnologia, anuncia o advento de uma condição pentecostal de compreensão e unidade
universais. O próximo passo lógico seria, não mais traduzir, mas superar as línguas através de uma
consciência cósmica geral, muito semelhante ao inconsciente coletivo sonhado por Bergson.
(Mcluhan, 2005, p. 98-99)
Não é possível exercer a inteligência sem utilizar os sistemas de signos (como os
simbolismos, as notações científicas e os modos musicais), as línguas e linguagens que herdamos
através da cultura e são utilizados ao mesmo tempo por milhares ou milhões de pessoas. Constituise, assim, uma ecologia cognitiva, onde a inteligência possui uma considerável dimensão coletiva
(Lévy, 1996): “As línguas, as linguagens e os sistemas de signos induzem nossos funcionamentos
intelectuais: as comunidades que os forjaram e fizeram evoluir lentamente pensam dentro de nós”
(p. 98).
A interconexão mundial dos computadores originou o ciberespaço, um novo suporte para a
inteligência coletiva. As técnicas (materiais e intelectuais), as práticas, atitudes, modos de
pensamento e de valores que se desenvolvem a partir do crescimento do ciberespaço constituem a
cibercultura. (Lévy, 1999). O ciberespaço possibilita diversas formas de utilização. Muitas delas, no
entanto, não são produtivas para o desenvolvimento da inteligência coletiva, como o isolamento
social, a dependência (vício na navegação), a dominação e a exploração.
A Internet2, conjunto de redes de dimensão global, muito mais que uma ferramenta de
transmissão de informação, tem modificado as relações interpessoais, pois consiste em um contexto
virtual onde é possível realizar diversas atividades, como compra e venda, formação de comunidades
virtuais, grupos de discussão, atividades educacionais, reuniões empresariais, entre outras.

Hipertexto é o texto em formato digital, onde a leitura pode ser feita de forma não sequencial, pois
disponibiliza ícones, palavras ou gráficos que, ao serem selecionados pelo leitor, interconectam outros textos
ou cojuntos de informações.
2 O nome Internet vem de internetworking (ligação entre redes). Embora seja geralmente pensada como sendo
uma rede, na verdade é [...] o conjunto de meios físicos (linhas digitais de alta capacidade, computadores,
roteadores, etc.) e programas (protocolo TCP/IP) usados para o transporte da informação. A Web (WWW) é
apenas um dos diversos serviços disponíveis através da Internet. (Lévy, 1999, p. 255)
1
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Neste sentido o ciberespaço constitui-se como palco alternativo de relacionamento humano,
favorecendo aprendizagens formais e informais. Kenski (2008) relaciona o ciberespaço com a
recuperação das relações interpessoais, ao referir que:
O ciberespaço abre novas possibilidades e configurações para as pessoasaprenderem.
Dispostas, informais, com muita vontade de aprender o que lhes interessa, sem
discriminações, sem deslocamentos físicos, reunidas virtualmente em “comunidades
virtuais”, essas pessoas inauguram uma nova era para a educação. Uma nova
pedagogia, novas relações com os saberes, novos papéis para os participantes,
cidadãos (…) Nos movimentos de trocas e no desencadeamento de acções comuns,
de consciência e de valores sociais grupais, recuperam nas relações educacionais, as
pessoas que somos todos nós…(p. 102)
Kenski (2008), para fazer referência às tarefas inerentes a uma comunidade de aprendizagem,
engloba conceitos tais como a participação ativa, comunidade, regras, divisão do trabalho, conflitos e
partilha de opinião, integrando, desta forma, a transmissão e recontextualização cultural na divisão
do poder e do conhecimento.
É participando, colaborando, reconhecendo e sendo reconhecida pelos seus pares que a
pessoa que atua intensamente na comunidade virtual sente seu poder, desenvolve suas
potencialidades comunicacionais, liberta seus talentos. Mais ainda, socialmente integrada na equipe, a
pessoa dimensiona sua participação de acordo com os valores e regras em jogo, realiza trocas e
aprende muito mais do que o foco específico de seu interesse. Aprende a conviver em grupo, a
colaborar e respeitar as pessoas, a falar e a ouvir (…) a superar conflitos, expor opiniões, trabalhar
com pessoas que não conhece presencialmente, mas com as quais se identifica no plano dos
interesses e ideias (p.129).
Este processo de cooperação e de partilha em rede próprios da cibercultura pode ser
prejudicado, caso não seja assegurada igualdade de oportunidade de acesso aos meios.

Acessibilidade
Acessibilidade à Web
Conforto e Santarosa (2002) referem que a acessibilidade à Web deve ser entendida como
um meio de aproximação entre o conteúdo e os usuários e as suas necessidades e preferências. Neste
sentido, há uma série de elementos simples constitutivos da programação e organização de sítios
Web e de softwares que podem significar o acesso ou a exclusão de diferentes indivíduos com
diferentes necessidades.
No caso das páginas Web, o grupo GUIA disponibilizou algumas sugestões práticas
para o aumento da acessibilidade, tais como:
Inclusão de legendas ou de descrição das imagens com texto (esta medida faz com
que os leitores de texto desenvolvidos para usuários cegos leiam ou descrevam a
imagem apresentada);
Possibilidade de aumento do texto com as opções do navegador (facilita a leitura de
pessoas com a acuidade visual reduzida);
Ajuste do tamanho do texto ao comprimento da janela (facilita a utilização do software
de ampliação);
Identificação dos campos dos formulários e das hiperligações (medidas igualmente
importante para os cegos poderem interagir com o site);
Possibilidade de ativação dos elementos da página a partir do teclado (para o caso
dos sujeitos com dificuldades motoras que impossibilitam o manuseamento do
mouse).
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As regras de acessibilidade na Web são determinadas, em grande parte, por diretivas
veiculadas através de documentos produzidos pelo grupo W3C, tais como Web Content
Accessibility Guidelines 2.0 (W3C, 2008) e Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0 (W3C,
2011). Foram estabelecidos os seguintes pontos de verificação para as regras de acessibilidade (W3C,
2008):
- Fornecer alternativas equivalentes ao conteúdo sonoro e visual. Algumas pessoas
não podem ter acesso às imagens ou aos sons, mas devem poder ter acesso à informações
equivalentes. Em alguns casos, o equivalente deve ainda descrever o aspecto do conteúdo
visual (por exemplo, no caso de diagramas complexos ) ou do conteúdo sonoro (como é o
caso das amostras de áudio utilizadas para fins educativos).
- Não recorrer apenas à cor. Se a cor for o único veículo utilizado para transmitir
informações, as pessoas que não são capazes de diferenciar certas cores, bem como os
utilizadores de dispositivos sem cor ou com monitores não visuais, não receberão essas
informações. Se as cores de fundo e de primeiro plano tiverem tons muito próximos, podem
não ser suficientemente contrastantes quando vistas em telas monocromáticas ou por
pessoas com diversos tipos de cromo deficiências.
- Utilizar corretamente anotações e folhas de estilo. A utilização de uma anotação ou
efeito de apresentação (por exemplo, utilizar uma tabela para efeitos de disposição de
objetos na página, ou um cabeçalho para mudar o tamanho do tipo de letra) torna difícil, aos
utilizadores com software especializado, compreender a organização da página e navegarem
nela.
- Indicar claramente qual a língua utilizada no site.
- Não usar tabelas para apresentar elementos e identificar as tabelas de dados com
cabeçalhos de linha e de coluna.
- Assegurar que as páginas dotadas de novas tecnologias sejam transformadas
harmoniosamente, ou seja, assegurar que as páginas são acessíveis mesmo quando as
tecnologias mais recentes não forem suportadas ou tenham sido desativadas. Embora os
criadores de conteúdo Web sejam encorajados a utilizar novas tecnologias para resolver
problemas decorrentes dos mecanismos existentes, devem ter presente que as páginas que
produzirem devem de poder ser vistas com os navegadores mais antigos e pelos utilizadores
que optem por desativar as novas funcionalidades.
- Assegurar o controle do utilizador sobre as alterações temporais do conteúdo. Isto
significa que os vídeos e os áudios devem ter botões que permitam o controle do usuário
(avançar, retroceder, parar, pausar, etc.).
- Assegurar a acessibilidade direta de interfaces do utilizador integradas. O que
significa garantir que a interface do utilizador obedeça a princípios de concepção para a
acessibilidade: acesso independente de dispositivos, operacionalidade pelo teclado, emissão
automática de voz (verbalização), etc. Sempre que um objeto integrado tenha uma "interface
própria" tem de ser acessível. Se a interface do objeto integrado não puder ser tornada
acessível, tem de ser fornecida uma solução alternativa.
- Pautar a concepção do site pela independência face a dispositivos. Utilizar funções
que permitam a ativação de elementos de página por meio de uma grande variedade de
dispositivos de entrada de comandos. Acesso independente de dispositivos significa que o
utilizador pode interagir com o documento através do dispositivo de entrada (ou de saída) de
comandos da sua preferência: mouse, teclado, voz, ponteiro de cabeça, ou outro. Se, por
exemplo, um controle de formulário puder apenas ser acessado através do mouse, quem
estiver utilizando a página sem vê-la, com comandos por voz ou com um teclado, ou quem
estiver utilizando outro dispositivo apontador, não poderá utilizar o formulário.
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- Utilizar soluções de transição. Fazer uso de soluções de acessibilidade transitórias,
de modo que as tecnologias de apoio e os navegadores mais antigos funcionem
corretamente. Os leitores de tela mais antigos leem séries de ligações consecutivas como se
de uma única ligação se tratasse. Estes elementos ativos são, por isso, de acesso difícil ou
mesmo impossível. Além disso, a mudança da janela atual ou o aparecimento repentino de
novas janelas pode ser um fator de grande desorientação para os utilizadores que não
conseguirem ver que foi isso que aconteceu.
- Utilizar as tecnologias e as diretivas do W3C.
- Fornecer contexto e orientações. O agrupamento de elementos e o fornecimento
de informações de contexto acerca da relação existente entre elementos pode ser de grande
utilidade para todos os utilizadores. As relações complexas entre as diferentes partes de uma
página podem ser difíceis de interpretar por pessoas com deficiências cognitivas ou de visão.
- Fornecer mecanismos claros de navegação.
- Assegurar a clareza e a simplicidade dos documentos.
A estes pontos de verificação são atribuídos os seguintes níveis de prioridade (W3C, 2011,
sp):
Prioridade 1
Pontos que os criadores de conteúdo Web têm absolutamente de satisfazer. Se o não
fizerem, um ou mais grupos de utilizadores ficarão impossibilitados de acessar as informações
contidas no documento. A satisfação deste tipo de pontos é um requisito básico para que
determinados grupos possam aceder os documentos sediados na Web.
Prioridade 2
Pontos que os criadores de conteúdos na Web devem satisfazer. Se não o fizerem, um ou
mais grupos de utilizadores terão dificuldades em acessar as informações contidas no documento. A
satisfação deste tipo de pontos traduzir-se-á na remoção de barreiras significativas ao acesso a
documentos sediados na Web.
Prioridade 3
Pontos que os criadores de conteúdos na Web podem satisfazer. Se não o fizerem, um ou
mais grupos poderão deparar-se com algumas dificuldades em acessar as informações contidas nos
documentos. A satisfação deste tipo de pontos irá melhorar o acesso a documentos sediados na
Web.
No Brasil, diversos sites têm adotado medidas de acessibilidade, como se pode observar no
ambiente virtual de aprendizagem Eduquito, desenvolvido pelo Núcleo de Informática na Educação
Especial da Universidade Federal do Rio de Janeiro (NIEE, s/d). Foi desenvolvida uma estrutura
denominada “barra de acessibilidade” (Fig. 1), que oferece as opções de diminuir ou aumentar o
tamanho das fontes dos textos apresentados, além de disponibilizar vídeos com orientações sobre o
ambiente virtual em LIBRAS, bem como informações em áudio.

Figura 1. Barra de acessibilidade do AVA Eduquito

Santarosa et al. (2007) descrevem as seguintes adaptações implementadas em um curso de
formação continuada de professores do projeto PROINESP:
(1) alternância entre letras maiúsculas e minúsculas, para tornar a leitura mais fácil e mais
rápida, ampliando as possibilidades de compreensão do texto; (2) uso de marcadores e de listas para
aumentar a velocidade de leitura do texto; (3) informações organizadas em pequenos blocos,
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estratégia de diagramação que retarda a fadiga e aumenta a apropriação do conteúdo disponibilizado
na tela do computador; (4) textos com linhas curtas, diminuindo o esforço de movimentação dos
olhos, minimizando o cansaço na leitura; (5) uso de linguagem direta e simples, uma customização
para a organização da informação para responder as necessidades de usuários que tem na linguagem
de sinais sua primeira língua. (p. 540)
O curso também disponibilizava um glossário (Fig.2) e tradução simultânea em Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS) das palestras transmitidas online.

Figura 2. Glossário em LIBRAS disponibilizado pelo curso de formação continuada de professores
do PROINESP3 (fonte: Santarosa et. al, 2007)
Todas as diretivas citadas dizem respeito, principalmente, ao atendimento das necessidades
especiais de usuários da Web com limitações físicas e/ou sensoriais. No caso de pessoas com
deficiência intelectual, é necessário, também, tornar os conteúdos cognitivamente acessíveis.

Acessibilidade Cognitiva
Não foram encontrados, pelas autoras, estudos anteriores sobre o desenvolvimento de
estratégias de acessibilidade cognitiva em ambientes virtuais de aprendizagem para jovens com
deficiência intelectual. O presente estudo utilizou práticas já difundidas na Web, como a publicação
de documentos do tipo easyread (Fig.3), seguiu as orientações o Guia Change para a elaboração de
textos acessíveis4 e adotou os princípios da Teoria da Flexibilidade Cognitiva (TFC), de forma
pioneira no trabalho com alunos com deficiência intelectual, considerando que, tais medidas são de
suma importância para possibilitar o acesso destes jovens às informações escritas no suporte digital.
Programa de Informática na Educação Especial, do MEC (Ministério de Educação)
Disponível em http://www.changepeople.org/wp-content/uploads/2012/12/CHANGE_How_to_Make
_Info_Accessible_guide_2009.pdf
3
4
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Figura 3. Publicação do tipo easyread veiculada pela Organização Mundial de Saúde5
A TFC é uma teoria construtivista desenvolvida por Spiro e colaboradores (Spiro et al.,
1987, Spiro e Jehng, 1990, Spiro et al.,1995) para orientar a elaboração de atividades com hipermídia
em qualquer área de conhecimento. Seu objetivo é favorecer a aquisição de conhecimentos
complexos e a transferência do conhecimento para novas situações. Para tanto, estabelece um
padrão de organização dos conteúdos e atividades que foi seguido no desenho/desenvolvimento do
ambiente virtual de aprendizagem AVALER.
As informações e os meios de comunicação disponibilizados pela Internet podem favorecer
a aprendizagem e o desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual, desde que os ambientes
atendam a determinados critérios do que propomos chamar de acessibilidade cognitiva. No caso dos
AVA, estes critérios estão diretamente relacionados à interface, ao conteúdo, ao uso da hipermídia e
à interatividade.
Em relação à interface, para que o ambiente seja considerado acessível, é importante que o
design seja simples e intuitivo, evitando-se distratores que prejudiquem a navegação. O uso de ícones
ou símbolos facilita a navegação dos alunos com dificuldades cognitivas ou de linguagem. Os
conteúdos devem ser disponibilizados através de versões simplificadas dos textos. Os textos
simplificados devem apresentar parágrafos curtos, fontes em tamanho maior, além de esquemas e
imagens que facilitem a compreensão (Cruz, 2012).
Considerando que a leitura é uma atividade que envolve a atuação de diferentes áreas
cerebrais desde a identificação das letras até a compreensão do texto (Dehaene, 2012; Ferrand,
2007), defendemos que a apresentação do conteúdo escrito conjuntamente com os recursos da
hipermídia constitui-se um facilitador de acesso ao conteúdo, em outras palavras, uma medida de
acessibilidade cognitiva.

5

Disponível em http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/easyread.pdf
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Por último, concordamos com Lévy (1996) que a interatividade transforma aquele que
navega no hipertexto em um leitor, à medida que tem acesso ao conteúdo disponibilizado e faz suas
próprias associações. Ao mesmo tempo, a livre exploração de sons, imagens e textos estabelecem
percursos únicos de busca pela construção do sentido, tornando-o, ao mesmo tempo, um escritor.
“A partir do hipertexto, toda leitura tornou-se um ato de escrita” (Lévy, 1996, p. 46).
Postulamos, portanto, que a interatividade, que reflete as possibilidades de livre exploração dos
conteúdos do AVA, também deve ser considerada enquanto critério de acessibilidade cognitiva.

Concepção e desenvolvimento do ambiente virtual de aprendizagem e
letramento AVALER
O processo de concepção e desenvolvimento do AVALER seguiu uma abordagem de
instructional design (ID) iterativa, não-linear, que teve em consideração as relações humanas e a
participação ativa de todos os intervenientes (professores, alunos e pesquisadoras) nas suas
diferentes fases complementadas e orientadas pela avaliação formativa ao longo de todo o processo.
Este modelo, adaptado do R2D2 (Reflective, Recursive Design and Development), foi
desenvolvido por J. Willis (1995) e tem como principais características: a recursividade, a reflexão, (a
não linearidade e a participação. Segundo Lima e Capitão (2003), estas características se definem
como:
Recursividade: oportunidade dos designers, construtores do e-curso e utilizadores
finais reverem e repensarem o produto final durante o desenho e desenvolvimento.
Reflexão: oportunidade da equipe de produção e dos responsáveis de cada área
ponderarem e refletirem nas decisões tomadas e nas que serão necessárias tomar.
Não linearidade: refere-se à natureza não sequencial do processo (...).
Participação: oportunidade de todos os membros da equipe terem uma parte
significativa nas decisões a tomar. Desta forma, todos têm conhecimento de como
as alterações afetam o seu trabalho e o produto final. (p. 113).
Em suma, neste modelo de ID quer os professores, quer os alunos estão envolvidos em
todas as fases e fazem parte integrante do resultado final que pode ser alterado constantemente de
forma a se alcançar progressivamente uma solução para o problema definido a priori ou para os
problemas que emergem da avaliação formativa ocorrida ao longo das diferentes fases, que os
autores denominaram “pontos focais”: definição, desenho/desenvolvimento e difusão (Fig. 4).
Difusão

Definição

distribuição

análise
solução progressiva para o
problema

Desenho/Desenvolvimento
conteúdos e atividades
interface
ferramentas de comunicação

Figura 4: Modelo construtivista R2D2 de planejamento e desenvolvimento da instrução.
Retirado e adaptado de Lima e Capitão (2003: 114)
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Definição
Neste ponto foi feita a análise das necessidades do AVALER, através de uma caracterização
inicial dos estudantes, do contexto, das estratégias e objetivos de aprendizagem.
Esta caracterização é contínua e flexível, uma vez que influenciada pela fase de
desenho/desenvolvimento e pela participação dos alunos e dos professores ao longo do processo
(participatory design). Os alunos e os respectivos professores são, portanto, elementos da equipe de
desenvolvimento e não meros objetos de estudo (Cólon, Taylor & Willis, 2000).
Foram consideradas as características dos estudantes e do contexto.Os alunos têm idades
compreendidas entre os 13 e os 21 anos, conforme se pode observer na Tabela 1. Houve, portanto,
a preocupação de evitar temas ou atividades infantis e eles foram incentivados a assumir o
protagonismo de seu próprio processo de aprendizagem avaliando as atividades, falando sobre seus
interesses e dificuldades.
Tabela 1.
Dados pessoais dos alunos

Nome

Sexo

Maria
Teresa
Rita
Pedro
Mateus
Tiago
José
Ana
Marta

Feminino
Feminino
Feminino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Feminino
Feminino

Idade
(em anos)
20
13
19
19
17
16
21
19
17

Há quanto tempo é aluno
da Instituição (em anos)
10
2
12
12
2
2
15
2
9

Os objetivos de aprendizagem formulados inicialmente estavam relacionados com o
letramento destes alunos, considerado como elemento do contexto de uma alfabetização múltipla,
coerente com os meios e as formas de comunicar da sociedade e o consequente aumento das suas
possibilidades de acesso à cibercultura. De acordo com Martín (2003), o processo de alfabetização
não deve ser restrito ao ensino da leitura e escrita, como concebido tradicionalmente, mas a escola
deve buscar “uma nova alfabetização sistematizada que responda às necessidades decorrentes de
uma nova ordem social” (p. 11).
As estratégias de ensino privilegiadas levaram em consideração os elementos fundamentais
para a aprendizagem do adulto, identificados por Bruno (2008):
 Considerar sua historicidade – conhecer o contexto: cultura, afetividade, interesses
sociais, políticos, ideológicos, educacionais etc.;
 Criar situações de aprendizagem:
- que sejam prospectivas;
- que emerjam do seu cotidiano e possam ser confrontadas com outras
realidades (visão expandida do mundo);
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-

que envolvam o trânsito do raciocínio abstrato para resoluções de ordem
prática;
- que sejam problematizadoras: de causalidade e soluções múltiplas:
promovam a consciência de paradoxos frente aos problemas emergentes, que
nelas o adulto possa tomar decisões, fazer escolhas conscientes e analisar a
necessidade de orientar e dominar seus impulsos e suas tendências para
tomada de decisões;
- que integrem a teoria e a prática, abrindo possibilidades de orientações para a
mudança (experiência e sua transformação);
- que façam o aluno interpretar, dirigir e administrar os processos de
aprendizagem individuais e coletivos, ao longo de toda a vida;
- que despertem e instiguem sua criticidade e sua criatividade;
- que envolvam o funcionamento integral do organismo – pensamento,
sentimento, percepção e comportamento, integrando significados cognitivos
e afetivos;
- que considerem a plasticidade humana e provoquem e estimulem a passagem
da fase de especialização para a de integração6 (p. 8-9).
As estratégias definidas tinham, portanto, o objetivo de promover “uma aprendizagem
integradora, autônoma através da mediação partilhada” (idem: p.11). As atividades eram planejadas
pelos professores e pela pesquisadora, semanalmente, considerando o interesse e a evolução dos
educandos. Durante os encontros no laboratório de informática, a pesquisadora realizava observação
participante, fazendo registros em diários de campo, além de filmar alguns momentos da aula.
Desenho/desenvolvimento do ambiente virtual de aprendizagem
Este ponto inclui três componentes: tarefas de preparação; criação; procedimentos
Tarefas de preparação: As tarefas de preparação envolveram a seleção dos conteúdos, a escolha
das mídias e do ambiente de desenvolvimento.
A seleção dos conteúdos foi feita levando em consideração as preferências dos estudantes e
o repertório partilhado no contexto de sala de aula. A primeira canção escolhida foi “Debaixo dos
caracóis dos seus cabelos”, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. A escolha se deu porque um dos
alunos associava a canção aos cabelos cacheados da professora, cantando-a sempre para ela.
Em relação à escolha das mídias a integrar o AVA, foram selecionadas/produzidas mídia
estáticas (texto e imagem) e mídias dinâmicas (áudio e vídeo). A apresentação dos textos e das
imagens levou em consideração as recomendações do Guia Change para a produção de documentos
de fácil leitura, como, por exemplo:
Deixar uma margem para a imagem de, pelo menos, oito centímetros do texto para
as extremidades;
Posicionar a imagem preferencialmente à esquerda do texto, caso não seja possível
deve-se assegurar que há uma clara correlação entre o texto e a respectiva imagem;
Escolher um tipo de letra de fácil leitura com um tamanho mínimo de 14 pontos;
Usar preferencialmente letras minúsculas e sem serifas;
Adicionar um sombreado por detrás do texto para aumentar o contraste e facilitar a
leitura;
Optar por frases curtas e claras, sem jargões ou palavras de difícil entendimento.

Estas fases, segundo a autora, estão relacionadas com as fases de heteronomia e de autonomia de
Piaget.
6
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Quanto à seleção do ambiente de desenvolvimento, inicialmente ponderou-se a utilização da
plataforma Moodle para o desenvolvimento do AVALER. Tendo em vista uma reflexão partilhada
acerca da questão do acesso condicionado por uma senha eu um login, optamos por criar um web site
através do programa Dreamweaver CS5. Os jogos e a interatividade foram desenvolvidos com o
software Hot Potatoes7. O Hot Potatoes é um programa freeware8 que inclui seis aplicações que
permitem a elaboração de exercícios de múltipla escolha, resposta curta, palavras cruzadas,
ordenamento de palavras, correspondência entre colunas e preenchimento de lacunas.
Tal como Cólon, Taylor e Willis (2000) a escolha por um ambiente hipermídia, ou seja, que
integra hipertexto com multimídia, se deveu à sua não-linearidade. Os alunos podem decidir a ordem
em que exploram o AVA. Mais especificamente, a organização dos conteúdos e das atividades do
AVALER se inspirou na Teoria da Flexibilidade Cognitiva (TFC) (Spiro et al., 1987, Spiro e Jehng,
1990, Spiro et al.,1995) com o intuito de estimular a capacidade de usar o conhecimento e as
habilidades de formas flexíveis e inovadoras.
De acordo com a TFC, primeiramente escolhe-se um “caso”, que contém os temas a serem
estudados. No caso deste estudo, foi escolhida uma canção. O caso em estudo divide-se em partes,
que são unidades menores, denominados mini-casos. No AVALER, os mini-casos foram
denominados “partes”, representadas pelas estrofes da música. Após acessarem o videoclipe com
legendas para que pudessem cantar a canção, cada mini-caso foi apresentado e analisado em função
dos temas destacados para orientar o processo chamado de “desconstrução”, onde os temas eram
relacionados às partes correspondentes, incentivando a associação de ideias.Foram desenvolvidos
dois casos, um com a música Debaixo dos Caracóis de seus cabelos, de Roberto Carlos e Erasmo
Carlos e outro com a música Sorte Grande, de Ivete Sangalo. A primeira música foi escolhida por
ser cantada sempre por um aluno para a professora, que tem os cabelos cacheados. A segunda, por
ser do agrado de todo o grupo. Foram utilizados videoclipes, onde foram inseridas legendas com a
letra da música em cada quadro. As frases eram inseridas com um efeito de sombreamento da figura,
para dar mais destaque às palavras escritas (Fig. 5). Os alunos eram incentivados a ver o vídeo,
cantando a música.

Figura 5. Sequência de legendas e imagens no videoclipe
Após ver o vídeo, os alunos deveriam acessar os temas que surgiam em cada parte (estrofe).
Os temas do primeiro caso eram contato com a natureza, cidade, felicidade, tristeza, saudade,
esperança e MPB (Música Popular Brasileira) e do segundo caso eram contato com a natureza,
felicidade, paixão, carinho, amor e axé.
Os temas eram identificados nas partes, como no seguinte exemplo (Fig.6):

Disponível em http://hotpot.uvic.ca/
Um software freeware é qualquer programa cuja utilização não implica o pagamento de licenças de uso, o que
não implica que tenha o código aberto.

7
8
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Figura 6.Tela da parte 1 do AVALER Sorte Grande
Havia temas em comum entre os dois casos, para favorecer a associação de ideias. De
acordo com Spiro, Feltovich, Jacobson e Coulson (1995, sp), "revisitar o mesmo material, em
diferentes momentos, reorganizado no contexto, para fins diferentes e de diferentes perspectivas
conceituais é essencial para atingir as metas de aquisição de conhecimento avançado"
Criação: O processo de criação do AVALER diz respeito às tarefas efetuadas para a criação do
ambiente. Estas tarefas envolvem aspectos como o layout, a tipografia, as imagens, o som, os vídeos,
a navegação e a interatividade.
O layout das páginas seguiu o princípio da consistência para que a estrutura de navegação
fosse uniforme (o mesmo local para acesso ao mesmo tipo de informação, para o posicionamento
dos ícones). Houve a preocupação com a divisão da tela em áreas funcionais (uma área para cada
tipo de informação), conforme se pode observar na Figura 7.
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Figura 7: Layout da página inicial do AVALER
O tipo de letra escolhido foi Arial, tamanho 14, uma vez que não tem serifas e é de fácil
leitura na tela. No que diz respeito à imagem gráfica (estática, dinâmica, animada, vídeo), este foi um
dos formatos privilegiados para estabelecer o diálogo entre os alunos e a informação. Foram
utilizadas diferentes tipos de imagem, tais como: fotografias (para ilustrar os temas), símbolos (smiles
e botão home) e desenhos (glossário). O glossário foi elaborado a fim de ilustrar algumas palavras
presentes no texto9 (Fig. 8).

Figura 8: Glossário
Foi escolhido um videoclipe com imagens claras e inseridas legendas com a letra da canção.
Quanto ao som, foram inseridos arquivos de áudio ao lado dos textos (como os enunciados das
atividades, por exemplo) para facilitar a compreensão das propostas. O som, além de ter uma função

9

Foram utilizadas as imagens disponibilizadas pelo site www.do2learn.com
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importante na motivação, serviu de ajuda para a navegação autônoma no AVA, consistindo,
portanto, em mais um recurso de acessibilidade.
Optamos por uma estrutura mista com a combinação de estruturas sequencial, hierárquica e
web-linked , conforme a Figura 9.

Figura 9: estruturas de navegação do AVA (retirado e adaptado de Lynch e Horton, 1999)
A parte sequencial corresponde à navegação no interior das atividades (por exemplo, para
realizar a atividade 3 do tema 1 é preciso passar pela atividade 1 e 2, conforme a Figura 10).

Figura 10: estrutura linear
A estrutura hierárquica corresponde às subdivisões de cada item: para acessá-las têm-se que,
obrigatoriamente, acessar em primeiro lugar ao seu tema principal. Por exemplo: para ir à parte 3 é
preciso ir à página "partes” (Figura 11).
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Figura 11: estrutura hierárquica
A navegação web-linked é preponderante no site porque é possível a partir de qualquer página
principal acessar as demais.
A interatividade se traduziu em atividades presentes em cada uma das partes, com feedback
imediato. As atividades escolhidas envolviam as tarefas de completar frases, identificar palavras,
ordenar sílabas, ordenar palavras, completar lacunas, entre outras, sempre de acordo com a parte da
canção correspondente.
Procedimentos: Os professores costumavam começar a aula, no laboratório de informática,
reunindo os alunos em uma roda de conversa. Neste momento, eram discutidos assuntos de
interesse deles, que seriam o tema da atividade do dia. Nos primeiros meses da pesquisa, foram feitas
atividades diversas, utilizando-se diferentes recursos da Informática (software de apresentação, sites de
busca, videoclipes musicais com legendas, pesquisa em sites com informações sobre eventos que
estavam acontecendo na cidade). Depois de realizarem as atividades no computador, os alunos
regressavam à roda de conversa para compartilhar suas descobertas, avaliar a atividade do dia e
sugerir temas pata o próximo encontro.
Na última fase da pesquisa, o AVALER foi apresentado ao grupo, durante a roda de
conversa. No primeiro contato, os professores demonstraram as atividades: Vídeo, Temas, Partes,
Glossário. Depois, os alunos foram convidados a utilizar o AVA livremente, em duplas. Em seguida,
os alunos deveriam escrever, utilizando o editor de textos do software de apresentação, o que haviam
aprendido. Ao término desta atividade, eles reuniam-se novamente na roda de conversa, para
compartilhar suas produções e avaliar o encontro.
Difusão: O AVALER está disponível online10, mas por não ter fins comerciais e destinar-se
exclusivamente à partilha e construção coletiva de conhecimento, não estão previstas tarefas de
distribuição e de comercialização dos materiais produzidos por toda a equipe e resultante do
processo de negociações e de avaliação formativa.

10

Em <http://www.ensinareaprenderonline.net/avaler/caracois/>
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Resultados
Durante os encontros, os alunos falavam pouco e precisavam de incentivo para responder às
perguntas que os professores faziam na roda de conversa. Desde a primeira vez em que foram
apresentados ao AVALER, no entanto, mostraram-se interessados, expressando oralmente as
associações de ideias que faziam.
Ela (a professora) explicou o funcionamento do AVA. Cantaram a música.[...] Foi
interessante que um dos alunos lembrou de outra música que falava janela (do Vinícius de
Moraes) e cantou ERA UMA CASA MUITO ENGRAÇADA, não tinha porta... Todos
foram acompanhando e tentando cantar a música... No final rimos muito, porque
descobrimos que esta música não falava em janela. Mas, a ligação que o aluno fez entre as
músicas foi a partir da palavra JANELA (da estrofe “janelas e portas vão se abrir para ver
você chegar”). Foi muito bom fazer esta associação. (Diário de campo da pesquisadora, em
05/11/2012)
Ao explorarem o AVA, os alunos tentavam cantar a música, às vezes apontando para as
palavras, o que demonstra que estavam acompanhando as legendas. Em alguns momentos, faziam
comentários com os colegas e professores. Tentativas espontâneas de leitura eram raramente
observadas entre estes alunos em outros momentos, segundo relatou um dos professores:
A pesquisadora elogiou o mural do refeitório, onde se via uma tabela com os dias da semana
e os respectivos cardápios. O professor J. comentou que havia muitos cartazes bonitos na
escola, mas que os alunos não demonstravam interesse por eles, não olhavam as palavras
escritas. (diário de campo da pesquisadora, em 01/08/2012)
Destacamos, também, na fala do professor, a falta de interesse pelas palavras escritas, o que
não ocorreu na utilização do AVA. Ao realizarem as atividades, os alunos demonstravam satisfação
quando acertavam as respostas e visualizavam o emoticon com o rosto feliz (Fig. 8).

Figura 8. Mensagem de acerto da atividade “Escolha a palavra correta”
Os textos disponibilizados nos formatos de hipertexto e nas legendas da música pareceram
estimular e favorecer a leitura, dentro de um contexto de aprendizagem significativa, como se pode
observar na seguinte situação:
(Pedro

e Rita acabaram de explorar o AVALER Sorte Grande. A pesquisadora conversa com
os alunos e pergunta sobre o que falava a Parte 1. Pedro diz “verdadeira”).
Pesquisadora: O que é verdadeira?
Pedro: caiu do céu.
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Pesquisadora: o que foi que caiu do céu?
Pedro: estrela.
Pesquisadora: foi uma estrela? Vamos ver de novo essa parte 1, olha.
Pedro (imediatamente): paixão.
Pesquisadora: ah… paixão. (ouve-se a música e vê-se a legenda “minha paixão verdadeira”)
Pedro: verdadeira.
Pesquisadora: isso. Então fala de…
Pedro: coração.
Pesquisadora: e de paixão. Você acertou. Olha aqui: paixão (mostrando na tela).
(Vídeo produzido em 13/03/2013)
O fato de ser construído a partir de um caso, ou seja, de uma música significativa para o
grupo agregou afetividade à atividade realizada. Os alunos demonstravam interesse e satisfação ao
utilizar o AVALER, repetindo espontaneamente a exibição do vídeo, tentando cantar a música.
Algumas produções escritas expressavam a apreciação positiva, como no exemplo a seguir:
(Maria termina de explorar o AVALER Sorte Grande e a pesquisadora diz:)
Pesquisadora: Escreve pra mim o que você gostou mais dessa música. O que você lembra.
Maria digita POREIA. E, na linha abaixo, MUITO BONITA. Olha para a pesquisadora,
sorrindo.
Pesquisadora: Lê pra mim o que você escreveu. (apontando a primeira linha).
Maria: pu-ei-ra.
Pesquisadora: e aqui? (apontando a segunda linha)
(Maria não responde)
Pesquisadora: o que você escreveu?
Maria: mui-to bonita.
Pesquisadora: Muito bonita! Por que você escreveu isso?
(Maria abraça a pesquisadora, sorrindo)
Maria: ah, porque a música é bonita. (Vídeo produzido em 13/03/2013)
A utilização de textos, imagens e gravações dos enunciados favoreceu a construção de
sentidos. Os múltiplos recursos disponibilizados para favorecer a compreensão da mensagem do
texto no AVALER tornou o ambiente acessível, despertando o interesse pelos conteúdos:
(Tiago e Maria exploram livremente as atividades do AVALER. A pesquisadora se aproxima
e faz perguntas)
Pesquisadora: E o vídeo fala de que? (apontando a palavra na tela)
Tiago: fe – fe – li – ci – da –de.
Pesquisadora: clica pra ver se é isso mesmo.(incentivando-o a acessar o áudio com a
gravação do texto correspondente)
Tiago: felicidade
Pesquisadora: felicidade, isso. O que mais? (aponta na tela outro tema. O aluno clica sobre
ele, abrindo a janela correspondente). Lê aqui.
Tiago: pa – xa, a – pa - xo
Pesquisadora: xão
Tiago: xão, paixão.
Pesquisadora: paixão… o que mais? Clica aqui (indicando o próximo tema, “carinho”). Fala
de que?
Tiago: amor.
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(o aluno, provavelmente, “leu” a imagem, que mostrava um adulto e uma criança sorrindo,
abraçados)
Pesquisadora: amor? Vamos ver se é amor? (aponta para a palavra na tela)
Tiago: a - ca – ri – ri – no.
Pesquisadora: nho.
Tiago: ca-ri-nho
(o aluno ri)
Pesquisadora: E aqui (apontando para a tela), fala de que mais?
Tiago: a – mor (lendo na tela corretamente) (vídeo produzido em 06/03/2013)
Assim como ocorreu com a leitura, foi evidenciado o interesse pela escrita. Suas produções
demonstram que compreenderam o texto e fizeram associações de ideias. Podemos citar, por
exemplo, um aluno (Tiago) que escreveu o nome de outros cantores (Alexandre Pires, Xuxa,
Roberto Carlos), bem como palavras e versos de músicas religiosas, apesar de que no AVALER
havia um tema com o título MPB (Música Popular Brasileira), onde eram apresentados outros
cantores (Rita Lee, Tim Maia, Milton Nascimento, Caetano Veloso e Gilberto Gil).
Tiago escreveu: FAEGOS (flamengo), ALILIXADEPIRE ( Alexandre Pires), XUXA
TIMAIAR (TIM Maia- que estava na MPB e a professora explicou), ROBERTO CARLOS (
com ajuda), GUBERTOGIO ( Gilberto gil- sem ajuda),
DAJOLOSONATUROTEPOMESDIOS (música religiosa que cantavam-" dos seus olhos ,
natural, tem promessa”), ALELUIA ( com ajuda), NOSCIRORA ( Nossa Senhora - sem
ajuda).
Eles escrevem o tempo todo. E ficam muito felizes quando a gente consegue ler e desandam
a escrever... Ficam muito interessados(diário de campo da pesquisadora, em 30/10/2012).
Neste contexto, foi possível analisar as dificuldades enfrentadas pelos alunos com deficiência
intelectual para produzir escrita. Observou-se, por exemplo, que era necessário um grande esforço
cognitivo para elaborar mentalmente o conteúdo da escrita, identificar auditivamente os sons das
palavras que se queria representar e visualmente as letras correspondentes, localizá-las
sequencialmente no teclado, sem, no entanto, esquecer o conteúdo, a mensagem que se queria
escrever. Por este motivo, ao final do período de realização da pesquisa, verificou-se que a escrita de
palavras atendia melhor ao padrão convencional que a escrita de frases e a produção de textos
parecia afastar-se gradativamente deste padrão, como no exemplo abaixo:
Ao terminar de utilizar o AVALER Sorte Grande, Tiago escreve:
A muzcae bonita poderoza e ROMATICA
BMABNONITA MUDOETE TERO ZLFSQYSZCDGL
GHFRVD FAMEGO AS
SOTODICA GVZQ PASIA
GODIJOBOLA CORE BICAU JAPETEXO QNFOVIACBNH
XASFVXSR CZAAZ DWZ QA\GS DHYJ)
Pesquisadora: Pode ler agora? (apontando para a tela)
Tiago: A mu-si-ca e bo-ni-ta, po –de-ra-sa, e…e ro-ma-ti-ca, ba…ban…no…ta.
(o aluno parece confuso)
Pesquisadora: o que você quis escrever aqui?
Tiago: ban.
Pesquisadora: O que você escreveu aqui? (mostrando BMABNONITA )
Tiago: bonita.
Pesquisadora: bonita e o que mais? (mostrando MUDOETE)
Tiago: mu – di –do – de –te
(a pesquisadora mostra as outras palavras e o aluno tenta ler, mas não consegue e parece ficar
desapontado)
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Pesquisadora: Você lembra o que você estava escrevendo quando você escreveu aí? O que
você estava escrevendo?
Tiago: (pausa. O aluno leva o dedo à boca, fala algo bem baixinho)
Pesquisadora: Tava escrevendo o que?
Tiago: A música da Ivete.
Pesquisadora: A música da Ivete? Qual é?
Tiago: Poeira.
Pesquisadora: Como é que é? Que parte?
Tiago: poeira… levantou poeira (cantando)
Pesquisadora: onde você escreveu essa parte?
Tiago: isso aí eu não escrevi ainda…
(Vídeo produzido em 13/03/2013)
No exemplo citado, Tiago começou o texto escrevendo sobre a música (A muzcae bonita
poderoza e ROMATICA). Depois, é provável que tenha escrito “música da Ivete”, como alega,
mas não consegue ler em MUDOETE, por não ter usado adequadamente o padrão convencional de
representação sonora, o que dificulta a leitura. Por fim, deve ter mudado de assunto, pois na terceira
linha encontra-se a palavra FAMEGO, que o aluno já havia escrito em outras aulas, lendo
“Flamengo” na apresentação dos trabalhos para a turma e na linha abaixo, escreveu
GODIJOBOLA (jogo de bola?). A impossibilidade de ler o que escreveu impede que a escrita exerça
sua função de registro para auxiliar a memória e o aluno não consegue recordar-se do texto que
tentou escrever. Observa-se, em situações como esta, uma frustração que tende a desmotivar o aluno
a produzir novas tentativas de escrita, imprescindíveis para consolidar esta aprendizagem.
Entretanto, o fato de apresentarem os textos produzidos para o grupo, de poderem
enriquecer seus trabalhos com imagens e sons incentivou-os a produzir trabalhos cada vez mais
elaborados, estabelecendo-se, de certa forma, um interlocutor para a escrita. Vigotski (1998) afirma
que uma das dificuldades da escrita, ao compararmos com a fala, é que a primeira não tem
interlocutor, sendo necessário, no ensino da escrita, criar estratégias para incentivar o aluno.
A pesquisa por figuras no site de buscas também funcionava como incentivo à escrita de
acordo com o padrão convencional, pois os alunos percebiam que, de outra forma, não eram
exibidos os resultados esperados, como se pode observar na situação a seguir:
(a pesquisadora acessou um site de busca. Teresa posicionou os dedos no teclado, mas não
digitou)
Pesquisadora: você quer colocar figura de que?
Teresa: Não sei. (digitou DFGH)
Pesquisadora: vamos ver o que você escreveu. (voltando ao software de apresentação). Lê para
mim.
Teresa: Computador é bonito.
Pesquisadora: e você quer colocar figura de que?
Teresa: de computador.
Pesquisadora: então digita.
Teresa: (digitou CODUTADOEDOIR, dizendo “computador é bonito”. Olhou para a
pesquisadora, decepcionada, porque não apareceu imagem alguma)
Pesquisadora: mas qual é a figura que você está procurando?
Teresa: de computador.
Pesquisadora: então precisa digitar só “computador”.
Teresa: (deletou as últimas letras, deixando só CODUTADO. Ainda não apareceu nenhuma
figura. A aluna não esboçou reação)
Pesquisadora: apareceu figura de computador aí?
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Teresa: não apareceu não.
Pesquisadora: o que será que aconteceu?
Teresa: não sei.
Pesquisadora: vamos ver como se escreve computador? (e mostrou novamente o slide do
software de apresentação).
Teresa: não é assim não.
Pesquisadora: então, como é?
Teresa digitou COMDUTADO. A aluna sorriu ao ver as figuras de computador. A
pesquisadora ajudou-a a ler a mensagem que surgiu logo abaixo: “Apresentando resultados
para COMPUTADOR.”
Teresa: “faltou o R no final!”
(Diário de campo da pesquisadora, em 22/05/2012)
Oito responsáveis foram entrevistados novamente, ao final da pesquisa. Foi questionado se
observaram mudanças de comportamento nos sujeitos depois do ano letivo. Todas as respostas
foram positivas, como se pode observar a seguir:
“Ela agora tá mais assim, ela ficava brincando no computador, agora não, agora se ela pegar
uma revista, se ela pegar um jornal, ela vê as palavras assim, ela quer copiar, ela quer saber o
que que está escrito ali, entendeu? Aí, pra mim, ajudou bastante esse projeto” (mãe de Ana,
em 05/04/2012).
“(Ela aprendeu ) a mexer no mouse.(…) Ela tem um controle legal do mouse, uma coisa que eu
achei que ela não ia ter, do (botão) esquerdo e do direito, ela tem uma coisa que eu achei
superinteressante e fico até com medo de... por ela ter... de entrar na Internet e abrir página,
botar vírus, porque nunca se sabe, né?” (mãe de Marta. 27/03/2013)
“(antes) era mais no mousezinho, aqueles joguinhos que pula, tudo mais com o mouse. Agora,
não, agora ele digita mesmo. Tem até senha! Ele que fez. Ele fez a senha. A senha é o nome
dele, mas ele que fez. Ele entra no “Tube”. Ele acha os vídeos que ele quer e esse tal de
Youtube também… ele quer comprar todos os DVDs do Youtube (risos) Eu achei que ele tá
bem melhor. Tá mais interessado, tá pedindo pra comprar livros, coisa que ele não pedia.
(mãe de José, em 05/04/2013).”
“Acho que ela se interessou mais. Toda hora, ela fala: ‘mãe, computador’. Antigamente ela só
escrevia Ana. Agora escreve o nome e o sobrenome. E foi no computador.”(mãe de Ana.
05/04/2013)
“Ah, ele escreve bilhete para a (nome da namorada) todo dia.” (mãe de Pedro, em
05/04/2013).
“(no ano que passou), ela buscou mais o mundo mesmo, assim, do digital, né? Ela vai com
meu laptop pra cima e pra baixo, ela monopoliza.” (mãe de Rita, em 03/04/2013).
“ela entra no site da Angélica, Estrelas, né? Aí vê as receitas que o pessoal faz lá na cozinha
do Estrelas.” (mãe de Maria, 03/04/2013).
“Eu percebo que ele tem um aprendizado, que ele tem uma familiaridade com o
computador.” (mãe de Mateus, em 27/03/2013).
“ Ela tenta formar palavras. Ah! No dia das mães, ela escreveu pra minha irmã “eu te amo”.
Foi emocionante. No meu aniversário também, ela me deu os parabéns e botou “te amo,
beijos, tia.” (Tia de Teresa em entrevista. 20/03/2013)
Os relatos dos familiares, portanto, apontaram uma nova forma de usar o computador, que
antes, quando havia, resumia-se ao uso de jogos. São indícios de letramento, no sentido de
alfabetização múltipla, a elaboração de escrita para comunicar (escrita de bilhetes e cartão de
felicitações), o uso da senha e o acesso à Internet para realizar diversas atividades. É evidente o
maior interesse pela escrita e a autonomia no uso do computador. Alguns alunos também relataram
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usar a leitura e escrita em casa, a partir da vivência que tiveram com o uso do computador na escola,
através da pesquisa:
Pesquisadora: você acha que o trabalho que a gente fez aqui no computador ajudou você em
alguma coisa?
(a aluna balança a cabeça afirmativamente)
Pesquisadora: ajudou em que?
Maria: escrever.
Pesquisadora: é? Você acha que está escrevendo melhor?
(a aluna faz que sim com a cabeça)
Pesquisadora: por quê?
Maria: porque eu uso a tecla do computador em casa. (faz gesto de usar teclado)
Pesquisadora: usa em casa?
Maria: ontem, por exemplo, peguei uma história e escrevi.
Pesquisadora: e antes do trabalho que a gente fez você não fazia isso?
(a aluna faz que não com a cabeça)
Pesquisadora: você fazia o que no computador antes do trabalho que a gente fez aqui, você
lembra?
Maria: a gente… ó, a minha mãe (não se compreende o que ela diz neste trecho) em casa.
Porque eu sabia jogar aquele jogo de onda. (pausa) aquele jogo de onda em casa. […]
Pesquisadora: Maria, você acha que agora está escrevendo melhor. E lendo?
Maria: é. Escrevendo e lendo.
Pesquisadora: lendo também melhor?
Maria: é.
Pesquisadora: e o que você tá lendo em casa?
Maria: é história… livro assim que eu não consigo ler, o texto todo. (faz gesto imitando uma
página)
(vídeo produzido em 13/03/2013).
Tiago: A gente descobre tudo. A gente fica fuçando no computador e a gente descobre tudo.
Maria: eu tenho internet da Oi em casa.
Pesquisadora: e o que você faz na Internet em casa?
Maria: Tem Estrelas, Luciano Huck, Faustão…
Tiago: Tá vendo tudo… só falta descobrir o mundo agora. A leitura tá começando a meter
brasa.
Pesquisadora: Como é que a leitura mete brasa?
Tiago: Tô metendo brasa no estudo.(Diário de campo da pesquisadora, em 06/03/2013)
O uso do computador pareceu mobilizar as estruturas cognitivas dos alunos por favorecer a
reflexão sobre o sistema e a função da escrita, além de possibilitar a descoberta, a partir da
elaboração de diferentes tentativas, enquanto mantinha o aluno interessado em atingir seu objetivo.
Este fato foi observado, também, por uma mãe:
Mãe de José: ele tenta, tenta, enquanto ele não consegue fazer uma coisa (na Internet), ele
não sossega.
Pesquisadora: ele é assim em qualquer situação ou só no computador?
mãe de José: não, só no computador porque é uma coisa que eu acho que ele gosta muito.
As outras coisas, se ele tentar e não conseguir, ele desiste e vai embora. (em entrevista.
05/04/2013)
Em síntese, as novas descobertas, realizadas através de uma maior aproximação à cultura, tão
importante para estes alunos que vivem, de certa forma, segregados, bem como as novas
possibilidades de comunicação e interação, com o maior domínio da leitura e escrita, provocaram

Acessibilidade cognitiva para o letramento

DOSSIE EJA

26

mudanças de comportamento bastante significativas. Neste contexto, um relato chamou
especialmente a atenção:
“Ele tinha uma carteira (de identidade) que tava analfabeto, aí ele queria agora tirar a carteira
nova, pra ele assinar. Aí eu fui e tirei. Aí, agora ele assina. Ele assinou a identidade” (mãe de
Pedro, em entrevista. 05/04/2013).

Conclusões
Jovens com deficiência intelectual são, também, jovens da geração net. Eles demonstram
interesse pelos recursos da Internet da mesma forma que aqueles cujo desenvolvimento é típico.
Entretanto, a utilização deste instrumento pode significar muito mais para os educandos com
deficiência. Pode significar a remoção de barreiras à participação social Pode possibilitar o acesso ao
conhecimento de forma interativa e interessante, lúdica, contextualizada.
Cabe à instituição escolar considerar que estes alunos apresentam peculiaridades no processo
de aprendizagem, como a necessidade de maior mobilização de suas estruturas cognitivas, que
demandam respostas adequadas, a fim de que sejam alcançados os objetivos educacionais. O uso do
computador e da Internet pode despertar o interesse pela escrita, favorecendo o desenvolvimento da
linguagem escrita na perspectiva do letramento. Para tanto, é fundamental o desenvolvimento de
recursos didáticos e a mediação do professor. Justifica-se, portanto, a necessidade de realização de
mais estudos e pesquisas sobre acessibilidade cognitiva, a fim de desenvolver instrumentos culturais
que favoreçam a aprendizagem destes educandos, tal como afirmou Vygotski (1997):
Para a criança com atraso mental se deve criar, para o desenvolvimento de suas
funções superiores de atenção e pensamento, algo similar ao alfabeto Braille para o
cego ou a datilologia para a criança muda, quer dizer, um sistema de atalhos do
desenvolvimento cultural, ali onde os caminhos diretos se encontram bloqueados em
consequência do defeito. ( p. 188).
O ambiente virtual de aprendizagem, desenvolvido de forma participativa, considerando o
contexto do grupo, foi alvo do interesse dos educandos, que realizaram as atividades de forma a ir
além de seu conteúdo, através da associação de ideias. Podemos afirmar, então, que foram atendidos
os critérios de acessibilidade cognitiva, em relação às características de sua interface, à forma de
apresentação do conteúdo, ao uso da hipermídia e à interatividade.
A aprendizagem destes estudantes, assim como a de qualquer outro, significa maiores
possibilidades de participação social. O letramento, ou o uso social da leitura e escrita em diferentes
suportes através da alfabetização múltipla, deve, portanto, ocupar lugar privilegiado na educação
destes cidadãos. Neste processo, não podem ser negligenciados os instrumentos culturais de
aprendizagem de seu tempo.

Arquivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 21, No. 74

27

Referências
Aparici, R. (2009). Pedagogia digital. Educação e linguagem, 12(19), 80-94.
Bruno, R. (2008, abr 27-30). Didática online: Contribuições para o desenho didático em ambientes digitais de
aprendizagem. Anais do XIV ENDIPE (Encontro Nacional de Didática e Prática do Ensino):
Trajetórias e processos de ensinar e aprender – lugares, memórias e culturas, Pontifícia
Universidade Católica, Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Cólon, B., Taylor, K. & Willis, J.(2000). Constructivist instructional design: Creating a multimedia
package for teaching critical qualitative research. The Qualitative Report, 5(1-2). Acesso Janeiro
12, 2013, disponível em http://www.nova.edu/ssss/QR/QR5-1/colon.html
Conforto, D. e Santarosa, L. (2002). Acessibilidade à web: Internet para Todos. Revista de Informática
na Educação: Teoria, Prática, 5(2), 87-102.
Cruz, M. L. R. M. da. (2004) Lentes Digitais. A construção da linguagem escrita de adultos portadores de
deficiência mental. 261 p. Dissertação (mestrado em Educação) – Programa de Pós-graduação
em Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Cruz, M. L. R. M. da(2012) Ambientes virtuais de aprendizagem - recursos para alunos com necessidades
educacionais especiais. In: Monteiro, A.; Moreira, J. A. & Almeida, A. C. (Org.). Educação
online. Pedagogia e aprendizagem em plataformas digitais (pp 111-126). Santo Tirso,
Portugal: De Facto.
Dehaene, S. (2012). Os neurônios da leitura: Como a ciência explica a nossa capacidade de ler. Porto Alegre:
Penso.
Ferrand, L. (2007) Psicologia cognitiva da leitura. Reconhecimento das palavras escritas no adulto.
Lisboa: Instituto Piaget.
Ferreira, I. da C. N. & Cruz, M. L. R. M. da (2005) Caminhos das letras. Alfabetização na era digital. Rio
de Janeiro
Glat, R.(2009) Somos iguais a vocês: depoimentos de mulheres com deficiência mental. 2. ed. Rio de
Janeiro: 7Letras.
Guia (1999). Noções de acessibilidade à web. Acesso Janeiro 10, 2013, disponível em
http://www.acessibilidade.net/web/
Inhelder, B. (1971) El diagnostico del razonamiento en los débiles mentales. Barcelona: Editorial Nova Terra.
Jobs, S. Steve Jobs em 250 frases. Organizado por Alan Kem Thomas. Rio de Janeiro: Best Business,
2011.
Karmiloff-Smith, A. (2009) Nativism Versus Neuroconstructivism: Rethinking the Study of
Developmental Disorders. Developmental Psychology, Vol. 45, No.(1), p. 56 – 63
Kenski, V. (2008). Tecnologias e Ensino Presencial e a Distância (6ª ed.). São Paulo: Papirus.
Lévy, P. (1996) O que é o virtual? São Paulo: Ed. 34.
Lévy, P. (1998) A máquina universo: criação, cognição e cultura informática. Porto Alegre: ArtMed.
Lévy, P.(1999) Cibercultura. São Paulo: Ed. 34.
Lima, J. & Capitão, Z. (2003) E-learning e E-conteúdos. Lisboa: Centro Atlântico.
Luckasson, R., Borthwick-Duffy, S., Buntinx, W. H. E., Coulter, D. L., Craig, E. M., Reeve, A.,
Schalock, R. L., Snell, M. E., Spitalnik, D. M., Spreat, S., & Tasse, M. J. (2002) Mental retardation:
Definition, classification, and systems of supports (10th ed.). Washington, DC: American Association on
Mental Retardation.
Mcluhan, M. (2005) Os meios de comunicação como extensões do homem. 17. Ed. São Paulo: Cultrix.
Martín, A. G. (2003) Alfabetización digital. Algo más que ratones y teclas. Barcelona: Editorial
Gedisa.Santaella, L. (2007) Linguagens líquidas na era da mobilidade. São Paulo: Paulus.

Acessibilidade cognitiva para o letramento

DOSSIE EJA

28

Santarosa, L. M. C., Carneiro, M. L., Passerino, L. M. , Geller, M. & Conforto, D. (2007) Formação
de Professores: referenciais na construção da acessibilidade para ambientes virtuais de educação
a distância. Revista Educação. Porto Alegre/RS, ano XXX, n. 3 (63), p. 531-545, set./dez.
NIEE. Núcleo de Pesquisa de Informática na Educação Especial. Eduquito. Disponível em
http://niee2.ufrgs.br/eduquito/pagina_inicial/ambiente.php. Acesso em 20/10/2011
Pletsch, M. D.(2011) Repensando a inclusão escolar: diretrizes políticas, práticas curriculares e deficiência
intelectual. Rio de Janeiro: EDUR, 2011.
Soares, M. (2002). Novas práticas de leitura e escrita:Letramento na cibercultura. Revista Educação
Sociedade. 23(81), 143-160.
Spiro, R., Vispoel, W. P., Schmitz, J. G., Samarapungavan, A. & Boerger, A. E. (1987) Knowledge
acquisition for application: Cognitive Flexibility and transfer in complex content domains. In
Britton, B. C. & Glynn, S. M. (org.), Executive control in processes in Reading (pp. 177-199). New
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Spiro, R. e Jehng, J. C. (1990) Cognitive Flexibility and Hypertext: theory and technology for the
nonlinear and multidimensional tranversal of complex subject matter. In Don N. e Spiro, R.
(org.), Cognition, education, and multimedia: exploring ideas in high technology (pp. 163-205). Hillsdale:
NJ. Lawrence Erlbaum Associates.
Spiro, R., Feltovich, P., Jacobson, M. & Coulson, R. (1995). Cognitive Flexibility, Constructivism,
and Hypertext: random access instruction for advanced knowledge acquisition in ill-structured
domains. In Steffe, L. e Gale, J. (org.). Constructivism in Education. Hillsdale, New Jersey:
Lawrence Erlbaum Associates.
Vigotski, L. S. (1998) A Formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 6. ed.
Coleção Psicologia e Pedagogia. SP: Martins Fontes.Vygotski, L. S. (1997) Obras escogidas V.
Fundamentos de defectologia. Madri: Visor.
W3C (2008). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Acesso Janeiro 14, 2013,
disponível em http://www.w3.org/TR/WCAG20/
W3C (2011). Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0. Acesso Dezembro 12, 2012,
disponível em http://www.w3.org/TR/2011/WD-ATAG20-20110426/
Willis, J. (1995) . A recursive, reflective instructional design model based on constructivistinterpretivist theory. Journal of Educational Technology, 35(6), 5-23.

Arquivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 21, No. 74

29

Sobre as Autoras
Mara Lúcia Reis Monteiro da Cruz
CAPES Foundation, Ministry of Education of Brasil. Brasília. DF 70.040-020
Email: mluciacz@hotmail.com
Mara Lúcia Reis Monteiro da Cruz é fonoaudióloga, mestre e doutora em Educação pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Trabalhou como tutora e foi coordenadora de
disciplina do curso de pós-graduação em Educação Especial (Universidade Aberta do Brasil (UAB)
/ Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). É autora de material didático de
cursos a distância de graduação e extensão. É professora em cursos de pós-graduação e co-autora
dos livros Caminhos das letras. Alfabetização na era digital (2005) e A informática e os problemas
escolares de aprendizagem (1998). É co-autora, também, de capítulos publicados em outras obras,
no Brasil e em Portugal.
Angélica Maria Reis Monteiro
CIIE – Centro de Investigação e Intervenção Educativas, Faculdade de Psicologia e de Ciências
da Educação, Universidade do Porto/Instituto Piaget
Email: angelmont11@hotmail.com
Doutorada em Ciências da Educação pela Universidade do Porto. Mestre em Educação
Multimédia pela mesma Universidade. Professora e diretora adjunta da Escola Superior de
Educação Jean Piaget de Arcozelo e presidente do Conselho Pedagógico. Colaboradora do
CIIE, Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto.
Coorganizadora do Livro “Educação online: pedagogia e aprendizagem em plataformas digitais”.
Recentemente tem publicado capítulos em livros e diversos artigos em revistas científicas
nacionais e internacionais e participado em vários congressos no país e no e xterior na área da
Educação Online. É coautora de CD-ROM educativos distribuídos pela Direção Geral de
Inovação e Desenvolvimento Curricular.
Sobre as Editoras Convidadas
Sandra Regina Sales
Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e
Demandas Populares (PPGEduc) na linha de pesquisa Educação e Diversidades ÉtnicoRaciais e do Departamento Educação e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de janeiro.
Email: sandrasales@ufrrj.br
Informação biográfica: A autora é pesquisadora nos campos da Educação de Jovens e Adultos,
Mídia e Educação e Políticas de Ação Afirmativa no Ensino Superior. Integra o Grupo de Pesquisa
(CNPq) Políticas de trans-formação: pesquisas em educação e comunicação, do qual é líder, e o Laboratório de
Estudos Afro-brasileiros – LEAFRO. Atualmente desenvolve as pesquisas A EJA e a diversidade na
mídia: uma análise das representações dos sujeitos, dos atores e das políticas educacionais nas revistas semanais
brasileiras e Que educação para que cidadão? Discursos influentes na Educação de Jovens e Adultos no Brasil
(1995-2013). É co-organizadora o livro Educação de Jovens e Adultos: políticas e práticas educativas (2011) e
tem publicado artigos em revistas e capítulos de livros nas áreas de pesquisa nas quais atua.
Jane Paiva

Acessibilidade cognitiva para o letramento

DOSSIE EJA

30

Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação (ProPEd), na Linha de Pesquisa
Educação Inclusiva e Processos Educacionais e do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
Email: janepaiva@terra.com.br
Informação biográfica: A autora é pesquisadora no campo da educação de jovens e adultos,
atuando na formação de pedagogos e de novos pesquisadores — mestres e doutores. É líder do
Grupo de Pesquisa (CNPq) Aprendizados ao longo da vida: sujeitos, políticas e processos educativos. No
momento desenvolve a pesquisa integrada (com a Universidade Estadual de Campinas e a
Universidade Federal de Juiz de Fora) Diagnóstico da qualidade de ensino na educação de jovens e adultos:
um estudo de caso nos municípios de Campinas, Juiz de Fora e Rio de Janeiro, financiada pelo Edital
Observatório da Educação, da CAPES/INEP; e coordena as ações do projeto de pesquisa e
extensão do Centro de Referência e Memória da Educação Popular e da Educação de Jovens e Adultos
(CReMEJA). Autora de artigos em revistas e capítulos de livros no campo.

DOSSIÊ
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; APRENDIZAGEM NO SÉCULO 21

arquivos analíticos de políticas educativas
Volume 21 Número 74

23 de Setembro 2013

ISSN 1068-2341

O Copyright e retido pelo/a o autor/a (ou primeiro co-autor) que outorga o
direito da primeira publicação à revista Arquivos Analíticos de Políticas Educativas. Más
informação da licença de Creative Commons encontram-se em
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5. Qualquer outro uso deve ser aprovado em
conjunto pelo/s autor/es e por AAPE/EPAA. AAPE/EPAA é publicada por Mary Lou Fulton
Institute Teachers College da Arizona State University . Os textos publicados em AAPE são indexados por
CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas, Espanha) DIALNET (Espanha),Directory of
Open Access Journals, Education Full Text (H.W. Wilson), EBSCO Education Research Complete,
, ERIC, , QUALIS A2 (Brasil), SCImago Journal Rank; SCOPUS, SOCOLAR (China). Contribua
com comentários e sugestões a http://epaa.info/wordpress/ ou para Gustavo E. Fischman
fischman@asu.edu.
Curta a nossa comunidade EPAA’s Facebook https://www.facebook.com/EPAAAAPE e
Twitter feed @epaa_aape.

Arquivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 21, No. 74

31

arquivos analíticos de políticas educativas
conselho editorial
Editor: Gustavo E. Fischman (Arizona State University)
Editores Associados: Rosa Maria Bueno Fisher e Luis A. Gandin
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Dalila Andrade de Oliveira Universidade Federal de
Minas Gerais, Brasil
Paulo Carrano Universidade Federal Fluminense, Brasil
Alicia Maria Catalano de Bonamino Pontificia
Universidade Católica-Rio, Brasil
Fabiana de Amorim Marcello Universidade Luterana
do Brasil, Canoas, Brasil
Alexandre Fernandez Vaz Universidade Federal de
Santa Catarina, Brasil
Gaudêncio Frigotto Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, Brasil
Alfredo M Gomes Universidade Federal de
Pernambuco, Brasil
Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva Universidade
Federal de São Carlos, Brasil
Nadja Herman Pontificia Universidade Católica –Rio
Grande do Sul, Brasil
José Machado Pais Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa, Portugal
Wenceslao Machado de Oliveira Jr. Universidade
Estadual de Campinas, Brasil

Jefferson Mainardes Universidade Estadual de Ponta
Grossa, Brasil
Luciano Mendes de Faria Filho Universidade Federal
de Minas Gerais, Brasil
Lia Raquel Moreira Oliveira Universidade do Minho,
Portugal
Belmira Oliveira Bueno Universidade de São Paulo,
Brasil
António Teodoro Universidade Lusófona, Portugal
Pia L. Wong California State University Sacramento,
U.S.A
Sandra Regina Sales Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro, Brasil
Elba Siqueira Sá Barreto Fundação Carlos Chagas,
Brasil
Manuela Terrasêca Universidade do Porto, Portugal
Robert Verhine Universidade Federal da Bahia, Brasil
Antônio A. S. Zuin Universidade Federal de São Carlos,
Brasil

Acessibilidade cognitiva para o letramento

DOSSIE EJA

32

education policy analysis archives
editorial board
Editor Gustavo E. Fischman (Arizona State University)
Associate Editors: Audrey Amrein-Beardsley (Arizona State University), Rick Mintrop, (University of California,
Jeanne M. Powers (Arizona State University)
Jessica Allen University of Colorado, Boulder
Gary Anderson New York University
Michael W. Apple University of Wisconsin, Madison
Angela Arzubiaga Arizona State University
David C. Berliner Arizona State University
Robert Bickel Marshall University
Henry Braun Boston College
Eric Camburn University of Wisconsin, Madison
Wendy C. Chi* University of Colorado, Boulder
Casey Cobb University of Connecticut
Arnold Danzig Arizona State University
Antonia Darder University of Illinois, UrbanaChampaign
Linda Darling-Hammond Stanford University
Chad d'Entremont Strategies for Children
John Diamond Harvard University
Tara Donahue Learning Point Associates
Sherman Dorn University of South Florida
Christopher Joseph Frey Bowling Green State
University
Melissa Lynn Freeman* Adams State College
Amy Garrett Dikkers University of Minnesota
Gene V Glass Arizona State University
Ronald Glass University of California, Santa Cruz
Harvey Goldstein Bristol University
Jacob P. K. Gross Indiana University
Eric M. Haas WestEd
Kimberly Joy Howard* University of Southern
California
Aimee Howley Ohio University
Craig Howley Ohio University
Steve Klees University of Maryland
Jaekyung Lee SUNY Buffalo

Christopher Lubienski University of Illinois, UrbanaChampaign
Sarah Lubienski University of Illinois, UrbanaChampaign
Samuel R. Lucas University of California, Berkeley
Maria Martinez-Coslo University of Texas, Arlington
William Mathis University of Colorado, Boulder
Tristan McCowan Institute of Education, London
Heinrich Mintrop University of California, Berkeley
Michele S. Moses University of Colorado, Boulder
Julianne Moss University of Melbourne
Sharon Nichols University of Texas, San Antonio
Noga O'Connor University of Iowa
João Paraskveva University of Massachusetts,
Dartmouth
Laurence Parker University of Illinois, UrbanaChampaign
Susan L. Robertson Bristol University
John Rogers University of California, Los Angeles
A. G. Rud Purdue University
Felicia C. Sanders The Pennsylvania State University
Janelle Scott University of California, Berkeley
Kimberly Scott Arizona State University
Dorothy Shipps Baruch College/CUNY
Maria Teresa Tatto Michigan State University
Larisa Warhol University of Connecticut
Cally Waite Social Science Research Council
John Weathers University of Colorado, Colorado
Springs
Kevin Welner University of Colorado, Boulder
Ed Wiley University of Colorado, Boulder
Terrence G. Wiley Arizona State University
John Willinsky Stanford University
Kyo Yamashiro University of California, Los Angeles
* Members of the New Scholars Board

Arquivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 21, No. 74

33

archivos analíticos de políticas educativas
consejo editorial
Editor: Gustavo E. Fischman (Arizona State University)
Editores. Asociados Alejandro Canales (UNAM) y Jesús Romero Morante (Universidad de Cantabria)
Armando Alcántara Santuario Instituto de
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación,
UNAM México
Claudio Almonacid Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación, Chile
Pilar Arnaiz Sánchez Universidad de Murcia, España
Xavier Besalú Costa Universitat de Girona, España
Jose Joaquin Brunner Universidad Diego Portales,
Chile
Damián Canales Sánchez Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación, México
María Caridad García Universidad Católica del Norte,
Chile
Raimundo Cuesta Fernández IES Fray Luis de León,
España
Marco Antonio Delgado Fuentes Universidad
Iberoamericana, México
Inés Dussel FLACSO, Argentina
Rafael Feito Alonso Universidad Complutense de
Madrid, España
Pedro Flores Crespo Universidad Iberoamericana,
México
Verónica García Martínez Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, México
Francisco F. García Pérez Universidad de Sevilla,
España
Edna Luna Serrano Universidad Autónoma de Baja
California, México
Alma Maldonado Departamento de Investigaciones
Educativas, Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados, México
Alejandro Márquez Jiménez Instituto de
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación,
UNAM México
José Felipe Martínez Fernández University of
California Los Angeles, USA

Fanni Muñoz Pontificia Universidad Católica de Perú
Imanol Ordorika Instituto de Investigaciones
Economicas – UNAM, México
Maria Cristina Parra Sandoval Universidad de Zulia,
Venezuela
Miguel A. Pereyra Universidad de Granada, España
Monica Pini Universidad Nacional de San Martín,
Argentina
Paula Razquin UNESCO, Francia
Ignacio Rivas Flores Universidad de Málaga, España
Daniel Schugurensky Arizona State University
Orlando Pulido Chaves Universidad Pedagógica
Nacional, Colombia
José Gregorio Rodríguez Universidad Nacional de
Colombia
Miriam Rodríguez Vargas Universidad Autónoma de
Tamaulipas, México
Mario Rueda Beltrán Instituto de Investigaciones sobre
la Universidad y la Educación, UNAM México
José Luis San Fabián Maroto Universidad de Oviedo,
España
Yengny Marisol Silva Laya Universidad
Iberoamericana, México
Aida Terrón Bañuelos Universidad de Oviedo, España
Jurjo Torres Santomé Universidad de la Coruña,
España
Antoni Verger Planells University of Amsterdam,
Holanda
Mario Yapu Universidad Para la Investigación
Estratégica, Bolivia

DOSSIÊ
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; APRENDIZAGEM NO SÉCULO 21

arquivos analíticos de
políticas educativas
Revista acadêmica, avaliada por pares,
independente, de acesso aberto, e multilíngüe

aape epaa
Arizona State University

Volume 21 Número 75

23 de Setembro 2013

ISSN 1068-2341

Educação de Jovens e Adultos no Sistema Penitenciário:
notas de pesquisa sobre a experiência brasileira
Elionaldo Fernandes Julião
Universidade Federal Fluminense
Brasil
Citação: Fernandes Julião, E. (2013). Educação de Jovens e Adultos no Sistema Penitenciário: notas
de pesquisa sobre a experiência brasileira. Arquivos Analíticos de Políticas Educativas, 21(75).
Recuperado [data] http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/1314 Dossiê Educação de Jovens e Adultos;
Editoras convidadas: Sandra Regina Sales & Jane Paiva
Resumo: A educação para jovens e adultos em situação de restrição e privação de liberdade no
Brasil, ao longo dos últimos anos, vem se consolidando como uma política pública nacional. Dentre
as principais conquistas destacam-se a aprovação de diretrizes nacionais que normatizam
encaminhamentos e fundamentam princípios político pedagógicos para a sua execução nos estados
da federação. Contribuindo para as discussões implementadas, principalmente nos espaços
acadêmicos, este artigo, fruto de pesquisas realizadas ao longo de 15 anos de estudos, tem como
objetivo apresentar algumas reflexões sobre a escola no sistema penitenciário brasileiro e sobre o
papel da educação para jovens e adultos em contexto de privação de liberdade. Dentre as principais
discussões, destacam-se, em linhas gerais, o cotidiano nos espaços escolares do cárcere; o perfil dos
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Youth and Adults in the Prison System: research notes on the Brazilian experience
Abstract: Education for youth and adults in situations of restriction and deprivation of freedom in
Brazil over the last few years, has been consolidated as a national public policy. Among the main
achievements include the adoption of national guidelines that regulate political principles underlying
referrals and educational for its implementation in the states. Contributing to discussions
implemented, especially in academic areas, this article results from research conducted over 15 years
of study, aims to present some reflections on the school in the Brazilian prison system and the role
of education for youth and adults context of deprivation of liberty. Among the main arguments
stand out, in general terms, the everyday school spaces in the prison, the profile of professionals
working in these schools, the student profile, internal prison; questions about reading and the
existence of libraries in the prison, and on methodological perspectives implemented in schools in
the penitentiary system.
Keywords: Youth and Adults; education policies; restriction and deprivation of freedom; schools in
the prison system.
Jóvenes y adultos en el sistema penitenciario: notas de investigación sobre la experiencia
brasileña
Resumen: Educación de jóvenes y adultos en situación de restricción y privación de la libertad en
Brasil en los últimos años, se ha consolidado como una política pública nacional. Entre los
principales logros incluyen la adopción de normas nacionales que regulan los principios políticos que
subyacen a las referencias y educativos para su aplicación en los estados. Contribuir a las discusiones
realizadas, especialmente en las áreas académicas, este artículo es el resultado de la investigación
llevada a cabo más de 15 años de estudio, tiene como objetivo presentar algunas reflexiones sobre la
escuela en el sistema penitenciario brasileño y el papel de la educación para jóvenes y adultos
contexto de la privación de la libertad. Entre los principales argumentos que se destacan, en
términos generales, los espacios de la escuela todos los días en la cárcel, el perfil de los profesionales
que trabajan en estas escuelas, el perfil de los estudiantes, la cárcel interna, preguntas acerca de la
lectura y de la existencia de las bibliotecas en la cárcel, y sobre las perspectivas metodológicas
implementadas en las escuelas en el sistema penitenciario.
Palabras clave: jóvenes y adultos, las políticas de educación, de restricción y privación de libertad,
las escuelas en el sistema penitenciario.

As Escolas no Sistema Penitenciário Brasileiro
Poucos são os estudos existentes no país que remontam a história da educação em espaços de
privação de liberdade. Raros são os documentos que possibilitam a reconstituição desta história,
visto que muitas das experiências desenvolvidas nos estados nunca registraram o trabalho realizado,
assim como mantiveram ao longo dos anos os parcos documentos, registros produzidos das ações
desenvolvidas.
Muito do que sabe hoje sobre as experiências estaduais com educação em espaços de
privação de liberdade fazem parte de acervos pessoais de professores e gestores penitenciários.
Muitos mantém as suas impressões, histórias e vivências somente nas suas mentes, nas suas
memórias afetivas e profissionais, precisando imediatamente serem recuperadas através de estudos
com procedimentos metodológicos claros e confiáveis. Caso contrário, correremos o risco de perder
parcela importante de informações sobre o que foi e vem sendo realizado na área de educação para
os jovens e adultos em situação de restrição e privação de liberdade no Brasil ao longo das últimas
décadas.

Arquivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 21, No. 75

3

É também de suma importância que as atuais escolas mantenham os seus registros que
possibilitem a construção de uma memória sobre o que vem sendo realizado atualmente nos
diversos estados.
Tendo em vista as referidas dificuldades, com objetivo de refletir sobre a escola no sistema
penitenciário brasileiro e sobre o papel da educação para jovens e adultos em contexto de privação
de liberdade, este artigo, embora com dados ainda incipientes, só foi possível ser construído através
da recuperação de informações apresentadas por docentes, profissionais, internos e egressos do
sistema penitenciário ao longo de quase uma década e meia de pesquisas. Alguns poucos
documentos, embora raros, também possibilitaram a compreensão de algumas informações.
Os dados foram coletados em entrevistas não oficiais realizadas em momentos diversos,
principalmente em visitas locais e/ou em encontros regionais preparatórios para a realização dos
Seminários Nacionais de Educação em Prisões (2006 e 2007) e para implementação do Plano
Estadual de Educação em Prisões (2011 e 2012). Outros foram coletados com profundidade – como
parte do estudo para as pesquisas de mestrado e doutorado realizadas pelo autor1 – através de
entrevistas oficiais realizadas com diversos profissionais2 que atuam na política de execução penal de
alguns estados da federação, dentre eles, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo,
Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e
Acre, assim como com os internos e egressos do sistema penitenciário do Rio de Janeiro.
Sobre a realização de entrevistas com profissionais, internos e egressos do sistema
penitenciário, o autor, na sua dissertação de mestrado, já destaca que, cada entrevista realizada é
como se uma peça do mosaico começasse a se definir, dando sentido ao que até então era apenas
intuído (compreender os mecanismos de execução da EJA nas prisões). Cada situação apresentada
pelos entrevistados aponta novas perspectivas de abordagem do problema. Muitas informações, por
exemplo, só passam a fazer sentido após a convivência por alguns dias com a realidade da escola,
onde se tem a oportunidade de observar o seu dia-a-dia, confrontando discursos e ações em
andamento.

De 2000 a 2003 – pesquisa de mestrado defendida no Programa de Pós-graduação em Educação Brasileira
da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Título da Dissertação: “Política Pública de Educação
Penitenciária: contribuição para o diagnóstico da experiência do Rio de Janeiro”. De 2004 a 2009 – pesquisa
de doutoramento em Ciências Sociais no Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro. Título da Tese: “A ressocialização através do estudo e do trabalho no sistema
penitenciário brasileiro”.
2 Na pesquisa para dissertação de mestrado, foram realizadas entrevistas sobre o papel da educação com: (1)
membros da então Secretaria de Estado de Diretos Humanos e Sistema Penitenciário (atual Secretaria de
Estado de Administração Penitenciária), dentre eles, o Secretário de Estado de Direitos Humanos e a
Diretora da então Divisão de Educação e Cultura; (2) com o então Coordenador de Escolas Diferenciadas da
Secretaria de Estado de Educação; (3) juiz Titular da Vara de Execução Penal da Comarca do Rio de Janeiro;
(4) professores da Escola Estadual Mário Quintana e Educadores da Penitenciária Lemos de Brito; (5) alunos
e ex-alunos Internos Penitenciários da Escola Estadual Mário Quintana. Na pesquisa de doutorado, as
entrevistas privilegiaram a discussão sobre os diversos aspectos que envolvem os programas de
ressocialização tanto no campo teórico quanto prático da execução penal. Foram realizadas sete entrevistas
com os principais agentes operadores da execução penal no estado, dentre eles, os Coordenadores dos
programas de ressocialização da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Procurando verificar a
percepção dos internos quanto ao papel do trabalho e da educação como programas de reinserção social,
foram realizadas sessenta e cinco entrevistas com internos do sexo masculino da Penitenciária Esmeraldino
Bandeira, Casa de Custódia Elizabeth Sá Rêgo (Bangu V) e Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho; e três
entrevistas com egressos do sistema penitenciário, em liberdade no período da sua realização.
1
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Através dos depoimentos dos diversos agentes operadores da execução penal, incluindo-se
os docentes que atuam nas escolas localizadas no sistema penitenciário, é possível se perceber que há
muitas questões com as quais a maioria dos entrevistados concorda, porém, em torno de outras, há
posições divergentes e muitas vezes completamente opostas, variando de acordo com a posição do
entrevistado na estrutura do processo da execução penal, oferecendo uma visão bem particular da
realidade estudada.
Por isso, confrontando as ideias apresentadas, procuraremos neste trabalho traçar um
possível caminho a ser construído a partir das falas dos diversos entrevistados, bem como dos
registros de observações realizados no decorrer de toda uma trajetória de pesquisa desenvolvida ao
longo de 15 anos de atuação como pesquisador e gestor público com o tema educação em espaços
de restrição e de privação de liberdade no Brasil.
A Escola em Presídio: panorama da experiência brasileira
Para atender o que determina a Lei de Execução Penal (Lei 7.210 de 1984), Art. 183 e Art.
83 , vários estados da federação vêm, através de convênios de cooperação técnica entre Secretarias
de Estado de Educação e as Secretarias responsáveis pela execução penal nos estados, instalando
cursos regulares do primeiro e segundo segmentos do ensino fundamental e ensino médio nos seus
sistemas penitenciários. Muitos estados brasileiros ainda mantêm dentro das suas propostas de
educação para os jovens e adultos em situação de restrição e de privação de liberdade, a realização de
exames supletivos periódicos, principalmente nas unidades em que, por questões de infraestrutura,
não é possível a realização de atividades educativas presenciais.
Em virtude de problemas em torno do estigma que o certificado das escolas localizadas nas
unidades penais podem proporcionar aos seus alunos quando em liberdade, geralmente estas
unidades escolares assumem nomes não associados ao sistema penitenciário. Passam, assim como as
escolas extramuros, a ter nomes de personalidades da sociedade brasileira.
É muito comum nos diversos estados brasileiros, as experiências educacionais no cárcere
terem se iniciado através de ações improvisadas, muitas delas com internos dando aulas e não
professores formados5. Em outros, através de ações realizadas por religiosos ou Organizações Não
Governamentais diversas.
Hoje, ao contrário, na grande maioria dos estados, as Secretarias de Estado de Educação
passaram a assumir e administrar as atividades educacionais implementadas nas Unidades Prisionais.
Muitas criaram até Coordenadorias e/ou Divisões responsáveis pelo seu acompanhamento
pedagógico.
Em alguns estados são consideradas escolas supletivas, porém todas funcionam no horário
diurno. Algumas já são autônomas, recebendo regularmente, por exemplo, de acordo com o seu
quantitativo de alunos, uma verba para manutenção e merenda. Outras são “escolas anexas”, ou seja,
dependentes de alguma outra escola, inclusive de algumas experiências extramuros.
Quando não autônomas e principalmente não fazendo parte de uma Coordenadoria
Específica na estrutura da Secretaria de Educação, geralmente passam despercebidas porque
4

3O

ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa.
estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços
destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva.
5 As Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de
liberdade nos estabelecimentos penais aprovada pelo Conselho Nacional de Educação em 2010 (Resolução
CNE/CEB 02 de 19/05/2010), não impedem a permanência da presença do interno auxiliando o professor
no espaço escolar, mas não o substituindo.
4O
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simplesmente fazem parte de um cadastro geral de escolas da Secretaria, não sendo vistas em suas
particularidades.
A grande maioria das escolas, com poucas exceções, conserva as mesmas características de
uma escola extramuros, mantendo os seus calendários letivos, propostas pedagógicas e curriculares,
materiais didáticos, gestão etc. Muitas sequer assumem a modalidade de educação de jovens e
adultos6, reconhecendo-se com uma escola regular dentro do sistema penitenciário.
Todas as escolas localizadas em presídios no país possuem características bem diferentes.
Enquanto algumas funcionam em espaços realmente criados para as escolas com salas de aula
propriamente ditas, outras funcionam improvisadamente, verdadeiras “celas de aula”7.
Infelizmente, não possuímos informações consolidadas sobre a realidade das escolas no
sistema penitenciário brasileiro. Desconhece-se, por exemplo, o número atualizado de unidades
escolares existentes nos estados; o número de professores atuando no sistema; o número de alunos
matriculados e frequentando a escola etc.
Julião (2012, p. 212) publicou um quadro demonstrativo com o número e proporção de
internos que estudavam em 2008 nos estados brasileiros. Por meio dele, é possível verificar que
possuímos uma realidade bastante diversa no atendimento aos apenados no Brasil.
[...] os estados que possuem o maior número de apenados estudando no país [em
2008] são: Espírito Santo (21,79%), Pernambuco (18%), Rio de Janeiro (16,44%),
Pará (16,30%) e Piauí (15,19%). Já os que possuem o menor número são: Maranhão
(0,85%), Alagoas (3,22%), Goiás (3,24%), Rio Grande do Norte (3,62%) e Mato
Grosso do Sul (3,99%) (JULIÃO, 2012, p. 213).
A história das escolas em presídios passa por diversos momentos. Muitas funcionam(vam) de forma
precária, improvisada, nos fundos dos presídios. A realidade destas escolas em alguns estados hoje é
bem diversa, varia de unidade penal para unidade penal. Enquanto algumas escolas possuem uma
estrutura parecida com uma escola regular oficial extramuros da Secretaria de Estado de Educação,
outras não possuem a mesma estrutura, continuam funcionando improvisadamente.
Segundo alguns relatos, essa diversidade que se observa entre as escolas de presídios dentro
de um mesmo sistema estadual também se justifica pela relação existente entre a direção da unidade
penal e a direção da escola. Enquanto em algumas unidades penais a direção se coloca mais próxima
da escola, em outras não existe aproximação. Conforme explicitado por alguns docentes, “em certas
unidades penais onde existem chefias na estrutura do sistema penitenciário responsáveis pela
educação no presídio, por serem subordinadas diretamente a própria unidade penal, conseguem
desenvolver uma certa interação com a direção local, mas no caso dos diretores das escolas que são
subordinados a Secretaria de Estado de Educação, se não fizerem um trabalho integrado com a
direção da unidade penal, não conseguem desenvolver as suas atividades”8.
A Educação de Jovens e Adultos, segundo a LDB (Lei 9394 de 1996), art. 21, é uma modalidade da
Educação Básica.
7 Segundo LEME (2011, p. 246 - 247), a “cela de aula” “é um lugar importante para os prisioneiros [...] um
espaço de realização e de construção de novos projetos. Porém, parece ainda faltar alguns elementos que
façam da “cela de aula” uma escola de verdade, uma escola que contribua para a reintegração social dos
cativos e que garanta o direito à educação”.
8 No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, várias unidades penais de regime fechado e semiaberto possuem
na sua estrutura técnica e administrativa a figura de um “técnico de educação” (chefe da divisão de educação)
que responde internamente por ações de educação, geralmente extraescolar, de cultura, de esporte e de lazer
nas unidades. Não necessariamente este cargo foi ocupado por profissionais da área de educação. Nas
unidades penais em que existem escolas, estas são administradas pela Secretaria de Estado de Educação.
Poucas são as experiências em que promovem uma relação entre as ações desenvolvidas pela chefia da divisão
de educação e a escola do sistema penitenciário.
6
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Alguns agentes operadores da execução penal justificam dizendo que: “o regulamento da
unidade penal, independente de qualquer coisa, tem que ser rigorosamente respeitado”. Recomenda
que se quiser fazer um bom trabalho “não pode de maneira nenhuma ir contra o regulamento”,
porque senão não se faz nada. “Se eles [gestores das unidades penais] falarem que não pode, não
pode”, pois “quem sabe se pode ou não são eles” e ninguém mais.
Em muitos casos, as escolas nos presídios são consideradas pelos internos penitenciários
como verdadeiras ilhas, “consulados”, onde os internos/estudantes conseguem, em parte, se
desvencilhar da realidade rotineira do dia-a-dia da cadeia.
Segundo alguns docentes, essa relação (aluno/interno e docente) é tão estreita que muitas
vezes eles não se abrem com seus amigos, mas se abrem com os professores.
Refletindo sobre como os docentes de uma forma geral são vistos pelo trabalho
desenvolvido nas escolas dos presídios, muitos professores disseram que seus colegas do sistema
penitenciário em geral não os veem com bons olhos. De certa forma a resposta se justifica e ratifica
a contradição existente na sociedade de que a grande maioria da população acredita que a solução
para o sistema penitenciário é o endurecimento das ações penais9 que já beiram à desumanização do
indivíduo.
Alguns docentes chegam a alegar que todas as dificuldades enfrentadas pelas escolas
localizadas nos presídios se justificam porque os agentes operadores da execução penal, assim como
a sociedade em geral, não têm interesse em educar os apenados e nem acreditam na sua recuperação.
Já quanto às escolas, em linhas gerais, pelo que se percebe, são bem vistas pelos diversos
atores sociais que participam desse microcosmo, embora muitos reconheçam que infelizmente ainda
não é possível se afirmar que existe nos estados uma política pública de educação para jovens e
adultos em situação de restrição e privação de liberdade. Em muitos casos, chegam a concluir que as
escolas estão no sistema penitenciário, mas não são do sistema penitenciário. Ou seja, infelizmente,
não fazem parte da proposta político institucional das unidades penais.
A situação das unidades escolares dentro do sistema penitenciário não é a mesma desde
2005, quando os Ministérios da Educação e Justiça passaram a dar maior atenção ao tema e
viabilizaram uma maior articulação com os estados para implementação de uma ampla discussão10.
Os diversos profissionais que atuam no sistema penitenciário reconhecem que muito já se caminhou,
porém muita coisa ainda tem que ser feita. Principalmente, entre outras coisas, se investir em uma
verdadeira política para educação em espaços de privação de liberdade, valorizando o trabalho
desenvolvido; assim como investindo na implementação de uma política de execução penal

A referida discussão está fundamentada em orientações internacionais, principalmente nas ideias norteamericanas, destacando-se as instituídas pelo estado de Nova York, da tolerância zero, a qual sustenta que é
lutando contra os pequenos distúrbios cotidianos que se fazem recuar as grandes patologias criminais
(Wacquant, 2001).
10 Através de um Protocolo de Intenções assinado pelo Departamento Penitenciário Nacional do Ministério
da Justiça (DEPEN/MJ) e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério
da Educação (atual SECADI/MEC), em 2005, foi criado o projeto Educando para a Liberdade, com o
objetivo de, através de uma articulação com as secretarias estaduais de educação e com as secretarias
responsáveis pela execução penal nos estados da federação, iniciar a discussão para implementação de uma
política nacional de educação para jovens e adultos em situação de restrição e de privação de liberdade no
sistema penitenciário brasileiro. O projeto possibilitou a organização dos I e II Seminários Nacionais de
Educação em Prisões realizados em 2006 e 2007 em Brasília, culminando com as orientações para a produção
das diretrizes nacionais para a educação em espaço de privação de liberdade, aprovadas posteriormente pelo
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (Resolução nº 3 de 11/03/2009) e pelo Conselho
Nacional de Educação (Resolução nº 2 de 19/05/2010).
9
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fundamentada no tratamento penitenciário, reconhecendo o papel das diversas assistências, inclusive
da educação.
Segundo eles, no âmbito das discussões sobre a política de educação para este público, muito
já se avançou, principalmente no que concerne a sua gestão. Hoje há um maior respeito e
compreensão sobre o tema. Por outro lado, pouco tem se conseguido conquistar no âmbito da
formação dos docentes que atuam nesta área, assim como na discussão sobre metodologias
educacionais, experiências de fomento a leitura e produção de materiais pedagógicos voltados para a
educação de jovens e adultos em situação de restrição e privação de liberdade.
Tanto no âmbito da formação dos educadores quanto da discussão sobre metodologias
educacionais, experiências de fomento a leitura e de produção de materiais pedagógicos, são diversas
e pulverizadas as experiências existentes nos estados. Muitas acabam não se sobressaindo, visto que
permanecem particularizadas em algumas unidades escolares ou sendo implementadas por um
pequeno grupo, sem qualquer visibilidade pela secretaria e não sendo socializadas entre os outros
profissionais.
É importante que se destaque que quando falamos hoje sobre políticas de educação para
jovens e adultos privados de liberdade, estamos nos restringindo [atualmente] à discussão sobre o
que vem sendo implementado no âmbito do sistema penitenciário. Pouco ou quase nada vem sendo
realizado nos estados e pelo governo federal para a ampliação da discussão do tema no âmbito do
sistema socioeducativo. Inclusive a própria Diretriz Nacional para educação em espaços de privação
de liberdade aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, reconhece que somente contempla o
sistema penitenciário – a política de execução penal –, sendo necessária, em virtude das suas
particularidades, a aprovação de uma nova proposta específica para a área socioeducativa.
Levando em consideração todas as questões que envolvem o jovem em cumprimento de
medidas socioeducativas, infelizmente muito pouco se tem produzido sobre a implementação de
uma política de educação para esta área.
Em virtude das inúmeras distinções legais, políticas e ideológicas que fundamentam os dois
campos da privação e restrição de liberdade (execução penal e medidas socioeducativas), é
impossível se imaginar que o produzido para uma área venha atender diretamente a outra. Sem
sombra de dúvida, estamos falando de duas políticas distintas no âmbito da privação de liberdade.
O papel da Educação no Sistema Penitenciário
Uma das principais questões evidenciadas na fala dos diversos agentes operadores da
execução penal foi a forma pelas quais compreendem a educação no sistema penitenciário. Todos os
entrevistados, unanimemente, reconheceram a sua importância e creditam à educação o papel de
contribuir com a “ressocialização” do interno penitenciário, conduzindo-o para a sua reinserção
social. Muitos associam a educação ao trabalho, dizendo que somente através de uma educação
profissional se conseguirá verdadeiramente reintroduzir o interno na sociedade.
Com base na análise das falas dos entrevistados, percebeu-se que, em linhas gerais, eles
compreendem o conceito “ressocialização”11 como sinônimo de reinserção social, inclusão social,
Conforme discussão apresentada por Julião (2012, p. 71), fundamentado na reflexão sobre o paradigma da
“incompletude institucional”, que valoriza uma política contrária à concepção de instituição total defendida
por Erving Goffman, “os conceitos ressocialização e reinserção social se deterioram, emergindo o de
socialização. Ambos os conceitos (ressocialização e reinserção social), ao contrário da socialização, estão
impregnados da concepção político-pedagógica de execução penal que compreende o cárcere como
instituição total/instituição completa, em que o indivíduo é capturado da sociedade, segregado totalmente da
comunidade livre. Com essa nova concepção, compreende-se o sistema penitenciário como uma instituição
social como tantas outras, reconhecendo a sua incompletude tanto institucional quanto profissional,

11
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socialização, sociabilidade etc. Estas pessoas parecem compartilhar da ideia de que o cárcere (sistema
penitenciário, sistema correcional) tem como papel punir e ressocializar o delinquente, valorizando
sobremaneira o discurso prisional predominante de que o seu objetivo central é a recuperação do
apenado; para elas, a educação nessa instituição social responde preponderantemente, embora em
parte, pela execução deste objetivo. Nesse caso, a educação no sistema penitenciário tem como
objetivo contribuir para a reinserção social do delinquente.
O dia-a-dia na Escola
As escolas intramuros seguem uma determinada rotina diária de segunda a sexta-feira.
Geralmente funcionam em dois turnos: um na parte da manhã e outro na parte da tarde. Não se tem
notícia ainda no país de experiência que esteja aproveitando o espaço da noite para a realização de
atividades educacionais no sistema penitenciário.
Suas atividades, segundo os depoimentos colhidos, são regulares, muito semelhantes às
realizadas nas escolas oficiais extramuros. São atividades que correspondem a aulas de alfabetização,
de primeiro e segundo segmentos do ensino fundamental e do ensino médio.
As escolas geralmente oferecem merenda aos alunos, além de todo o material necessário para
os estudos. Algumas conseguem ainda oferecer aulas de música e de artes plástica e/ou artes cênicas
ministradas por professores da escola ou por voluntários. Também são realizadas, como em
qualquer escola regular, atividades como Feiras de Ciência, Festivais de Música e Poesias, bem como
comemorações cívicas.
Dependendo da estrutura administrativa do sistema penitenciário, em alguns estados, como
o Rio de Janeiro, por exemplo, as escolas, administradas pelas Secretarias Estaduais de Educação,
ficam responsáveis pelo ensino regular, enquanto as atividades de “ensino informal”, consideradas
extraclasse, são realizadas por outros profissionais geralmente vinculados à própria administração da
unidade penal.
É muito comum no sistema penal brasileiro esta distinção: ensino regular X atividades de
ensino informal (atividades culturais e profissionalizantes). Geralmente, por não estarem integradas a
uma única matriz pedagógica – proposta político-pedagógica – acabam disputando o mesmo espaço
e público alvo. Em comum acordo, geralmente uma procura não interferir diretamente na outra.
Poucas são as experiências que conseguem politicamente reconhecer a necessidade de um
trabalho conjunto e articulado da educação regular com as ações culturais e profissionalizantes.
Oficialmente, já existem propostas administrativas e organizacionais para esta execução, porém, na
prática, elas não acontecem, ou acontecem esporadicamente, sem nenhuma continuidade. Um dos
principais problemas evidenciados nessa política e que, de certa forma, justifica grande parte dos
problemas explicitados na execução, é que ainda não se delimitou administrativamente as
competências de cada unidade administrativa, evidenciando-se, inclusive a sobreposição de
atividades.
Como é de ciência de todos, existem poucos recursos disponíveis para estas ações e o que
existe, infelizmente, vem sendo pulverizado em ações pontuais, sem nenhuma proposta conjunta,
desperdiçando recursos, tempo e pessoal.
Segundos dados divulgados pelo Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) em 2008:
valorizando a maior inserção das demais instituições com o cárcere, de outros profissionais extramuros com
os agentes operadores da execução. Cria-se uma nova dinâmica político e ideológica que prima pela não
segregação total do indivíduo, pela compreensão de que o ser humano vive em um constante processo de
socialização. Assim, reconhece-se que o papel do sistema de privação de liberdade é de socioeducar: do
compromisso com a segurança da sociedade e de promover a educação do delinquente para o convívio
social”.
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[...] evidencia-se que 59,73% dos projetos aprovados e convênios firmados com os
estados para utilização dos recursos do Funpen, nos últimos quatorze anos de sua
existência foram destinados à melhora da infraestrutura do sistema penitenciário –
reforma, construção de novas unidades e aquisição de novos equipamentos –,
contabilizando R$ 1,3 bilhão, 93,4% dos recursos investidos nos estados de 1995 a
2007. Apenas R$ 92,829 milhões, 6,6% dos recursos utilizados pelos estados, foram
investidos em 453 projetos objetivando a ampliação e aplicação das penas
alternativas no país, bem como a capacitação dos agentes operadores da execução
penal, a elevação de escolaridade e a capacitação profissional dos apenados, a
implementação de projetos laborativos e de assistência ao interno, ao egresso e seus
familiares (Julião, 2012, p. 150).
Para se tentar corrigir as distorções encontradas nessa política, é necessário se pensar na criação de
uma infraestrutura organizacional organicamente reconhecida que atenda as suas especificidades.
Diante de tal discussão, os entrevistados evidenciam que a solução não está somente em extinguir
um ou outro departamento, uma ou outra função, mas sim, talvez, na criação de um órgão superior
que aglomere política e administrativamente em um mesmo espaço todas as ações educacionais,
redefinindo as suas atribuições administrativas, incorporando verdadeiramente uma política
educacional fundamentada em uma proposta político pedagógica para o espaço carcerário.
O Rio de Janeiro, por exemplo, desde 1967, através de um convênio de cooperação técnica
entre as então Secretarias de Estado de Justiça e a de Educação, criaram escolas regulares no sistema
penitenciário fluminense. Tentando melhor organizar e gerir as experiências desenvolvidas, a
Secretaria de Estado de Educação atualmente possui na sua infraestrutura a Diretoria Especial de
Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas (DIESP). Já a Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária (órgão responsável pela execução penal no Rio de Janeiro) possui no
seu organograma a Coordenação de Reinserção Social na estrutura da Subsecretaria de Tratamento
Penitenciário. A referida Coordenação é responsável pela articulação junto à DIESP, assim como
pelas ações educativas chamadas extraclasse.
Os entrevistados destacaram que é importante que esta (nova) estrutura não se torne um
apêndice de uma estrutura administrativa inadequada, devendo, conforme as normas estabelecidas
para o funcionamento da burocracia no serviço público brasileiro, satisfações administrativas para
órgãos que não têm meios para reconhecer sua importância, nem mesmo suas peculiaridades.
O profissional da educação em espaços de privação de liberdade
Uma das questões fundamentais que emerge na discussão sobre educação em espaços de
restrição e privação de liberdade, e que merece atenção, é a forma como os diversos sujeitos da
política de execução penal percebem o profissional da educação que trabalha nas escolas dos
presídios.
Conforme explicitado anteriormente, é um espaço no sistema penitenciário considerado
como uma verdadeira “ilha”, “consulado”, em que os internos penitenciários não só o respeitam,
como também admiram os profissionais que lá trabalham, em especial, o professor.
Os professores que trabalham nas escolas dos presídios são geralmente profissionais da rede
estadual de educação. A grande maioria, dependendo do estado, é de profissionais contratados por
tempo determinado, por isso, existe uma grande rotatividade desses profissionais nessas escolas.
Muitos, conforme a legislação em vigor, só permanecem por um período máximo de dois anos.
Geralmente os professores contratados não escolhem as escolas em que serão lotados,
somente os concursados, de acordo com a sua classificação no concurso às vagas existentes. Por
isso, poucos são aqueles que foram atuar no sistema penitenciário por desejo pessoal.
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São diversas as justificativas apresentadas pelos docentes que puderam optar em atuar no
sistema penitenciário (geralmente espaço insalubre e perigoso, sem a existência de qualquer melhoria
salarial articulada a atividade)12.
Refletindo sobre a realidade do profissional da educação que trabalha em escolas localizadas
nos presídios e sobre os motivos que os levam a trabalhar neste espaço, embora não se tenha o
objetivo de questionar diretamente esses profissionais sobre os referidos motivos, algumas hipóteses
emergem quando da leitura aprofundada de seus depoimentos. Alguns afirmam ter vindo sem saber
o que iam encontrar. Muitos pela necessidade de emprego. Outros por idealismo ou voluntarismo, já
conhecendo o que iam encontrar.
A primeira hipótese, galgada nos depoimentos constantemente explicitados, é que são
atraídos pelo horário de trabalho, visto que poucas (ou quase nenhuma) escolas públicas estaduais de
EJA possuem horário diurno, geralmente somente as escolas dos presídios. Alguns docentes chegam
afirmar que, embora inicialmente alguns tenham procurado essas escolas por necessidade de
adequação de horário, muitos permanecem por – estranhamente – se sentirem mais seguros,
alegando, ainda, que o espaço os satisfazem profissionalmente, pois, além do respeito que os alunos
têm pelo professor, também conseguem executar as suas experiências, visto o grande interesse dos
seus alunos pela escola.
Outra hipótese é por se sentirem atraídos pela “aventura” de estar diretamente atuando em
um espaço particular como o sistema penitenciário. Pela sensação de “poder” que a sua função no
espaço lhes proporciona, visto que lidam diretamente com indivíduos apenados, que, embora
temidos pela sociedade, respeitam consideravelmente o profissional de educação que ali está.
A terceira e quarta hipóteses, embora não estejam diretamente explícitas nas entrevistas, são
questões que emergem das reflexões sobre essa realidade e sobre o papel do profissional da
educação dentro deste espaço.
Vale dizer que as questões levantadas não têm o objetivo de discriminar esses profissionais
por sua opção e/ou aptidão profissional, pelo contrário, reconhece-se sua coragem e a importância
do trabalho desenvolvido por eles dentro desses espaços, entendendo-se ser necessário se avançar na
definição do papel a ser desempenhado por eles nas escolas no cárcere.
Por ainda não existir uma política consolidada de educação nos espaços de privação de
liberdade em muitos estados brasileiros, geralmente essas escolas só sobrevivem porque existem
profissionais que se dedicam e se “doam” para o trabalho dentro do cárcere.
A grande maioria dos docentes também afirma não ter passado por qualquer processo de
capacitação para o referido trabalho e que embora já tivessem alguma experiência com a educação de
jovens e adultos em escolas extramuros, essa experiência nada lhe adiantou dentro das escolas dos
presídios, pois, segundo eles, é um trabalho completamente distinto e com particularidades que
somente com a prática diária se consegue compreender.
É importante se destacar que o Departamento Penitenciário Nacional incentivou a criação
nos estados de Escolas de Gestão Penitenciária com o objetivo de implementar uma política
nacional de formação para os agentes operadores da execução penal. Porém, infelizmente, os atuais
encaminhamentos políticos do Ministério da Justiça desestabilizam a consolidação política e
institucional destas unidades. Inclusive, contrariando a Lei de Execuções Penais que determina que a
política de execução penal é de responsabilidade dos estados da federação13, discute atualmente a
criação de uma Escola Nacional de Serviços Penais. Mesmo com a existência destas escolas, poucos
Muitos estados brasileiros ainda não possibilitam benefícios e/ou gratificações específicas para os
profissionais da educação que atuam nas escolas localizadas nas unidades prisionais. O estado do Paraná e do
Rio de Janeiro, pioneiramente apresentam como proposta gratificações que alcançam 100% do salário base.
13 O papel do Ministério da Justiça é de definir diretrizes nacionais e fomentar a política nos estados.
12
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estados efetivamente investiram em experiências de formação inicial e continuada para os
profissionais técnicos da área de tratamento penitenciário, incluindo-se os educadores que atuam no
sistema penitenciário. Investiram particularmente na formação dos profissionais que atuam na área
de segurança penal.
Dentro do espaço escolar no cárcere, entre professores e internos é como se existisse um
pacto de silêncio em torno da vida pregressa do estudante, sobretudo no que diz respeito ao crime
cometido. Chegam a afirmar que, por medida de segurança, sequer têm acesso aos prontuários.
Para alguns profissionais, o professor no sistema penitenciário tem que se assumir além de
professor: “tem que ser amigo, pai, mãe, psicólogo, assistente social e da jurídica”, visto que para
todo o tipo de assunto são geralmente demandados pelos internos.
Por outro lado, é também fundamental que os profissionais que atuam nas escolas do
sistema penitenciário (geralmente profissionais das secretarias de educação) compreendam o seu
papel na política de execução penal e que se assumam também como agentes operadores da
execução penal, como qualquer outro profissional técnico do sistema.
O aluno/ interno penitenciário
Conforme dados publicados por Julião (2012, p. 131), sobre o perfil do interno brasileiro em
2008:
[...] 75,16% da população carcerária [estavam] na faixa etária entre 18 e 34 anos (faixa
etária economicamente ativa), estando, a grande maioria, 31,61%, entre 18 e 24 anos;
40,25% são da cor branca, 38,89% da cor parda e 16,72% da cor negra. Somente
0,59% se dividem em amarela (0,48%) e indígena (0,11%); quanto a formação
educacional, 64,26% não concluíram o ensino fundamental e somente 8,77%
concluíram o ensino médio (destes, 0,93% possuem o ensino superior incompleto,
0,43% o ensino superior completo e 0,02% pós-graduação).
Dos 358.824 apenados em 2008, na sua distribuição por grau de instrução: 8,03% eram analfabetos;
12,22% eram apenas alfabetizados; 44,01% possuíam o ensino fundamental incompleto; 12,45% o
ensino fundamental completo; 9,88% o ensino médio incompleto; 7,39% o ensino médio completo.
Embora tenhamos um enorme quantitativo de potenciais alunos para as escolas no sistema
penitenciário, o estudo revelou que somente 17,3% dos presos no Brasil estavam envolvidos em
alguma atividade educacional.
Da mesma forma que os professores que trabalham nas escolas dos presídios são
considerados especiais, os alunos/internos penitenciários também são pelos diversos agentes
educacionais responsáveis pela educação no sistema penitenciário, principalmente quando
comparados aos alunos das escolas extramuros.
Segundo estes profissionais, os alunos/ internos penitenciários são estudiosos, valorizam
muito o professor e não têm problemas com indisciplina. Todos os que estão na escola vão porque
querem, pois não são obrigados a estudar.
Comparando-os com os alunos das escolas extramuros, segundo os depoimentos, os
alunos/internos penitenciários dão mais valor à escola. Por outro lado, apresentam uma altíssima
baixa autoestima.
Indagando-se sobre os motivos que fazem que com a escola não esteja completamente
lotada – visto que a grande maioria dos internos penitenciários são analfabetos ou possuem, no
máximo, o primeiro segmento do ensino fundamental14 – já que o efetivo carcerário é muito maior
do que o número de alunos da escola, quatro hipóteses foram levantadas pelos entrevistados: (1) de
Segundo dados do DEPEN/MJ de 2009, 53,66% da população carcerária brasileira, 254.152, não
concluíram o ensino fundamental.
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que não existe uma política interna nas unidades que oriente o apenado para participar das atividades
educacionais; (2) porque não existe um incentivo por parte da própria administração da unidade
penal de manter a escola cheia; (3) porque o interno não possui nenhuma assistência que lhe
proporcione a ida à escola, pois muitos não possuem condições básicas como, por exemplo, roupas
adequadas; (4) e, por último, existe uma grande descrença do interno no futuro, proporcionando
falta de objetivo por parte dos internos, gerado muitas vezes pela ausência de incentivo da gestão da
unidade para determinadas atividades, bem como pela sociedade preconceituosa e excludente que
enxerga o egresso penitenciário como um carcinoma social.
A leitura no sistema penitenciário e a existência de bibliotecas no cárcere
A atual legislação penal prevê que, em atendimento às condições locais, todas as unidades
penais deverão dotar-se de uma biblioteca provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos15.
Conforme Resolução nº 2, de 19 de maio de 2010, que dispõe sobre Diretrizes Nacionais para a
oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais, no Art. 3º,
inciso III:
[...] a oferta de educação para jovens e adultos em estabelecimentos penais [...] estará
associada às ações complementares de cultura, esporte, inclusão digital, educação
profissional, fomento à leitura e a programas de implantação, recuperação e
manutenção de bibliotecas destinadas ao atendimento à população privada de
liberdade, inclusive as ações de valorização dos profissionais que trabalham nesses
espaços.
Diversas são as experiências existentes no cárcere que vislumbram viabilizar a leitura aos apenados
no espaço carcerário: cestas de livros; bibliotecas itinerantes; bibliotecas públicas; bibliotecas
escolares; bibliotecas com acervos religiosos; etc.
Assim como as escolas dos espaços de privação de liberdade, as bibliotecas existentes no
cárcere surgiram como ações voluntárias e se instalaram no sistema penitenciário em espaços
improvisados. A maior parte dos projetos em andamento são oriundos de propostas de voluntários
e/ou de Organizações Não Governamentais (ONGs).
Poucas são as unidades penais no país que conseguiram resolver tal questão e possuem
bibliotecas organizadas com procedimentos que atendem os internos penitenciários. Muitas, por
terem sido criadas por iniciativas individuais, geralmente comportam um reduzido número de
publicações adequadas à leitura dos jovens e adultos privados de liberdade. Outras simplesmente
entulham publicações diversas, sem qualquer tratamento e seleção de livros adequados ao perfil de
leitor existente no cárcere.
Em algumas unidades penais, além da biblioteca da unidade penal, aberta ao público em geral
– internos penitenciários –, existem bibliotecas escolares destinadas somente aos internos/ alunos
das escolas. Por não haver uma concentração de esforços para unificação destas duas supostas
bibliotecas, estes espaços sofrem dos mesmos problemas que as escolas: pulverização dos recursos
materiais, físicos e humanos existentes. Gerando, consequentemente, reduzido acesso aos potenciais
destinatários.
Conforme evidenciado, são diversas as questões que envolvem a existência de bibliotecas no
cárcere. Em algumas unidades, a sua existência não significa a garantia de utilização pelos internos
destes espaços e dos seus serviços. Geralmente estão simplesmente estruturadas para atender o que

Segundo o relatório da situação atual do sistema penitenciário, produzido pelo DEPEN/MJ em 2008 (p.
27), dos 1.148 estabelecimentos penais existentes nos estados pesquisados, apenas 305 possuíam bibliotecas.
15
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determina a Lei de Execução Penal, estando os internos impedidos de ter acesso aos livros e,
consequentemente, da leitura no espaço carcerário16.
São diversas as justificativas fundamentadas nas medidas de segurança para cerceamento da
leitura no espaço carcerário. Processos absurdos de censura, principalmente realizadas por
profissionais não especializados na análise das obras, inviabilizam a entrada de materiais adequados
ao público privado de liberdade e de obras de seu interesse.
A não existência de uma proposta política que fundamente procedimentos e que viabilizem a
aquisição de obras para as bibliotecas no cárcere ampliam consideravelmente o abismo entre o
potencial leitor e a leitura no espaço carcerário.
A metodologia de ensino praticada nas escolas de presídios
Conforme já explicitado anteriormente, devido à ausência de registros que orientem a
história das ações implementadas nas escolas localizadas no sistema penitenciário, tudo se perde no
tempo. É como se constantemente estivessem vivendo improvisadamente. Cada passo dado parece
caminhar em câmera lenta.
Inserida nesse contexto, a questão metodológica das ações desenvolvidas nessas escolas não
foge à regra. Infelizmente, embora se reconheça a sua especificidade, ainda não se pensou em uma
metodologia apropriada que atenda a realidade dessas escolas.
Por não existir uma metodologia propriamente dita para o trabalho nas escolas em espaços
de restrição e privação de liberdade, ela depende muito do professor. Cada professor geralmente tem
a autonomia de propor uma para o seu trabalho docente. Ainda não se pensou em uma metodologia
que venha orientar as ações dentro destas escolas, por isso, espera-se que cada docente seja bastante
criativo e perspicaz para poder adequar o conteúdo programático da sua disciplina à realidade do
sistema penitenciário, pois diante das diversas dificuldades encontradas, desde a falta de espaço
físico, de recursos materiais e financeiros até os limites impostos pela segurança das Unidades, o seu
trabalho passa a se restringir ao espaço da sala de aula.
Geralmente, a metodologia dessas escolas depende muito do professor. Muitos criam uma
metodologia própria para o momento, para o que aluno exige. Ou seja, “a todo tempo ele procura
criar uma melhor maneira de ensinar”.
Em muitos casos, ainda se está trabalhando a partir de um planejamento que o próprio
professor faz. Na maior parte das escolas, ainda não se conseguiu se produzir uma proposta
metodológica diferente, apropriada e pensada para esta clientela. Por isso, não existe uma
uniformidade, unidade na proposta pedagógica destas escolas.
Enquanto por um lado as questões apresentadas podem ser vistas por um viés positivo, visto
que o profissional poderá adequar-se a realidade do contexto educacional a qual está inserido,
respeitando os sujeitos – alunos; por outro lado, a ausência de uma proposta mais unificada que
possibilite uma orientação de encaminhamentos mínimos, torna-se temeroso, haja visto que muitos
dos profissionais que atuam no sistema penitenciário não passaram por um processo de formação
que possibilitem um melhor aproveitamento dos seus conhecimentos profissionais. Nesse sentido,
as escolas ficam a mercê e expostas a própria sorte de possuir profissionais comprometidos,
qualificados e competentes para produzir uma proposta que atenda adequadamente os seus
objetivos educacionais.
Em 20 de junho de 2012, a Corregedoria-Geral da Justiça Federal e o Departamento Penitenciário Nacional
publicaram Portaria conjunta (n. 276, de 20 de junho de 2012) que disciplina o Projeto Remição pela Leitura no
Sistema Penitenciário Federal. Pelo Art. 1º, a Portaria “institui, no âmbito das Penitenciárias Federais, o
Projeto ‘Remição pela Leitura’, em atendimento ao disposto na Lei de Execução Penal, no que tange à
Assistência Educacional aos presos custodiados nas respectivas Penitenciárias Federais”.
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A falta de material didático apropriado para cada disciplina, principalmente de livros
adequados àquela clientela, faz com que o professor tenha que se desdobrar, procurando,
criativamente, responder às expectativas dos seus alunos. Com dinâmicas e materiais muitas vezes
alternativos, como utilização de sucatas, por exemplo, os professores encontram soluções para o seu
dia-a-dia em sala de aula.
Ciente de que não existe propriamente uma metodologia para o ensino de adultos, embora
Paulo Freire, entre outros estudiosos desta prática tenham desenvolvido propostas e discutido a sua
especificidade, fazendo algumas recomendações, comumente se trabalha com jovens e adultos
seguindo a mesma dinâmica metodológica produzida para o ensino de crianças. Dentro das escolas
dos presídios, não é diferente, desde a arrumação das salas de aula e de todo o espaço escolar, esta
questão torna-se evidente.
Diante do explicitado, geralmente o ambiente físico reflete a absoluta falta de compreensão
da especificidade desse trabalho e desse público. É muito comum se perceber, que, embora se tenha
adultos como público alvo, o espaço escolar e, principalmente, as aulas realizadas nas escolas
localizadas nas unidades penais parecem destinadas a um público infanto-juvenil.
Refletindo sobre os possíveis motivos que levam a tal distorção, acreditamos que: embora
alguns professores justifiquem dizendo que são os próprios alunos que desejam que seja assim,
acreditamos que a formação dos professores não é adequada para o trabalho com este publico, não
existindo também nenhum trabalho para a sua orientação (inicial e continuada) e,
consequentemente, sua adequação; que, de certa forma, a infantilização da metodologia utilizada nas
escolas dos presídios tem como objetivo também a infantilização dos alunos/internos penitenciários,
propiciando a não utilização de temas da vida adulta no dia-a-dia da escola, como a realidade
carcerária, bem como sexualidade, violência, drogas, regras sociais etc., visto que são temas inerentes
à realidade adulta e que são verdadeiros tabus dentro das unidades penais.
Vale dizer, entretanto, que, mesmo com dificuldades e em condições muitas vezes precárias,
as escolas localizadas nos presídios continuam funcionando, graças ao esforço dos profissionais de
educação que conseguem arrebanhar um número significativo de indivíduos interessados nesse
espaço, seja para reduzir a ociosidade, seja com perspectivas de um futuro melhor.
Por isso, ampliando cada vez mais as perspectivas dos trabalhos ora desenvolvidos, é
fundamental que se implemente uma política nacional que possibilite a discussão e possível
implementação nos estados de uma educação para jovens e adultos privados de liberdade com
metodologias educacionais, com experiências de fomento a leitura e materiais pedagógicos
adequadas a esta realidade.

Considerações Finais
Diante das questões explicitadas, em uma avaliação ainda superficial, podemos afirmar que,
infelizmente, não possuímos uma política pública consolidada que leve em consideração o tema
metodologias educacionais, experiências de fomento a leitura e produção de materiais pedagógicos de educação de jovens
e adultos, mas sim, evidencia-se a execução de uma série de programas e projetos governamentais e
não-governamentais que visam, de forma desarticulada, a atender determinadas demandas
emergentes. Em linhas gerais, não é possível sequer se identificar uma articulação entre as diversas
ações em andamento. Ambas são geralmente independentes e realizadas por diversos agentes sem
qualquer interlocução.
Levando-se em consideração o tema de discussão, foi possível se evidenciar, principalmente
no âmbito governamental, a existência de uma série de ações fundamentais que possibilitam
encaminhamentos para a consolidação de uma política para área de EJA. Porém, diversas são as
questões também emergentes que merecem a nossa atenção sobre o tema, principalmente quando
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levamos em consideração o aspecto da diversidade dos sujeitos da EJA. Dentre eles, podemos
destacar: (1) a ausência de uma proposta política objetiva e coerente de formação de educadores para
EJA; (2) a inexistência de uma proposta pedagógica e de materiais didáticos que levem em
consideração a diversidade dos sujeitos da EJA. Durante muitos anos, por exemplo, o tema
“educação em espaços de privação de liberdade” foi totalmente invisível para o poder público, não
aparecendo nas principais discussões sobre a EJA no país; (3) com a ausência de políticas
consolidadas de formação inicial e continuada dos educadores da EJA e, consequentemente, da
ausência de propostas pedagógicas e de produção de materiais didáticos fundamentados para a área,
observa-se a reprodução de estratégias pedagógicas infantilizadas, totalmente inadequadas para os
jovens e adultos; e (4) como desdobramento, principalmente no âmbito da produção de materiais
didáticos, são ínfimas as pesquisas que se debruçaram sobre o tema e que possibilitaram
encaminhamentos para a constituição de uma proposta mais clara e objetiva. São poucas as
experiências em andamento nas universidades que possibilitarão um maior avanço na discussão do
tema.
Uma outra questão importante também evidenciada na discussão sobre o tema é a ausência
da utilização de ambientes virtuais, multimídia e tecnologia da informação e comunicação na EJA.
Quanto à utilização de novas tecnologias e educação a distância – EAD no âmbito da EJA, por
exemplo, denuncia-se que a exclusão das linguagens tecnológicas é mais uma forma de vivenciar a
condição desigual dos sujeitos da EJA (tanto dos educandos, quanto dos educadores). As políticas
públicas dos últimos anos, embora intensificando a disponibilização de recursos tecnológicos, pouco
significaram para modificar as práticas e a cultura de uso na comunidade escolar, principalmente
voltados para esta modalidade de ensino17.
Quanto a utilização de materiais de apoio, ambientes virtuais e multimídia na EJA, em linhas
gerais, ainda se evidencia um certo desconhecimento sobre o tema e preconceito exacerbado e não
fundamentado. Em linhas gerais, em detrimento de uma super valorização da EJA presencial, é
descartada a possibilidade de se desenvolver qualquer trabalho de EJA utilizando-se as ferramentas
de EAD. Com isso, prefere-se descartar junto qualquer possibilidade de utilização de ambientes
virtuais, multimídia etc. que poderiam ser acrescidas aos trabalhos presenciais.
Diante do explicitado, evidencia-se a necessidade imediata de capacitação dos diversos
profissionais da EJA sobre o tema Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs, com o
objetivo de sensibilizá-los e melhor aparelhá-los sobre a sua discussão, visto que ainda estão presos a
conceitos e concepções consideradas ultrapassadas. Conforme o “Plano de Ação Internacional”
apresentado pela Assembleia Geral da ONU para a “Década das Nações Unidas para a alfabetização:
Educação para Todos”, é necessário se “formular programas que confiram alta prioridade à
motivação do aluno, atendendo as suas necessidades específicas e apoiando um ambiente cultural”.
Diversas são as medidas sugeridas visando atender o Plano apresentado pela ONU: (I)
desenvolver diversos modos de apresentação, incluindo o uso de tecnologias de informação e
comunicação; (II) o desenvolvimento de conteúdos, materiais e metodologias sensíveis às questões
de gênero, partindo dos idiomas, dos conhecimentos e das culturas locais; (III) integração da
alfabetização a outros setores, tais como saúde, economia, meio ambiente e agricultura, primando-se,
por exemplo, pela extensão da agricultura a métodos de geração de renda; (IV) ter, nas escolas e na

A Resolução CNE/CEB 03 de 15/06/2010, que Institui Diretrizes Operacionais para a Educação de
Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de
EJA; idade mínima e certificação nos exames de EJA; e Educação de Jovens e Adultos desenvolvida por meio
da Educação a Distância, pela primeira vez na história da EJA no Brasil, regula e apresenta importantes
considerações sobre EJA e Educação à distância.
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comunidade, material de leitura disponível a crianças e adultos, na língua materna e em uma segunda
língua etc.
É ressaltado, em linhas gerais, que se faz necessário o uso das novas linguagens tecnológicas,
mas também das demais linguagens disponíveis, e até mesmo o resgate das linguagens não mediadas
por tecnologias, utilizadas em todo o Brasil.
No campo da educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade, as
questões explicitadas acima se potencializam, haja vista, conforme já explicitado, serem muito
recentes as discussões nacionais que levam em consideração o tema. Todas as experiências
consideradas exitosas, por exemplo, ainda não foram socializadas, restringindo-se aos espaços da
unidade escolar, quando muito, da própria Secretaria de Estado de Educação.
Diante das questões apresentadas ao longo do trabalho sobre a política de educação para os
jovens e adultos em situação de privação de liberdade, é possível se levantar diversas questões que
ainda merecem a nossa atenção. Entre tantas que poderiam ser elencadas para ampliação desta
discussão, identificamos como centrais: (1) a falta de unidade nas ações educacionais desenvolvidas
— ainda não se definiram as atribuições dos diversos órgãos envolvidos na política; (2) (pela falta de
definição das atribuições dos diversos órgãos envolvidos nessa política), todos geralmente
desenvolvem as mesmas atividades, pulverizando os poucos recursos que lhes são disponíveis; (3) a
maior parte das ações educacionais são desenvolvidas de forma precária, sem recursos materiais e
em espaços improvisados, muitas vezes sem qualquer planejamento prévio; (4) os profissionais não
são capacitados para o trabalho, visto a sua especificidade; (5) não existe uma proposta metodológica
definida para esse trabalho; (6) falta, na política de execução penal, uma proposta política nacional de
educação que venha dar suporte as diversas experiências que vem sendo desenvolvidas no país,
possibilitando a sua unificação e, consequentemente, a sua ampliação.
Em suma, podemos afirmar que embora existam escolas dentro do sistema penitenciário no
Brasil, ainda não existe uma política pública de educação que atenda a sua realidade, pois, em linhas
gerais, identificamos que todas as ações educacionais vêm se desenvolvendo sem nenhum
planejamento e acompanhamento que lhes dê direção, ocorrendo, na maioria das vezes, de forma
precária e em espaços improvisados. As escolas que estão localizadas no sistema penitenciário não
estão integradas a proposta político institucional de execução penal das unidades penitenciárias, não
podendo ser consideradas do próprio sistema.
Embora tenhamos avançado com a aprovação das Resoluções do Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária (2009) e do Conselho Nacional de Educação (2010) que instituem
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação de jovens e adultos em situação de restrição e
privação de liberdade para o sistema penitenciário, principalmente orientando uma nova proposta
política de execução penal fundamentada no paradigma da incompletude institucional/profissional e,
respectivamente, com os encaminhamentos para a implementação dos Planos Estaduais de
Educação nas Prisões, a política formulada está bem distante da prática realizada nas escolas do
sistema penitenciário, em cada estado. Ainda predomina uma política improvisada e empobrecida, na
qual não se reconhecem princípios e premissas enunciados e consolidados, na perspectiva do direito
à educação e dos direitos humanos dos internos penitenciários.
Diante dos diversos problemas de ordem administrativa e metodológica que envolvem as
ações educacionais em questão, defendemos que, para que se possa verdadeiramente instituir
políticas públicas de execução penal que venham garantir o reingresso do indivíduo de forma justa e
humana à sociedade, torna-se necessário se (re)definir uma estrutura administrativa que atenda os
interesses de uma proposta educacional para a referida clientela, (re)elaborando, em seguida, um
diagnóstico da situação sócio educacional da população carcerária, para que posteriormente se
analise as metodologias específicas a serem adotadas para a sua formação, criando, com isso,
condições propícias para a reinserção social dessas pessoas.
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A escola no sistema penitenciário, ao contrário na sociedade livre, parece ainda ser o único
espaço de produção e divulgação de conhecimento formal, desempenhando um papel diferente do
que desempenha extramuros. Ali ela continua sendo um espaço fundamental para o resgate da
cidadania, visto ser praticamente o único para os internos penitenciários, pois eles não têm acesso
aos diversos meios de tecnológicos de comunicação. Nesse sentido, a escola nos presídios tem uma
enorme responsabilidade na formação de indivíduos autônomos, na ampliação do acesso aos bens
culturais em geral, no fortalecimento da autoestima desses sujeitos assim como na consciência de
seus deveres e direitos, criando oportunidades para o seu reingresso na sociedade. Por isso, é
indispensável o fortalecimento do espaço escolar no sistema penitenciário, principalmente
fundamentado em propostas consolidadas que levem em consideração os atuais recursos
tecnológicos, pedagógicos e metodológicos disponíveis, assim como as questões que envolvem hoje
a diversidade dos sujeitos da EJA.
Ciente de que o problema das cadeias está fora de seus muros, visto que a camada da
sociedade que se encontra enclausurada é, e sempre foi, a excluída de direitos sociais e dos bens de
produção, acredito que a educação, livre da ideia assistencialista empregada modernamente, tanto se
justifica como parcela possível da solução para os que já se encontram lá dentro, como para os que
vivem excluídos socialmente, sendo eventuais candidatos para vida carcerária.
Sem ter a pretensão de colocar o ponto final no debate, espero que este trabalho venha
contribuir com a referida discussão, possibilitando a sua ampliação, bem como fornecendo subsídio
para posteriores desdobramentos, visto que, enquanto não se tiver uma definição política do papel a
ser desempenhado pela educação no sistema penitenciário, acreditamos ser inútil investir qualquer
recurso nessa direção, pois sem um projeto político pedagógico para o setor estaremos dando
subsídios para aqueles que acreditam que investir na educação em espaços de privação de liberdade é
estar literalmente “jogando dinheiro fora”.
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Resumo: O artigo se insere na discussão sobre a educação de mulheres em situação de privação de
liberdade, tema que tem merecido atenção de estudiosos e estudiosas do campo da Educação de
Pessoas Jovens e Adultas – EJA. Os dados apresentados foram coletados no contexto de uma
pesquisa que analisou a constituição das experiências educativas escolarizadas de mulheres, jovens e
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experiências educativas escolarizadas em instituições prisionais do estado. A análise das narrativas
produzidas pelas entrevistadas toma como referência a teoria da relação com o saber proposta por
Bernard Charlot, de maneira específica os conceitos de mobilização, sentido e atividade. Os relatos
das experiências escolares mostram duas situações diferentes no que diz respeito às condições de
acesso e permanência na educação básica: trajetórias marcadas por dificuldades e interrompidas
precocemente e outras mais regulares e duradouras. A prisão constitui, portanto, para algumas
mulheres, a possibilidade de retomar o ensino fundamental, e, para outras, a impossibilidade de
prosseguir o ensino médio. Apesar dessas diferenças, é possível identificar nos relatos aspectos
comuns, no que diz respeito aos sentidos da educação escolar, à mobilização em relação ao aprender
e à realização das atividades na escola da prisão. Tais aspectos são apresentados e discutidos como
elementos de compreensão da complexa realidade da educação de mulheres jovens e adultas no
sistema prisional.
Palavras-chave: Relação com o saber; Gênero; Sistema prisional; EJA.
Trajectories and experiences of schooling of women in situations of imprisonment
Abstract: This article is part of the discussion on the Education of women in situations of
deprivation of liberty, a topic that has received attention from scholars in the field of Young and
Adult Education. The data presented were collected in the context of a study that analyzed how the
educational experiences of educated women are shaped in situations of imprisonment in the State of
Minas Gerais. It refers specifically to reports produced on interviews with 5 women who attend
school in one of these institutions, and 1 educator who is responsible for monitoring educational
experiences in state prisons. The analysis of the interviews uses the theory of relationship with
knowledge proposed by Bernard Charlot, especially the concepts of mobilization, sense and activity.
The reports of school experiences show two different situations with regard to the conditions of
access to basic education and the retention of students to it: paths marked by difficulties and halted
prematurely, and other more regular and long lasting trajectories. Therefore prison is for some
women the possibility of resuming elementary school, and for others, the inability to get to
secondary school. Despite these differences, it is possible to identify common aspects in the stories
that range from the perspectives on school education to the mobilization in relation to learning and
achievement in school activities in prison. These aspects are presented and discussed as essentially
important elements in order to understand the complex reality of the education of young and adult
females in the prison system.
Keywords: Relationship with knowledge; Gender; Prison system; Youth and Adult Education.
Trayectorias y vivencias escolares de mujeres en situación de privación de libertad
Resumen: El artículo discute la educación de las mujeres en situaciones de privación de libertad, un
tema que ha recibido mucha atención en el campo de la Educación de Jóvenes y Adultos - EJA. Los
datos presentados fueron recogidos en el contexto de un estudio que analizó la constitución de las
experiencias educativas de las mujeres en situaciones de privación de libertad en el Estado de Minas
Gerais. Se refieren a los informes producidos en entrevistas con 05 de las mujeres, alumnas de EJA
en una de estas instituciones, y 01 pedagoga responsable por acompañar las experiencias educativas
en estas instituciones. El análisis de las narrativas toma como referencia la teoría de la relación con el
conocimiento de Bernard Charlot específicamente los conceptos de movilización, sentido y
actividad. Los informes de las experiencias escolares muestran dos situaciones diferentes con
respecto a las condiciones de acceso y permanencia en la educación básica: caminos marcados por
las dificultades y por la interrupción temprana y otros marcados por experiencias más regulares y de
larga duración. La prisión para algunas mujeres, significa la posibilidad de volver a la escuela, y para
otras, la imposibilidad de continuación. A pesar de estas diferencias, es posible identificar elementos
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comunes en las historias con respecto a los sentidos de la educación escolar, la movilización en
relación con el aprendizaje y las actividades escolares. Estos aspectos se presentan y se discuten
como elementos para la comprensión de la compleja realidad de la educación de las mujeres en el
sistema penitenciario.
Palabras-clave: Relación con el conocimiento; Género; Sistema penitenciario; Educación
de Jóvenes y Adultos.

Introdução
Neste artigo, buscamos contribuir com a discussão sobre a educação de mulheres em
situação de privação de liberdade1. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Justiça (Brasil,
2008) constata-se no Brasil, nos últimos anos, uma tendência ao aumento significativo de mulheres
nessa situação. Com relação à escolarização dessas mulheres o documento “Educação nas Prisões
Brasileiras”, elaborado pela Relatoria Nacional para o Direito Humano à Educação, apresenta um
quadro preocupante: “quase 80% das mulheres não têm o ensino fundamental completo”(Carreira,
2009, p.28).
Na última década, temos acompanhado, no Brasil, as preocupações com o reconhecimento
do direito à educação de pessoas jovens e adultas em situação de aprisionamento, por parte da
sociedade civil, dos movimentos organizados em prol dos direitos humanos, de educadores, do
sistema judiciário, de governos, de pesquisadores/as, que culminam, em 2010, com a homologação e
publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Prisional2 (Brasil, MEC, 2010)
momento em que a política nacional assume o direcionamento da educação em um espaço, até
então, considerado como sendo próprio das questões judiciais.
No documento referência “A educação para jovens e adultos em situação de restrição e
privação de liberdade no Brasil: questões, avanços e perspectivas”, apresentado em abril de 2012, no
Seminário Educação nas Prisões, realizado em Brasília, Sauer e Julião (2012) destacam como
principais conquistas para a educação no contexto prisional:
a aprovação das Diretrizes Nacionais para a oferta de educação nos estabelecimentos penais
pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (Resolução nº 3 de 11/03/2009
do CNPCP) e das Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em
situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais pelo Conselho Nacional de
Educação (Parecer CNE/CEB nº 4/2010 e Resolução CNE/CEB nº 2 de 2 19/05/2010); e,
por conseguinte, a alteração na Lei de Execução Penal que permite às pessoas presas
diminuírem a sua pena com base nas horas de estudo (Sauer e Julião, 2012, p 3).
Por sua vez, a preocupação com a educação de mulheres, as correlações de gênero e a
equiparação histórica das desigualdades de gênero encontram-se na pauta de debates diversos no
cenário nacional e internacional. De modo específico, no campo da EJA, essa tem sido uma questão
recorrente, como pode ser constatado nos documentos da V e IV Conferências Internacionais sobre
1No

campo da EJA, utiliza-se a denominação “pessoas em situação de privação de liberdade” para referir-se a
presos/as, detentos/as ou apenados/as. Pretende-se com essa denominação evitar a utilização de palavras que
estigmatizam os sujeitos e, ao mesmo tempo, considerar as singularidades e especificidades características do
público da EJA (Ireland, 2009).
2Embora o reconhecimento ao direito da pessoa jovem e adulta privada das condições de acesso à educação
se apresente com o advento da Constituição Federal Brasileira de 1988, consideramos relevante observar que
desde 1984, portanto, quatro anos antes, a Lei de Execução Penal (LEP) já contemplava a educação como
possibilidade para as pessoas em situação de privação de liberdade.
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EJA – CONFINTEA3. Esses debates têm provocado questionamentos sobre processos, práticas
educativas e correlações de gênero e contribuído para o avanço da situação educacional de mulheres,
em relação ao reconhecimento do direito ao acesso e permanência na escola.
As oportunidades educativas ofertadas às mulheres nas unidades prisionais do país têm sido
discutidas e, em diversos aspectos, questionadas, seja pela extensão da oferta, seja pela efetividade
dessa oferta na continuidade dos estudos dessas mulheres (Graciano, 2005; Graciano e Schilling,
2008; Nonato, 2010 e 2011; Souza et. al 2012; Souza, Caetano e Rosa, 2012; Yamamoto et al2010).
Colares e Chies (2010, p.408) apontam como duas questões atuais das políticas prisionais o
crescimento da taxa de encarceramento feminino e “... o improviso institucional no enfrentamento e
no atendimento dessa recente demanda.”
Nos trabalhos sobre o tema, discute-se o papel do estado e da sociedade civil na garantia do
direito à educação para as mulheres em situação de privação de liberdade, e ficam evidentes a
multiplicidade e a complexidade dos fatores envolvidos nos processos educativos desenvolvidos nas
prisões.
Nosso propósito neste artigo é ampliar as discussões no campo da EJA sobre a oferta da
educação em instituições de privação de liberdade. Ao trazermos à cena as preocupações com a
educação de mulheres, pretendemos contribuir para o debate sobre gênero e EJA,lançando olhares
sobre a prática educativa no contexto de privação de liberdade,no qual as mulheres estão cada vez
mais presentes.

Percursos Teóricos e Metodológicos da Pesquisa
Os dados apresentados foram coletados no contexto de uma pesquisa que analisou a
constituição das experiências educativas escolarizadas de mulheres, jovens e adultas, em situação de
aprisionamento, no Estado de Minas Gerais4. O campo investigado abrange 03 instituições
prisionais exclusivamente femininas desse estado e a metodologia empregada incluiu: um
questionário que traçou o perfil social de 137 mulheres em cumprimento de pena nessas instituições,
análise dos projetos pedagógicos de duas instituições que ofereciam a experiência escolarizada e
entrevistas abertas com 10 alunas de escolas localizadas nas prisões e 02 pedagogas responsáveis
pelo acompanhamento da experiência educativa escolarizada oferecida em 02 instituições.
No presente trabalho, aprofundamos a análise das entrevistas realizadas com 05 mulheres
que frequentam aulas de EJA em uma das instituições prisionais pesquisadas e que funciona no
sistema APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados)5. A escolha das mulheres
entrevistadas contemplou diferentes faixas etárias e diferentes níveis de escolaridade, sem pretender
gerar uma amostra representativa.

3V

CONFINTEA – Conferência Internacional sobre Educação de Adultos. Conferência realizada em
Hamburgo, Alemanha, em julho de 1997. VI CONFINTEA – Conferência Internacional sobre Educação de
Adultos. Conferência realizada em Belém, Brasil, em dezembro de 2009.
4 Pesquisa iniciada em março de 2011 com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - CNPq.
5“A APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados é uma entidade civil de Direito Privado,
com personalidade jurídica própria, dedicada à recuperação e reintegração social de condenados a penas
privativas. O trabalho da Apac dispõe de um método de valorização humana, vinculada à evangelização, para
oferecer ao condenado condições de se recuperar. Busca, também, em uma perspectiva mais ampla, a
proteção da sociedade, a promoção da justiça e o socorro às vítimas” (TJMG, 2009, p. 17).
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Na análise das entrevistas, direcionamos nossa atenção aos relatos que elas produziram, à
maneira como narraram suas trajetórias escolares, como descreveram a escola na prisão, aos casos
que contaram, às situações que escolheram para nos contar nas entrevistas. Entendemos que são
relatos produzidos durante as entrevistas e que elas disseram aquilo que julgaram ser pertinente
naquela situação – o cuidado com o que se diz é maior dentro de uma instituição prisional – como
pudemos comprovar em nossa inserção como pesquisadoras nesse campo. Ainda assim, entendemos
que o que foi dito nas entrevistas nos possibilita, por nossa vez, dizer algo acerca da educação de
mulheres em situação de privação de liberdade, que possa ajudar a compreender a complexidade
dessa realidade.
Para ampliar a compreensão sobre o contexto da escola na qual essas mulheres encontram-se
inseridas, utilizamos dados da entrevista realizada com a pedagoga que acompanha o processo
educativo na instituição prisional.
Ao analisarmos trajetórias escolares de mulheres, não podemos ignorar o proposto por Joan
Scott sobre a necessidade de tomar o gênero como categoria de análise (Scott, 1990). Assim, os
estudos que nos levam a compreender o gênero como produzido nas e produzindo as relações
sociais (Louro, 1997) e como “construção social da diferença entre os sexos” (Perrot, 2005, p.467)
balizaram nosso modo de olhar na análise das entrevistas.
Tal opção engendra um exercício teórico de evitar o que Valerie Walkerdine (2003) chama de
“armadilha” 6 em pesquisas sobre mulheres. Embora a autora tenha como centro das suas
investigações as relações de gênero e matemática, acreditamos que suas reflexões são pertinentes
para nossa análise. Isso porque, de certo modo, ao narrarem suas trajetórias as mulheres
entrevistadas apresentaram relações com o conhecimento cuja compreensão não pode se restringir a
uma análise cognitiva que, ao reafirmar diferenças entre mulheres e homens, estabelece
desigualdades de gênero. 7
Encontramos na teoria da relação com o saber proposta por Bernard Charlot (1999, 2000,
2001, 2005) uma abordagem teórica por meio da qual pudemos dialogar com os estudos de gênero
na análise dos dados da pesquisa. Desse ponto de vista, não é possível pensar nem o saber nem o
sujeito de saber fora da relação do sujeito com o saber, ou seja, o saber só pode ser pensado como
relação. Essa relação é estabelecida por um sujeito em um mundo que lhe é anterior, construído nas
relações de outros sujeitos. Considerando a perspectiva da “sociologia do sujeito” proposta por
Bernard Charlot (2000), a análise das entrevistas buscou considerar tanto os determinantes sociais
das experiências educacionais vivenciadas pelas mulheres presas (em sua trajetória pregressa e
também na escola da instituição prisional) quanto o caráter fundamentalmente subjetivo dessas
trajetórias e vivências. Destacamos, na interpretação dos dados da pesquisa, três elementos que
Bernard Charlot (2000) apresenta como constitutivos da “relação com o saber”: sentido, mobilização
e atividade.

A autora utiliza a palavra “trap” para mostrar como, ao analisarmos correlações de Gênero e Matemática,
devemos cuidar para não cairmos nas armadilhas que produzem diferenciações e desigualdades. As traduções
dos textos em inglês são da nossa autoria.
7 A respeito do conceito de Gênero, afinidades políticas e tensões teórico-metodológicas, sugerimos cf. Louro
(2007).
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Trajetórias e Vivências Escolares
Foram cinco as mulheres que forneceram os relatos de suas experiências educativas:
Cândida, Ângela, Cecília, Márcia e Vilma8. A análise dos relatos das experiências escolares mostra
duas situações diferentes no que diz respeito às condições de acesso e permanência na educação
básica: trajetórias marcadas por dificuldades e interrompidas precocemente e outras mais regulares e
duradouras. A prisão constitui, portanto, para algumas mulheres, a possibilidade de retomar o ensino
fundamental, e, para outras, a impossibilidade de prosseguir o ensino médio. Apesar dessas
diferenças, é possível identificar nos relatos aspectos comuns, no que diz respeito aos sentidos da
educação escolar, à mobilização em relação ao aprender e à realização das atividades na escola da
prisão. Tomando como referência essas duas situações agrupamos as mulheres entrevistadas em dois
grupos apresentados a seguir.
No primeiro grupo, encontramos Cândida, Márcia e Vilma. Elas tiveram sua trajetória
escolar interrompida pelas dificuldades econômicas, pela discriminação, pela gravidez precoce,
situações que marcam a vida de muitas mulheres, alunas da EJA, como mostram narrativas de
diferentes mulheres da EJA em pesquisas sobre gênero e EJA (NOGUEIRA, 2003; SOUZA, 2008,
SOUZA e FONSECA 2008, 2010). Revela-se nessas trajetórias a ausência do direito ao acesso e à
continuidade da vivência escolar. Para elas, paradoxalmente, a prisão foi a oportunidade de retomar
os estudos, oportunidade que avaliam que não teriam em liberdade. Revelam a preocupação e a
dedicação na orientação de seus filhos e suas filhas no sentido de não abandonarem a escola,
mostrando como as preocupações com o cuidado marcam a vida dessas mulheres, assim como, de
muitas outras mulheres, alunas da EJA, como os estudos já citados demonstram.
Cândida tem 30 anos, estudou até a quarta série do Ensino Fundamental. Iniciou seu
percurso escolar aos 7 anos, e parou na quinta série: “entrei na escola eu tava com sete anos, eu fiz a
1ª, a 2ª, a 3ª, a 4ª. Aí passei pra 5ª e saí da escola, parei de estudar, comecei trabalhar”. Tentou
retomar os estudos no período noturno, mas não prosseguiu: “comecei ver que não tava dando pra
eu estudar a noite porque tava muito perigoso o bairro, eu parei de estudar”. A situação de privação
de liberdade trouxe a ela a oportunidade de retomar os estudos: “...só que graças a Deus aqui voltei a
estudar, pretendo voltar a estudar quando eu sair daqui.”
Segundo ela, o abandono da escola na quinta série aconteceu contra a vontade de sua mãe:
“era pra eu renovar minha matrícula, aí eu falei: - mãe eu não vou estudar mais. Aí minha mãe[disse]:
- não minha filha estuda”. Agora, de volta à escola, na prisão, ela vive situação parecida com sua
própria filha: “e a minha filha agora tem 14 anos e também não quer ir pra escola. Aí eu mandei uma
carta pra ela falando o mesmo que a minha mãe falou”. Ao ser perguntada se não estivesse presa
estaria estudando, ela respondeu que achava que não, “porque eu não tinha incentivo nenhum.
Entendeu? Eu ia olhar logo assim não eu não vou estudar! Eu já tava parada! Eu ia continuar
parada.”
A oportunidade de retomar os estudos na prisão aparece também em relação à regularização
da documentação escolar. Cândida, que não possuía registros sobre sua passagem na escola, é
submetida a um processo de avaliação pela pedagoga e incluída na turma de EJA. Ela relata que após
sair da prisão poderá se matricular em uma escola: “veio até uma mulher aqui ontem e falou que eu
passei na prova e que não tinha nenhum documento meu agora já tem. Então eu posso sair e já
começar estudar!”
Vilma tem 40 anos, estudou até a quinta série do Ensino Fundamental, o que fez dos 7 aos
10 ou 12 anos de idade. Relata uma infância com muitas privações e problemas, entre os quais o
8Os

nomes são fictícios para preservar a identidade das pessoas envolvidas.
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alcoolismo da mãe, o que a impedia de acompanhar e estimular a vida escolar de Vilma e suas três
irmãs. Ao falar sobre os motivos que a levaram a deixar a escola, Vilma apresenta dois aspectos: a
discriminação sofrida por ser negra e a necessidade de ajudar a mãe a criar as irmãs mais novas. Ela
relata: “eu não tive muito carinho de mãe, né? Pra continuar os meus estudos, né? E foi muito
sofrimento na minha infância, então não tive .... e na escola sofri humilhação entendeu? Eu desisti da
escola, fui trabalhar, saí da escola.”
Na tentativa de oferecer aos filhos e às filhas uma situação diferente, ela buscou valorizar e
estimular a escolarização deles e delas, o que relaciona inclusive com o crime cometido.
“Essa cadeia toda que eu tô pagando foi pra mim poder manter os estudo deles coisa que eu
não tive oportunidade eu dei pra eles estudar, coisa que a minha mãe nunca teve condições
de me dar eu dei pra eles, pra eles estudar, sempre foi muito bem vestido pra escola, muito
bem arrumado pra não ter mesmo de sofrer o que eu sofri né? E então foi onde que eles
estudaram né? Até animava eles pra ir pra escola. Meu menino abandonou a escola, largou,
mas eu saindo agora vou ver se eu converso com ele, ele tem dezessete anos.”
Na prisão, ela retomou os estudos. “Eu só fiz até a quinta série, eu só fiz a quinta, agora eu
tô fazendo a quinta e a sexta, no ano que vem eu vou pra sétima, se Deus quiser eu vou terminar.”
Márcia tem 53anos e frequentou a escola até o segundo ano do Ensino Fundamental. Fala
sobre o início de sua vida escolar na zona rural, da longa caminhada que fazia, junto com os irmãos,
para chegar a uma escola “tão humilde, era de tábua, de tábua e cheia de buraco a escola”.
“Na época meu pai, quando nós começamos a estudar, ele fazia aqueles lápis de
bambuzinho, bambuzinho de rosa. Até que a gente aprendesse a escrever né? Aí então a
gente começou estudar, andava, andava, andava um tempão pra gente chegar na escolinha e
a gente ia brincando, e as vezes nós era tão relaxado que nós ficava brincando e quando
assustava nós voltava, não ia na escola não e a minha mãe chegava e dava um coro em nós, e
chegava lá e falava com a professora pra por nós de castigo”.
Era difícil aprender a ler: aí eu fiquei num tal de ABC, que era ABC antigamente né? ABCD
e tal e eu era, nosso Deus, cabeça dura, não queria aprender de jeito nenhum. Ela estudou nessa
escolada zona rural até o segundo ano, e então parou de estudar. Mudou-se para a cidade aos 10
anos, a mãe matriculou-a na escola novamente, mas ela “não quis mais estudar”. Casou cedo e teve
três filhas. Separou-se do marido e, para sustentar as filhas, começou a trabalhar. Embora participe
da turma de EJA na APAC, 2ª etapa do Ensino Fundamental, e tenha estudado até o 2º ano do
Ensino Fundamental, é acompanhada pela professora de Português e pelo professor de Matemática,
que organizam para ela atividades diferentes das outras alunas e que envolvem leitura, escrita e
operações matemáticas.
Cândida, Márcia e Vilma possuem em comum, portanto, a trajetória escolar marcada por
dificuldades e interrompida precocemente. Além disso, as três encontraram na prisão a possibilidade
de voltar a estudar. Outras duas entrevistadas produziram relatos que apresentam situações
diferentes das anteriores. Ângela e Cecília avançaram bem mais na escolaridade, com trajetórias
marcadas pelo sucesso escolar, apesar de dificuldades enfrentadas. Por isso, não encontram na
condição de privação de liberdade possibilidade de continuidade dos estudos. Elas apresentam a
demanda da realização do ensino médio e do ensino superior.
Cecília tem 24 anos. Quando foi presa, cursava o segundo ano do ensino médio, no curso
Normal de uma escola tradicional da cidade. Relata uma trajetória regular, de sucesso escolar, que foi
interrompida pela prisão. Enquanto estudava, sonhava em fazer curso superior de Administração. À
época da entrevista, desejava a oportunidade de cursar o segundo e o terceiro anos do Ensino Médio
enquanto cumpria sua pena, pois ainda faltava um ano para acabar de cumpri-la. “Aí eu tô querendo
fazer dois anos em um, tô querendo estudar na escola aqui perto”. Perguntada se teria essa
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oportunidade, ela afirma que “se a gente correr atrás, a gente consegue. Conversando com o Juiz que
o juiz vem aqui uma vez no mês. Aí conversando com ele, ele abre a oportunidade”.
Ângela tem 21 anos, começou a estudar aos 7 anos de idade e parou aos quatorze anos, na
oitava série, porque engravidou e “não tinha mais condições de ir pra escola. Não tinha com quem
deixar o meu filho e eu tive que assumir toda uma responsabilidade de mãe, mas o meu sonho era
voltar a estudar. Meu sonho ainda é acabar de estudar e fazer uma faculdade”. Ela retomou os
estudos na APAC para concluir a oitava série, sete anos depois de ter abandonado a escola.
Entretanto, apesar de importante, a oferta de estudos na unidade prisional não será suficiente para
que Ângela prossiga estudando após a conclusão do Ensino Fundamental, considerando-se que não
há a oferta de Ensino Médio.
Cecília e Ângela demonstram a construção de uma visão positiva de si mesmas enquanto
alunas.Afirmam que tinham facilidade nas matérias, boas notas e que gostavam da escola e das
atividades escolares. Cecília, mesmo não se beneficiando da certificação oferecida pela escola,
frequentava as aulas, para “lembrar” do que tinha aprendido.
O reconhecimento das diferenças entre as trajetórias escolares das mulheres presas (as quais,
neste artigo, nos levaram a dois grupos com percursos distintos) é importante e coloca para a
Educação de Pessoas Jovens e Adultas questões e demandas diferenciadas. Entretanto, essas
diferentes trajetórias encontram-se com uma condição comum: a oferta de educação escolarizada
por uma instituição prisional, na qual se encontram: a APAC.
Sobre essa instituição, a publicação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais –
TJMG “Projeto novos rumos da execução penal”afirma:
A principal diferença entre a Apac e o Sistema Carcerário Comum é que na Apac os próprios
presos (chamados de recuperandos pelo método) são co-responsáveis pela sua recuperação e
têm assistência espiritual, médica, psicológica e jurídica prestadas pela comunidade. A
segurança e a disciplina do presídio são feitas com a colaboração dos recuperandos, tendo
como suporte funcionários, voluntários e diretores das entidades, sem a presença de policiais
e agentes penitenciários. (TJMG, 2009, p.17)
Para entender a escola neste espaço prisional, recorremos às informações da entrevista com
a pedagoga sobre o seu funcionamento.
Nesta APAC, o município se responsabiliza pela oferta de uma turma de EJA da 2ª etapa do
Ensino Fundamental iniciada em 2009. Esta turma se constitui em um anexo de uma das escolas
municipais da rede e atende separadamente às mulheres, conforme o tipo de regime: regime fechado
e regime semiaberto9. Durante as entrevistas, como já relatamos, as mulheres que já concluíram o
Ensino Fundamental, algumas na própria instituição prisional, solicitam a oferta do Ensino Médio
na instituição, ou a possibilidade de matrícula em escolas estaduais. Entretanto, prevalecem
dificuldades burocráticas de garantia desse acesso para conclusão dos estudos, tanto pelos limites da
organização da institucional prisional, ou pelos órgãos competentes responsáveis pela oferta do
Ensino Médio.
O acesso das mulheres à escola se faz desde o momento em que ingressam na APAC. Ao ser
identificado pela funcionária da instituição que a recuperanda não completou o Ensino Fundamental
ela é encaminhada à escola. A regularização da vida escolar da aluna (conferência de histórico escolar
De acordo com a Lei de Execução Penal – LEP o tipo de regime é estabelecido conforme o determinado
judicialmente para cumprimento da pena privativa de liberdade. De acordo com o artigo 112 da LEP a pena
privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso
(regime semiaberto e aberto), a ser determinada pelo juiz, quando o/a preso/a tiver cumprido ao menos um
sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do
estabelecimento.
9
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ou classificação10) é feita pela pedagoga da escola municipal que acompanha a turma de EJA na
instituição prisional. Pelos princípios que regem o sistema APAC, a educação, assim como o
trabalho, é obrigatória no processo de ressocialização das recuperandas.
As aulas acontecem de segunda a sexta-feira e tem duração de duas horas e meia atendendo
ao denominado pela escola 1º segmento (5ª e 6ª séries) e o 2º segmento (7ª e 8ª séries). A aluna cursa
um segmento por ano. Há um professor de Ciências e Matemática, professora de Português,
professor de Inglês, professor de Educação Física, e uma professora de História e Geografia.
Em nossas incursões em instituições prisionais (presídio, penitenciária e APAC), observamos
que acesso às salas de aula é diferente. No presídio e na penitenciária há normas de segurança
observadas na saída e trajeto da cela à sala de aula: revistas, acompanhamento de agentes
penitenciários que, inclusive, permanecem nos corredores próximos às salas de aula. Na APAC as
mulheres do regime semiaberto dirigem-se sozinhas às salas de aula e não há normas de segurança
mais rígidas. Há que se ressaltar, no entanto, que as mulheres que são encaminhadas para as APACs
já passaram por rigoroso sistema de triagem em relação à segurança.
No regime fechado são os professores que se descolam para a sala de aula que funciona
nesse espaço:
Pedagoga: - Porque o sistema fechado não,pode sair de forma alguma, né.
Entrevistadora: - Nem pra ir pra escola?
Pedagoga: - Nem pra ir ao banheiro no sistema aberto. Pra você ter uma ideia, nem na
portinha só quando o juiz vai lá, ou a promotora que elas podem sair lá de dentro, mesmo
assim ele não gosta, né? Então assim o sistema do fechado é fechado.Elas não podem de
forma alguma ir pra fora [ir para o espaço do regime semi-aberto].
Assim, em um mesmo dia, em horários alternados, um mesmo professor atende
separadamente aos dois grupos de alunas.
Com relação ao projeto pedagógico da instituição analisada, a pedagoga entrevistada afirma
que não há um projeto específico que contemple a escola naquela instituição e segue-se o Projeto
Pedagógico e orientações gerais sobre a EJA da rede municipal: “É o mesmo [projeto] da escola. A
gente não tira, o único diferencial é o horário” (Pedagoga APAC).
Se o texto desses documentos “permanece o mesmo” de uma escola que funciona fora dos
muros da prisão, o cotidiano da escola na prisão é atravessado por regulamentos, normas,
ordenamentos, restrições espaciais, controle do tempo, sanções, vigilância e regras disciplinadoras e
normalizadoras que ecoam o descrito por Michel Foucault em seu livro “Vigiar e punir: nascimento
das prisões”. (Foucault, 1987).
Na APAC não se praticam as mesmas normas rígidas de segurança de outras instituições: não
há agentes penitenciários, não há revistas de policiais para as mulheres se dirigirem às salas de aula, a
entrada das pessoas na instituição não segue normas rígidas, como revistas, por exemplo, e uma das
recuperandas fica responsável pela portaria – entrada e saída de pessoas – mantendo inclusive as
chaves. Mesmo assim, há uma vigilância e o “bom comportamento é valorizado”, até mesmo
determinando o acesso às aulas, pois para ir a escola é preciso “ter um bom comportamento. Tudo
envolve, se der uma briguinha ela já tá de castigo. Então a gente respeita muito isso, os professores
ficam de olho” (pedagoga).
É no cruzamento dessas duas escalas que buscamos compreender os relatos das mulheres
entrevistadas: a escala das trajetórias individuais que, revelando as marcas da condição de classe e
10A

classificação refere-se a um procedimento utilizado pelas escolas do sistema educacional brasileiro para
alocar o/a estudante na série equivalente ao conhecimento que ele possui. Esta classificação pode se dar por
meio do documento formal que é o histórico escolar ou por meio de uma avaliação aplicada pela escola.
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gênero (dificuldades para prosseguir os estudos, gravidez precoce, responsabilidade pelo sustento e
educação dos filhos), são vivenciadas de maneira subjetiva; e a escala das condições de oferta da
educação no sistema prisional, no Brasil e, especificamente, na escola da APAC pesquisada. Para
realizar a leitura desse mapa em duas escalas, retomamos a teoria da relação com o saber proposta
por Bernard Charlot.
Charlot (2000, 2005) propõe a compreensão do sujeito como, ao mesmo tempo, e
inteiramente, um ser humano, um ser social e um ser singular. Um ser de desejo em um mundo
compartilhado com outros sujeitos; que ocupa uma posição social cuja primeira instância é a família
e atribui sentidos e significados singulares a si próprio e ao mundo, na construção de uma história
singular. Para esse sujeito, aprender é uma necessidade que marca sua presença em um mundo
produtor de saberes. Essa atividade é central no processo de construção do ser humano, que
envolve tornar-se um membro da espécie humana (hominizar-se), tornar-se um ser humano único
(singularizar-se) e tornar-se membro de uma comunidade, ocupando nela um lugar (socializar-se).
Através da educação produz-se a si mesmo e é produzido pelo mundo. Portanto, o sujeito e sua
história são sempre totalmente sociais e totalmente singulares, e o pertencimento a uma classe social
é interpretado de maneira ativa pelo indivíduo, na construção de uma história da qual é sujeito. Em
diálogo com a Sociologia da Educação de Pierre Bourdieu, o autor afirma que é preciso analisar as
atividades que os indivíduos exercem,no contexto das posições sociais, para “... conquistar, para
manter, para ‘transmitir’ essas posições e é preciso considerar também outras persepctivas do que
simplesmente a de sua posição social” (Charlot, 2005, p.40, aspas do autor).
Frente à obrigação de aprender para ser, a qual, de acordo com o autor, é subjacente à
condição humana, os sujeitos vivenciam diversos processos de aprender, nos quais estabecelem
diferentes relações com diferentes saberes, diferentes relações com o aprender em contextos
diversos.
A relação com o saber é o conjunto das relações que um sujeito estabelece com um objeto,
um ‘conteúdo de pensamento’, uma atividade, uma relação interpessoal, um lugar, uma
pessoa, uma situação, uma ocasião, uma obrigação, etc., relacionados de alguma forma ao
aprender e ao saber – consequentemente, é também relação com a linguagem, relação com o
tempo, com a atividade no mundo e sobre o mundo, relação com os outros e relação
consigo mesmo, como mais ou menos capaz de aprender tal coisa, em tal situação (Charlot,
2005, p.45).
A relação com o saber é, portanto, constituída por um conjunto de relações empreendidas
com diversas formas de aprender que variam de acordo com a situação colocada pelo tipo de saber e
pelas circunstâncias nas quais ocorrem a aprendizagem. Essa noção opõe-se à análise “negativa”,
aquela que identifica os elementos que “faltam” ao sujeito para atingir a atitude adequada em relação
à aprendizagem. Assim, é equivocado que nos preocupemos em encontrar “a” relação com o saber
do sujeito, ignorando os diferentes espaços, situações e interações envolvidos no processo educativo
do qual este sujeito participa. “A pesquisa sobre a relação com o saber deve analisar então os
diferentes elementos que integram os processos construídos pelo sujeito nas diversas interações”
(Charlot, 2001, p.15-16).
Remetendo-nos ao contexto dos dados discutidos neste artigo, podemos perguntar: que
elementos integram os processos construídos pelas mulheres alunas da escola da APAC nas
interações que vivenciam na escola? Tais elementos encontram-se, por um lado, em suas trajetórias
escolares: em que medida puderam usufruir do direito à educação? De que maneira outras demandas
– maternidade, trabalho, relações amorosas, relação com o mundo do crime, condições de acesso –
interferiram na sua “decisão” de abandonar a escola? O que aprendiam? Como se vêem como
aprendizes (mais ou menos capazes de aprender)? Os elementos dos processos educativos das
mulheres entrevistadas encontram-se também, por outro lado, nas possibilidades (ou limites) que
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encontram na prisão para continuar estudando: como se constitui a oferta? Como se organiza o
currículo? Quem são e como atuam seus(suas) professores(as)?
Alguns desses elementos foram apresentados anteriormente. Na primeira seção, ficou claro
que a escola na APAC significa possibilidade e limite da educação, oferta e negação do direito de
estudar. Possibilidade e oferta na medida em que garante os anos finais do Ensino Fundamental,
com a realização de atividades educativas escolares de maneira regular e com certificação. Limite e
negação do direito na medida em que não oferece o Ensino Médio, está submetida às normas da
prisão (as quais, muitas vezes, não coincidem com as possibilidades dos processos educativos).
Na apresentação sucinta que fizemos das mulheres entrevistadas, nesta seção, os elementos
das trajetórias escolares estão delineados, mostrando a diversidade dos percursos escolares e da
imagem que construíram de si mesmas. A seguir, prosseguimos com a apresentação do referencial
teórico da relação com o saber proposto por Bernard Charlot para trazer à discussão outros
elementos dos processos educativos.

Mobilização, Atividade e Sentido
A análise da relação com o saber leva o autor aos conceitos de mobilização, atividade e
sentido: “o que é analisado aqui como relação funciona como um processo que se desenvolve no
tempo e implica atividades” (Charlot, 2000, p. 54).Para haver atividade, o sujeito deve mobilizar-se e
para isso, a situação deve apresentar sentido .
O conceito de mobilização remete à dinâmica interna necessária para aprender. Mobilizar-se
é colocar-se em movimento. “Mobilizar é por recursos em movimento. Mobilizar-se é reunir suas
forças, para fazer uso de si próprio como recurso” (Charlot, 2000, p.55). A definição da mobilização
envolve o conceito de atividade, o autor afirma que o sujeito
... mobiliza-se, em uma atividade, quando investe nela, quando faz uso de si mesmo como de
um recurso, quando é posta em movimento por móbeis que remetem a um desejo , um
sentido, um valor. A atividade possui, então, uma dinâmica interna. Não se deve esquecer,
entretanto, que essa dinâmica supõe uma troca com o mundo, onde encontra metas
desejáveis, meios de ação e outros recursos que não ela mesma (Charlot, 2000, p.55).
Segundo o autor, a adoção do termo atividade tem a intenção de ressaltar a presença de um
sujeito que a realiza. Sujeito, como vimos, que se mobiliza, coloca-se em movimento em função de
determinadas atividades. Para a compreensão dessa dinâmica, Charlot utiliza ainda o conceito de
sentido.
Esse conceito é explicado pelo autor por uma tripla definição: a possibilidade do
estabelecimento de relações em um sistema ou conjunto, a possibilidade de estabelecimento de
relações com outros aspectos ou fatos da vida do sujeito e a produção de inteligibilidade sobre algo.
Assim, tem sentido “o que é comunicável e pode ser entendido em uma troca com os outros. Em
suma, o sentido é produzido por estabelecimento de relação, dentro de um sistema, ou nas relações
com o mundo ou com os outros” (Charlot, 2000, p.57).
Esses três conceitos foram adotados na leitura que fizemos dos relatos produzidos pelas
mulheres nas entrevistas.
Podemos iniciar esta reflexão perguntando: Ao frequentarem a escola da APAC, em relação
a quê e de que maneiras as entrevistadas mobilizam-se? Como fazem “uso de si” nesses processos?
Nos relatos produzidos por elas, encontramos a mobilização em relação a “uma vida normal” (aqui,
o movimento é em direção ao exterior, àquilo que poderão usufruir quando estiverem em liberdade,
se tiverem avançado na sua escolaridade) e também em relação ao aprender na escola, aprender
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conteúdos, aprender habilidades tipicamente escolares (nesse caso, o movimento é centrípeto, ou
seja, elas se movem em direção aos próprios saberes escolares). Vejamos as duas situações:
“Tô perto de sair, vou sair dia 28 de agosto, agora, vou voltar estudar e pretendo seguir
minha vida normal! Uma vida de um ser humano normal”(Cândida).
“É o estudo, é muito bom estudar. Hoje eu vejo a falta que faz, porque se o cê quiser um
trabalho cê tem que ter até o 3º, pra você conseguir um emprego então o estudo faz falta
sim. Hoje eu posso ver que realmente faz falta pra gente”(Vilma).
“Eu acho que eu mudei, porque agora eu penso mais pra frente. Penso estudar mais, crescer
mais pra dá, dá uma vida boa pro meu filho”(Cecília).
Essas falas mostram uma mobilização em relação ao futuro, para o qual a educação é uma
trilha segura, ou uma exigência externa. As falas seguintes mostram que existe também a mobilização
em relação ao saber escolar. E isto as mobiliza em busca do saber escolar, mas não é somente a
remição o que as mobiliza. O saber escolar, o aprender o que não sabia é também muito importante
para elas que foram durante muito tempo privadas do acesso ao conhecimento e do acesso ao
universo que o domínio do conhecimento possibilita.
Cândida, por exemplo, demonstra enorme satisfação em aprender, e isso se destaca mesmo
quando respondia a uma pergunta sobre a remição da pena por dias estudados:
“Lógico que queria minha remição, ia me ajudar bastante no meu processo. E outra eu
queria aprender, eu queria aprender o que eu não sabia, muitas coisas eu não sabia que hoje
eu já sei. Por exemplo: interpretar texto. Eu nem nunca imaginava que eu sabia interpretar
um texto” (Cândida).
Também na matemática, disciplina em relação à qual afirma ter mais dificuldade, Cândida
demonstra a satisfação em perceber que está aprendendo: “Aí é igual três elevado a dois, aí eu vou
somar o três duas vezes, aí vai ser conta de vezes. Aí eu somei duas vezes. Eu não sabia, nem
imaginava. Entendeu? Agora eu já sei!”
Cecília já concluiu o ensino fundamental e participava de algumas aulas, “só pra pegar
algumas coisas que tem muito tempo que eu não estudo. Eu queria né? Pra quando eu fosse pro
semiaberto eu ir pra escola já lembrando de algumas coisas que eu esqueci.”
Ao comentar sobre outras alunas da escola é que Cecília revela seu encantamento em relação
ao aprender:
“Tem muitas que tão aqui que não tinham nem... que não sabiam nem ler e escrever, que
aprenderam muita coisa aqui mesmo. Tem gente aqui que não sabia ler já junta as letrinhas.
Assim.... elas não falam pra gente, elas falam assim quietinha, baixinho, eu que fico prestando
atenção: - Oh, aprendeu! Aí elas ficam rindo à toa (risos). Eu gosto de ver quando elas estão
juntando as letrinhas também, é bonitinho” (Cecília).
Ângela, quando perguntada sobre o que mais gosta na escola, responde: “experiência”. Ao
explicar sua resposta, fala do envolvimento com as “histórias novas” de cada dia: “Acho muito
interessante porque cada dia, principalmente de matemática, é... é principalmente história e
geografia, cada dia é uma história nova. Sabe? Aí você se envolve naquilo ali e tal, eu acho muito
bom”( Ângela).
A questão da mobilização aparece na discussão de Maeyer (2013) como “...reconciliação com
o ato de aprender, às vezes até com a alegria de aprender”, e é apontada pelo autor como “... o
objetivo último que a prisão pode ter. (Maeyer, 2013, p.48).
Além da mobilização, podemos ler os relatos produzidos nas entrevistas pela ótica do
conceito de sentido. Lembrando a definição de Charlot apresentada anteriormente, perguntamos: o
quê faz sentido na educação escolarizada vivenciada na APAC? Apesar da mobilização em relação ao
aprender, as entrevistadas não se referiram aos conteúdos escolares como elementos que “fizessem
sentido”, ajudassem a compreender o mundo, tivessem relação com algo que fizessem ou que
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soubessem anteriormente. O que parece trazer maneiras diferentes de entender a vida, ou de viver, é
a relação com os (as) professores (as), mais especificamente, o fato de que as professoras da escola
as tratam bem, interessam-se por suas vidas e as veem como capazes de aprender. Vejamos alguns
exemplos:
Ao ser perguntada sobre o que mais gostava na escola,Cândida inicialmente faz referência ao
conteúdo, para a seguir enfatizar a relação com a professora: “Ah, eu gosto de tudo né? O meu
problema mais é na matemática, a professora é maravilhosa. A Mariza, não sei se vocês conhecem..
Ela tem assim, explica direitinho, explica de novo e eu tô pegando. Os professores que dão aula aqui
são maravilhosos, tratam a gente super bem como pessoas mesmo, pra eles assim, nós não somos
nem recuperandas”(Cândida).
No caso de Cândida, a satisfação em relação à aprendizagem da interpretação de textos
começa pelo reconhecimento de que ela sabia interpretar textos, o que se inicia pela intervenção da
professora, em uma atitude de valorização da aluna: “E a Sueli (professora) falou assim: - Cristina cê
tá ótima na interpretação de texto. Eu falei assim: ah, Sueli, pára.... E ela tá me ensinando os
parágrafos direitinho aonde eu posso por ponto, aonde eu não posso.”
O diálogo abaixo, partindo da pergunta da entrevistadora, mostra também como o interesse
das professoras é o que parece fazer sentido na escola:
Entrevistadora:- E como é na sala?
Cândida: - Ah o professor chega, dá boa tarde, pergunta se tá tudo bem... E se a gente tem
alguma novidade do nosso processo a gente conta pra eles, eles escutam.
Entrevistadora:- Que novidades?
Cândida: - Igual mesmo dia 16 eu tenho um fórum[audiência]. Aí eu já chego assim: -Ah,
professora! É que eu fiquei sabendo né? Então eu já chego a professora: - dia 16 eu tenho um
fórum! Aí eles ficam alegres da mesma forma que a gente fica! Eles são gente boa!
Aspectos semelhantes estão presentes no relato de Aline:
“Eu encarei todo um mundo de novo de tudo que eu tinha me esquecido, mas aos poucos eu
fui lembrando. E é muito bom! São assim professores que vem sem o menor receio de tá
vindo, apesar que tá sabendo que tá mexendo com preso não é fácil mas vem de coração
aberto, disposto a ajudar, oferecer um ombro amigo, a ser mais que professor, isso é
importante pra gente.” (Aline).
A questão do sentido aparece como o aspecto central da educação nas prisões: “identificar e
hierarquizar as aprendizagens para lhes dar um sentido: para que elas possam lhe oferecer
possibilidades de escolha com conhecimento de causa; para que a faculdade de escolher reencontre
seu campo de ação, a saber o eu-aprisionado mas aprisionado por um certo tempo apenas.” (Maeyer,
2013, p.39).
Finalmente, poderíamos nos perguntar sobre as atividades desenvolvidas pelas mulheres na
escola. Nas entrevistas, elas não abordam as atividades que realizam na escola, enfatizando, como
vimos, qualidades e atitudes dos professores e professoras. Outros momentos do processo de coleta
de dados fornecem elementos que podem ajudar a entender essa “ausência”. As visitas à instituição e
as conversas que tivemos com as recuperandas nos fizeram ver que as possibilidades de atividades
educativas que envolvem discussão de temas, argumentação e pesquisa não encontram espaço na
escola, porque não tem lugar na instituição prisional.
Na entrevista realizada com a pedagoga, aparece a dificuldade da escola em abordar temas da
vida das alunas: é preciso “tomar bastante cuidado, porque não é não é igual a uma sala comum da
EJA”. A pedagoga argumenta que em uma sala de EJA, normalmente se utilizam exemplos da vida
cotidiana para compor o cenário da aula – referência a trabalho, família, igreja etc..Para ela, a
abordagem desses temas poderia “magoar” e “agredir” as alunas. Cita o exemplo de um professor
que “só falava de cadeia”, do qual as alunas reclamaram. Conclui que elas “... não querem ficar
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presas ao mundo que elas estão querendo deixar para trás”. Percebemos aí um distanciamento em
relação às discussões do campo da EJA nas quais são recorrentes as reflexões sobre a necessidade de
se considerar, no processo de escolarização, as práticas e os saberes de alunos e alunas da EJA e a
recomendação explícita de se tratar esses sujeitos como pessoas adultas. Na escola da prisão,
observamos, pelas especificidades de uma escola em um contexto de encarceramento, um modo de
pensar que permeia o cotidiano da escola, segundo o qual a vida de mulheres [e de homens] deve ser
evitada, produzindo-se, deste modo saberes e fazeres na contramão dos avanços no campo da EJA.
Ignora-se, assim, que “o[a] detento[a] não chega do nada na prisão e nos cursos. Ele[a] possui uma
experiência compartilhada com outros detentos com os quais tem um universo de exclusão
comum.” (Maeyer, 2013, p.39).
Além disso, as relações interpessoais na escola da APAC seguem padrões próprios da
instituição prisional, que implicam vigilância e desconfiança, entre as próprias recuperandas. Isso
dificulta a realização de atividades que fujam de uma relação de aprendizagem verticalizada, que
envolveria diálogo e troca de saberes. Há uma dificuldade das alunas conversarem entre si, ou de se
estabelecer uma relação dialógica entre docentes e discentes: “Então assim, é todo um cuidado
porque qualquer coisinha que você fala ela leva contra você. E é isso que elas reclamam lá dentro
essa pressão, né de uma contra a outra. Se você fala alguma coisa elas levam lá na direção de uma
maneira diferente e aí cria toda confusão”.
Parece haver, então, um impedimento para a realização de atividades que possibilitem a
construção de sentido, o cotidiano escolar está preso a atividades “inofensivas” e distanciadas da
realidade.
A EJA reconhece a importância de que a vida dos sujeitos se faça presente nas práticas
educativas. Na escola em instituições prisionais parece não haver espaço para a vida: por um lado, a
vida anterior não pode ser evocada, pois traria a realidade da infração e das perdas a ela vinculadas.
Por outro lado, impõe-se o silenciamento sobre as angústias, as necessidades, as insatisfações da vida
presente.

Conclusão
Em nossas discussões iniciais assinalamos os avanços legais em relação à garantia do direito à
educação no contexto de privação de liberdade. Há hoje a deliberação de um arcabouço legal
constituído tanto pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária quanto pelo Conselho
Nacional de Educação. Neste arcabouço destacamos que já se caminha no Brasil para a construção
de um Plano Estratégico de Educação no Sistema Prisional11 que tem como objetivo ampliar e
qualificar a educação oferecida nos estabelecimentos penais.
Isso certamente decorre de um outro avanço importantíssimo que se instala no seio da
sociedade, que é o reconhecimento das possibilidades geradas pela educação no contexto de
privação de liberdade.Consideramos ainda que este reconhecimento ultrapassa o campo do já
conhecido discurso da ressocialização e chega ao campo do reconhecimento da educação como um
direito fundamental.

Decreto n. 7.626/2011 da presidência da república. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7626.htm
11
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Vimos que a despeito das Diretrizes Nacionais para a oferta de educação nos
estabelecimentos penais12 definirem no art. 3º que a oferta de educação no contexto prisional deve: “
resultar do processo de mobilização, articulação e gestão dos Ministérios da Educação e Justiça, dos
gestores estaduais e distritais da Educação e da Administração Penitenciária, dos Municípios e da
sociedade civil” constatamos que entre três instituições pesquisadas, mesmo existindo demanda, em
uma não havia oferta formal de educação básica e em uma outra não era ofertado o ensino médio.
Nessas discussões outro fato a considerar diz respeito a remição de parte da pena pelo
estudo13 para as mulheres que cumprem regime fechado ou semiaberto. Nesse sentido, é importante
observar que no Estado de Minas Gerais a modalidade de ensino oferecida nas prisões é a Educação
de Jovens e Adultos (EJA) cuja matriz curricular prevê uma carga horária diária de atividade escolar
bem inferior a quatro horas (em torno de duas horas diárias de estudo). Isto representa um prejuízo
para as pessoas privadas de liberdade em razão do pouco aproveitamento em relação ao tempo que é
destinado em sua maior parte às atividades ligadas ao trabalho, muitas vezes desqualificado, e com
baixa remuneração. Fica assim reduzida a parte do tempo destinada à educação, cujo aligeiramento
não tem sentido, pois a prisão é um espaço no qual as pessoas possuem todo o tempo disponível e
que poderia certamente ser destinado a processos de escolarização pautados em outra lógica. Além
disso, é importante observar que como é pequena a carga horária destinada à escola e a remição se
dá em uma proporção de um dia para cada doze horas de estudo, cumpridos no mínimo em três
dias; para remir um dia serão necessários mais de uma semana de estudo.
Assim, “como tem acontecido em muitos momentos e áreas de atuação na história
contemporânea do Brasil, o arcabouço legal e normativo constitui um referencial mais avançado que
a prática na maioria dos sistemas prisionais estaduais” (Ireland, 2011.p.16).
Em nossas reflexões construídas no movimento desta investigação constatamos a ampliação
do acesso à educação das mulheres pela oferta de EJA nas instituições prisionais. Entretanto, tal
oferta não se estende a todas as 03 instituições analisadas e mesmo quando ocorre, nesse contexto, o
acesso ainda não se faz de modo igualitário para todas as mulheres, pelos cerceamentos próprios da
prisão. Temos refletido sobre os aprisionamentos dessa escola (com seus códigos e regras de
conduta) que ecoam nas práticas educativas: nas relações docentes e discentes, nas relações das
alunas entre si, nas formas de organização desse espaço, nas diferentes funções e sentidos da
escolarização (para o sistema prisional e para as mulheres).
Ao trazer à cena as narrativas dessas mulheres, temos acesso à perspectiva dos sujeitos que
vivenciam, em meio à situação de privação da liberdade, a experiência escolar. Os conceitos de
mobilização, atividade e sentido permitem uma leitura dessa perspectiva, que apresenta as
12 Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10028&Itemid=
Acesso em 26 de junho de 2013.
13A

Lei 12 433 de 29 de junho de 2011 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2011/lei/l12433.htm) com vigência a partir desta data de sua publicação, alterou especialmente os
artigos 126 da Lei de Execução Penal (Lei 7. 210 de 11 de julho de 1984) que passou contemplar a remição
de parte do tempo de execução da sentença pelo estudo. A aprovação dessa lei representa mais uma
importante etapa no processo de consolidação do direito à educação das pessoas privadas da liberdade . No
novo texto do art 126 §1º inciso II da Lei 7.210/1984, a contagem do tempo é com abatimento de um dia
para cada 12 horas de frequência escolar, em atividades de ensino, superior, fundamental, médio e
profissionalizante ou requalificação profissional cumpridas no mínimo em 3 dias.
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imbricações entre as trajetórias escolares anteriores e as vivências escolares na prisão e os
descompassos entre as possibilidades abertas pelos processos educativos e os cerceamentos da
condição de privação de liberdade. Essas narrativas apontam, também, para o estabelecimento, pelas
mulheres, de diferentes formas de “relação com o saber”, sustentadas pela mobilização em relação
ao aprender e vivenciadas nos limites impostos pelo contexto prisional.
Mesmo nesses limites permanece aberta a possibilidade de construção de novos sentidos e o
desafio de que se estabeleça nesse espaço
a relação entre estudar e manter as características humanas da produção de conhecimento, de
tomada de decisões autônomas e de sonhar, retomando o sentido da educação como
“manifestação exclusivamente humana”, que reconhece as pessoas como “seres inconclusos,
conscientes de sua inconclusão, e seu permanente movimento de busca do ser mais”
(Graciano, 2008, p. 127,128, aspas da autora).
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complementaridade e interdependência entre os conhecimentos escolares e os
conhecimentos aprendidos com a vida cotidiana. Consideramos, ainda, a possibilidade de
essas escolhas serem compreendidas como modos de exercer o direito a aprender por toda
a vida a partir de objetivos e hierarquias de valores para além dos hegemônicos, porque
baseados no reconhecimento, na validade e na importância de diferentes conhecimentos e
valores.
Palavras-chave: cotidiano escolar; educação de jovens e adultos; justiça cognitiva e social;
emancipação social.
Dropping out in Adult and Youth Education. Stories of abandonment or determination?
Practitioners’ uses and tactics to self manage life
Abstract: Bases on narratives about education by young and adults, this text discuss the idea
of understanding drop out as another form of the use of the school more than just a give up or
abandonment. Our reflection hypothesis is that these students, which abdicate of giving a
continuance of their education, can be leaving school in EJA modality by choice of life, with the
rights that they possess of using the school on their own way and to their own benefit, choosing to
be in it when there are specific interests on what it can offer, and not to be in it when there are other
interests that superpose, without prejudices to their rights to have a good life, in the cognitive justice
perspective, where the relationships between the knowledge are horizontal and non hierarchic,
evidencing a dialog and an organization of network that do not necessarily privilege the formal
knowledge, establishing as an ecological relation, of complementary and interdependence between
the school knowledge and the knowledges learnt in everyday life. We think, either, these choices can
be understood like ways of exercising the right to learn for life from the point of goals and hierarchy
of values to beyond of hegemony, , because it is based on recognition, on validity and by the
importance of differents knowledge and values.
Keywords: every day school life; education of young and adults; cognitive and social justice; social
emancipation.
Deserción en la EJA - ¿Historias de abandono o determinación? Usos y tácticas de
los practicantes para autogestionar la vida
Resumen: A partir de narrativas sobre educación de jóvenes y adultos, se problematiza la
noción de ausentismo escolar, teniendo en cuenta la posibilidad de entenderlo como una
manera de utilizar la escuela en lugar de como una renuncia o abandono. Reflejo de
nuestra hipótesis es que los estudiantes, que no continúan sus estudios, pueden estar
dejando la EJA como una elección de vida, en nombre de la ley que tiene que utilizar la
escuela a su manera ya su favor por la elección de ser cuando existe un interés específico
en lo que puede ofrecer, y no estar cuando sus otros intereses se superponen, sin poner en
peligro su derecho a una vida plena y decente. Esta sería la perspectiva de la justicia
cognitiva, en la que las relaciones entre el conocimiento son horizontales y no jerárquicas,
con énfasis en el diálogo sin optar automáticamente por el conocimiento formal,
estableciéndose una complementariedad más ecológica e interdependiente entre el
conocimiento y las habilidades aprendidas en la vida cotidiana escolar. También
consideramos la posibilidad de que estas elecciones puedan entenderse como formas de
ejercer el derecho a aprender durante toda la vida a partir de metas y escalas de valores
más allá de los hegemónicos, porque se basan en el reconocimiento, la validez y la
importancia de diferentes formas de conocimiento y valores.
Palabras clave: escuela diaria, la educación de jóvenes y adultos, cognitivo y la justicia
social, la emancipación social.
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Introdução
Na pesquisa de mestrado de Clara1, percebemos nas suas memórias de regente de turma de
educação de jovens e adultos (EJA) na prefeitura do Rio de Janeiro, algumas personagens instigantes
que nos colocaram na via do questionamento do significado daquilo que oficialmente se chama de
evasão escolar na EJA, considerando a trajetória desta modalidade de ensino – só recentemente
integrada à escolarização regular –; a tensão permanente entre a obrigatoriedade escolar e a exclusão
de determinados segmentos populacionais de uma escola cujo modelo não os atende; e, ainda, a
necessidade social crescentemente reconhecida de questionamento do primado dos conhecimentos
científicos e suas versões escolares sobre outras formas de conhecer o mundo e de com ele dialogar.
Foram três pequenas histórias que nos trouxeram à questão que dá título a este artigo: seria a saída
da escolarização dos alunos de EJA, chamada de evasão, o abandono de uma tentativa ou um ato
voluntário vinculado a aprendizagens sociais que remetem à escolarização?
Ao interrogarmos as histórias, outras questões surgem, a respeito do direito à educação e da
obrigatoriedade que a ele vem se associando nas sociedades modernas desde finais do século XIX.
Sendo um direito de todos, e também uma obrigação, a educação formal teria que assumir o
compromisso de dar conta, por meio de suas práticas pedagógicas, da pluralidade social e cognitiva
constitutiva do universo daqueles que a ela têm direito, protegendo-os do não cumprimento de sua
obrigação por impossibilidade de nela permanecer. Outra questão diz respeito à efetiva necessidade
de acesso aos conhecimentos selecionados para habitar as escolas e ao reconhecimento da validade
de outros conhecimentos, escolhidos para estarem ausentes, conforme nos ensina Arroyo
(OLIVEIRA, 2000) ao mostrar que, quando selecionamos os conteúdos que entram nas propostas
curriculares, estamos selecionando, também, o que não entra. Podemos pensar, também, a partir das
histórias desses sujeitos, alunos excluídos do direito à escolarização na infância, que estes poderiam
conquistar, quando adultos, o direito, a determinar o ritmo e os modos como pretendem dialogar
com essa escola que os expulsou. A própria estrutura da EJA considera, e sempre considerou, essas
possibilidades quando propõe assegurar aos seus potenciais sujeitos diversas formas de com ela
dialogar. Sem aderirmos a discursos ingênuos a respeito da “utilidade” ou não da escola para a vida
de determinados segmentos populacionais, acreditamos ser possível problematizar a naturalização
dos seus benefícios que, de modo acrítico, é calcada na ideia da escolarização como condição da
emancipação dos sujeitos, seguindo um esquema de compreensão epistemológica e políticoideológica do mundo e da sociedade atrelado ao pensamento cientificista moderno. É preciso refletir
sobre os direitos daqueles que não desejam frequentar os bancos escolares que negam suas culturas,
saberes e modos de estar no mundo, oprimindo-os sob a capa da superioridade do conhecimento
científico e da cultura erudita sobre os demais. Muitos desses sujeitos aprendem, na e com a escola,
antes mesmo de qualquer novo conhecimento, a inutilidade, a desnecessidade (como diz Manoel de
Barros) dos seus, o que pode gerar desconfiança e rejeição em relação a uma nova possível
experiência escolar. Negados em sua validade, cognitiva e social, seus conhecimentos são tratados
como ignorância do que seriam os “verdadeiros” conhecimentos, aqueles eleitos pelo pensamento
cientificista hegemônico para estarem na escola e serem impostos, em virtude de sua suposta
universalidade, ao conjunto da sociedade. Enfrentar essa questão é fundamental àqueles que
pretendem problematizar a aparentemente óbvia necessidade da escolarização universal e a
necessidade de pluralizar os modos de acesso a conhecimentos e a vida digna. Para abordar essas
questões, e outras que a elas se associam propomos a discussão presente neste texto por meio de
A dissertação, defendida em abril de 2012, tem o título: “Tecer cotidianos, tecendo rebeldias
femininas sobre EJA”.
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reflexões em torno dos direitos do cidadão à dignidade, independentemente de sua escolarização, da
necessidade de ampliação epistemológica e social da noção de direito de aprender por toda a vida e a
que aprendizagens temos direito, usando, para isso, elementos da noção de justiça cognitiva como
condição da justiça social (SANTOS, 2010a). É esse o nosso exercício, ainda ensaístico, inspirado
em reflexões e problematizações, nem sempre respondidas, produzidas a partir de narrativas
capturadas da pesquisa de mestrado de Clara, já concluída. Olhar para elas com novas interrogações.
É um texto inconformado com os limites do já sabido, em busca de novas aprendizagens, novos
debates, novas possibilidades de compreensão de mundo e dos processos de escolarização e de sua
função social.

Apresentando as histórias
Marinalva, empregada doméstica que, ao final de um semestre, descobrindo-se efetivamente
lendo, orgulhava-se de dizer que queimou o arroz por causa de Clara, sua então professora. Segundo
ela, a culpa era da professora que “mandava” ela ler um pouquinho de jornal todo dia. E era esse
mesmo jornal, emprestado da patroa, que ela aproveitava para levar para a escola para ler em
conjunto com seus colegas. Marinalva, que não tinha lá muito orgulho de sua profissão, ficou
surpresa ao saber que ganhava, como cozinheira, quase o mesmo que sua professora. E passou a se
orgulhar um pouco mais do seu trabalho, mesmo reconhecendo que o importante não é apenas a
valorização financeira. O reconhecimento passa também por outras questões muito importantes.
Eu não tenho horário pra nada. Quando a madame chama, mesmo que seja
domingo, eu tenho que voltar. Às vezes, o telefone toca com a madame dizendo que
tem um jantar especial pra dar. Ela manda até o motorista dela pra me pegar lá
mesmo na favela. Ela não quer nem saber se eu posso ir ou não. (MARINALVA,
2010).
Marinalva queria aprender a ler e isto ela conseguiu brilhantemente. Saiu da escola lendo e
discutindo diariamente todas as importantes notícias dos jornais, inclusive questões sobre os seus
direitos no trabalho. E considerou, por conta própria, encerrada a sua trajetória escolar. Não esperou
o diploma de conclusão do ensino fundamental, apesar da insistência da professora em convencê-la
a permanecer apenas mais um ano na escola. Pode-se dizer que Marinalva tenha-se evadido da
escola? Afinal, seu objetivo (previamente estabelecido por ela própria) foi alcançado. Sua ‘conclusão
de curso’, da forma como ela própria delimitou, foi atingida. Será que alguma outra terminalidade,
como a conquista de um diploma, seria mais importante do que esta? Quem determina seu objetivo,
afinal? Esta foi e é uma questão muito discutida entre os educadores da EJA e nos convida a rever
alguns (pre)conceitos.
O diploma não representava o objetivo final de Marinalva em seu retorno à escola. E o
mesmo ocorre com muitos alunos adultos que buscam novamente esse espaço. Para Dayrell (2001,
p. 144) “(...) os alunos têm, de uma forma ou de outra, uma razão para estar na escola, e elaboram
isto de uma forma mais ampla ou mais restrita no contexto de um plano de futuro.”
Ou seja, a busca da escola não representa, necessariamente, a busca por certificações ou
conclusão formal de uma etapa escolar. Ela pode estar vinculada a outros elementos, enredada a
outras metas e perspectivas, e é nesse sentido que pretendemos desenvolver nossa argumentação,
problematizando a questão da saída da escola de alunos de EJA. Sabemos porque Marinalva voltou à
escola, precisamos problematizar sua opção pela saída, lembrando que, muito provavelmente, sua
primeira saída não foi uma escolha. Podemos supor que esta escolha se vincula não apenas ao
objetivo já atingido, como ela declara, mas também à rejeição de uma experiência anterior de
exclusão, de desqualificação de seus conhecimentos e cultura vivenciada em outro contexto de
escolarização. Ela pode não ter exata consciência a respeito de tudo o que a escolarização pode
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oferecer, mas não podemos considerar que ela não saiba o que há na escola que não lhe agrada, que
a torna desnecessária e sem interesse para uma inserção maior, que faz a balança pender para o lado
da saída da escola e não para a permanência. Qualquer que seja a “verdade” de Marinalva, a
obrigatoriedade de seguir um determinado percurso, de uma determinada forma, não parece solução
para as questões que colocamos. Nos demais casos aqui narrados, as questões e suposições são
semelhantes.
A segunda história que nos convida a interrogar a questão é a de Diniz, um senhor de quase
60 anos, que procurou a escola para renovar sua carteira de motorista, que lhe era bastante útil e
necessária, pois com ela fazia uns “bicos” transportando para a escola os filhos de moradores do
prédio onde trabalhava como porteiro. Sabia ler com muito boa fluência, mas não conseguia
escrever quase nada. Tinha, também, certa dificuldade em ler textos com letra manuscrita, exigência
de difícil digestão quando pensamos na vida cotidiana e nos textos que circulam socialmente, pois
estava acostumado a ler apenas letra de imprensa no jornal diário que chegava à portaria do prédio.
Clara e Diniz conversaram muito sobre a prova do Detran2 que ele deveria fazer e sobre as
habilidades necessárias para poder realizá-la. Como essa prova envolvia apenas a leitura, não sendo
necessária a escrita, já que era preciso apenas assinalar a resposta correta, Diniz ganhou a segurança
de que necessitava, renovou sua carteira e ainda permaneceu na escola por mais um ano inteiro,
superando também seu bloqueio com a escrita. Para ele, o diploma não era importante e foi mais um
a engrossar a lista de “evadidos”. Claramente, Diniz não tinha interesse no diploma, resta pensar
porque, para além da explicação imediatista a respeito da renovação da carteira de habilitação. O que
pensa Diniz sobre os conhecimentos escolares e sua possível utilidade para um homem de 60 anos, a
quem o direito à escola já foi negado, pelo menos uma vez? O que podemos, nós, pensar sobre esses
mesmos conteúdos aos quais se atribuem, hegemonicamente, superioridade sobre os conhecimentos
de Diniz, e a escolha por eles na EJA? Que tipo de experiência anterior teve Diniz com a escola, e o
que pensa sobre ambas: escola e experiência vivida? Por que motivos Diniz deseja enfrentar alguns
desafios, e os enfrenta, e não o faz com outros, como o das exigências formais da escolarização?
Essas reflexões e outras emergem do diálogo com a narrativa de Diniz. A reflexão que procuramos
desenvolver neste texto busca, precisamente, articular reflexões sobre essas questões, de modo a
ampliar a compreensão da complexidade que envolve experiências escolares e escolhas, visando a
pensar a EJA para além da obrigatoriedade escolar ou da certificação formal, numa perspectiva mais
dialógica em relação aos objetivos, conhecimentos, vivências, necessidades e limites do seu público.
A terceira história é a de Felipe, que foi convidado, ou forçado a estudar pelo dono da “boca
de fumo”3 da comunidade em que morava. Com o objetivo de se tornar o responsável pela
contabilidade do tráfico, Felipe se matriculou na escola. Aprendeu a realizar todas as operações
matemáticas das quais precisava para a contabilidade e se afastou em definitivo da escola. Seu
objetivo não era, obviamente, dos mais nobres, mas não pretendemos entrar nessa discussão. Ele
conseguiu alcançar o que procurava na escola e depois disso, deixou-a. Será, portanto, que sua saída
espontânea da escola pode ser considerada evasão, no sentido estrito de um indesejável abandono?
Ou seria a opção necessária e desejável para a continuidade de sua vida no meio social em que está
inscrito? Em que medida aquilo que chamamos de evasão, no caso de Felipe não constitui nem
escolha livre pela saída, nem exclusão da escola, mas tão somente o grito da necessidade imposta
pela vida contra o direito, a necessidade ou o desejo de permanecer na escola?

2

Detran é o órgão que regula e confere, entre outras funções, autorizações para conduzir automóveis no Brasil – a
carteira de motorista.
3
“Boca de fumo” é o nome dado ao local em que se vendem drogas, onde opera o narcotráfico, em especial em
comunidades localizadas em favelas, no Brasil.
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Sem pretender responder às interrogações que nos colocamos, percebemos essa
problematização como um meio de ampliar a compreensão em torno da problemática do acesso e da
permanência na escola, sobretudo na EJA, considerando essas múltiplas facetas da vida social e da
realidade de cada um dos nossos narradores, as desigualdades sociais e os processos de exclusão
social pelos quais passa parte da nossa população.
Como pensar nos possíveis significados das escolhas aqui enunciadas, considerando a
complexidade que as envolve, as diferentes circunstâncias e momentos da vida dos nossos
narradores e de outros alunos da EJA, para além da sacralização da escola e da importância do
acesso aos conteúdos formais de ensino? Essas são, também, questões que precisamos enfrentar, e
as narrativas aqui apresentadas parecem úteis a essas reflexões em torno das escolhas desses três
alunos e daquilo que com elas podemos aprender para pensar a EJA. Marinalva, Diniz e Felipe,
mais do que alunos evadidos de uma EJA necessária ou desejável, são exemplos de sujeitos que
possuem seus projetos, que vivem certas dificuldades e seguem a vida, de forma determinada, em
busca de realizar seus projetos na medida do socialmente possível. Questionamos aqui a noção de
evasão como ela hoje é pensada, buscando refletir sobre essas escolhas como possíveis táticas
certeaunianas (CERTEAU, 1994) de uso astucioso da escola, em busca do direito à vida digna, com
ou sem o cumprimento da escolarização obrigatória. Percebemos, nessas três narrativas, objetivos e
usos diversos do espaço escolar, o que é afirmado por Dayrell, ao considerar a escola como um
espaço de múltiplos significados. Para o autor, a escola pode representar:
[…] o lugar de encontrar e conviver com os amigos, o lugar onde se aprende a ser
“educado”; o lugar onde se aumentam os conhecimentos; o lugar onde se tira
diploma e que possibilita passar em concursos. Diferentes significados para um
mesmo território, certamente irão influir no comportamento dos alunos, no
cotidiano escolar, bem como nas relações que vão privilegiar. (DAYRELL, 1996, p.
144).
No caso dos nossos interlocutores, a escola nos momentos narrados representou um meio usado
para efetivar conquistas importantes para a vida pessoal, contribuindo para a realização de projetos
de vida, como também sinaliza o mesmo autor:
Portanto, os alunos que chegam à escola são sujeitos socioculturais com um saber,
uma cultura e também com um projeto, mais amplo ou mais restrito, mais ou menos
consciente, mas sempre existente, fruto das experiências vivenciadas dentro do
campo de possibilidades de cada um. A escola é parte do projeto dos alunos.
(DAYRELL, 2001, p. 144).
Assim, as narrativas desses três alunos nos ajudam a perceber que existem diferentes formas de
aprender e maneiras de ver/ler/ouvir/sentir o mundo (OLIVEIRA, 2007) para atender diferentes
formas de viver neste mesmo mundo. São formas de estar no mundo, senti-lo e compreendê-lo
desenvolvidas com astúcia (CERTEAU, 1994) essas que emergem das narrativas desses alunos,
praticantes do cotidiano. Usando a seu modo as regras e produtos (no caso, a escola) que lhes são
dados para consumo, desenvolvem suas “artes de fazer” nesse espaçotempo, incluindo-o em suas artes
de viver a vida cotidiana conforme lhes parece mais apropriado, em diálogo com suas trajetórias e
seus projetos de vida. Cada um buscou na escola aquilo que modificaria, para melhor, os fazeres e
saberes da vida cotidiana, sem se preocupar, naquele momento, com outras possibilidades e
conhecimentos que esta poderia lhes oferecer. Quando as aprendizagens realizadas foram
consideradas suficientes, a escola não pareceu mais necessária. Cada um teceu seus próprios saberes,
organizando-os a seu modo e com base em seus próprios critérios. Como esclarece Brandão (2010,
p. 100):
Cada pessoa aprendente é um arquiteto de seu próprio conhecimento. E é um
alguém que, a um passo além, partilha com outros o poder saber de que participa.
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Em uma dimensão ou na outra, é alguém cujo saber “se constrói” quando em relação
com os outros e para recriar esferas cada vez mais interativamente livres e partilhadas
de intersubjetividades. É sobre a base de interações, e de uma história compartilhada
de trocas em diferentes situações de criação pessoais-interativas de experiências de
diálogos, que cada estudante cria-com-outros uma qualidade de saber-em-comum.
Algo a partir do que ele se apropria transitoriamente daquilo a que damos o nome de
“o seu próprio saber”. Não aprendo para ser mais ou melhor do que os meus outros.
Aprendo para poder partilhar com eles um ou múltiplos saberes que nos são tão
pluralmente comuns quanto individualmente (mas nunca individualisticamente)
pessoais.
Podemos compreender as narrativas apresentadas dialogando com Brandão, pensando nos modos
de partilhar os conhecimentos tecidos que se podem vislumbrar, em função das metas assumidas por
nossos três alunos em relação à escola. Marinalva buscava inscrever-se na sociedade letrada, só
queria aprender a ler e ampliar seu diálogo com o mundo. Ao consegui-lo, partilhava com os colegas
e provavelmente em seu meio social e familiar sua nova condição de leitora, seu saber ler e aquilo
que este lhe proporcionou conhecer, como os direitos trabalhistas. Felipe pretende partilhar os seus
saberes com seus companheiros da “boca de fumo”, exercendo, é claro, algum poder em virtude de
seus saberes específicos, mas também inscrito em um grupo social plural, com sujeitos e
conhecimentos necessários.
Diante desses distintos objetivos e usos pessoais e sociais possíveis das aprendizagens
escolares, inferimos que a exigência da certificação não é percebida por esses alunos da EJA do
modo como a vê o pensamento hegemônico de educadores que costumam percebê-la como
necessidade. Os diálogos que nossos narradores estabelecem com a escola, os objetivos que os
levam a ela e que os fazem sair dela, são múltiplos, e nem sempre ligados à conclusão formal ou à
obtenção de certificados, nem mesmo à valorização apriorística daquilo que se pode aprender na
escola. Embora não possamos, ingenuamente, validar sem questionamentos as escolhas desses
alunos, tampouco podemos compreendê-las apenas na perspectiva da evasão escolar indesejável.
A complexidade que envolve a relação entre os conhecimentos escolares e outros
conhecimentos, as hierarquias que a habitam e que recaem sobre muitos desses alunos como
negação de seus conhecimentos e experiências, os modos de organização institucional, muitos deles
incompatíveis com a vida pessoal e profissional desses alunos ou com seus objetivos e necessidades,
são alguns elementos que nos levam a problematizar a questão, buscando compreender as escolhas
pela não continuidade para além da perspectiva simplista da evasão. Sem validar aprioristicamente
essas escolhas, pois muitas questões ficam abertas quando as interrogamos e aos objetivos
declarados por nossos alunos narradores, precisamos considerá-las em sua possível validade.
Podemos afirmar que são jovens, adultos e idosos, diferentes uns dos outros em trajetórias e
interesses e que, não necessariamente, podem ser chamados a integrar-se à EJA tal como esta se
organiza formalmente. Formam um leque muito amplo e diverso, que nos interdita enquadrá-los em
apenas um molde e esperar que o produto final esperado seja o mesmo para todos.
Investe-se na reconstrução dos programas educativos para as pessoas jovens e
adultas, com a finalidade de assegurar o acesso à língua escrita, à educação e à
informação. As mudanças devem contribuir para uma nova conceituação da prática
educativa e uma revisão da alfabetização promovida. As tensões entre a necessidade
de se proporcionar oportunidades educativas e a exigência social da certificação
também são encaradas como desafios, e isto requer outro tipo de oportunidade de
formação ou capacitação. (SCOCUGLIA, 2010, p. 20).
Discutir mais profundamente essa tensão entre a exigência social e a necessidade pessoal da
certificação na EJA, questionando o que é, afinal, a evasão na educação de jovens e adultos é,
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portanto, uma necessidade. Podemos enxergar, nas diferentes formas de se relacionar com a
escolarização, não desvios em relação a uma norma universalmente válida de certificação, mas o
exercício do direito cidadão de decidir sua própria vida, e de vivê-la com dignidade,
independentemente do caminho escolhido. A hipervalorização das opções (e oportunidades) sociais
ligadas à posse de conhecimentos formais, à naturalização de uma concepção particular de
inteligência e de sucesso ligada à possibilidade de obtenção de bens materiais e à erudição reduz o
mundo social a fatores meritocráticos, cognitivistas, tecnicistas e capitalistas. Aliados à negação de
valores e conhecimentos que não os citados, essas perspectivas de compreensão do mundo social
consideram o espaçotempo da escola como único locus possível de acesso aos conhecimentos
necessários a uma vida digna. Pensar em uma sociedade democrática supõe não aceitar esse tipo de
imposição, requer a possibilidade de exercício desse direito de escolher com que conhecimentos,
com que valores, com que padrão de consumo e erudição se quer construir o próprio sucesso
(OLIVEIRA, 2009). Não se pode limitar a possibilidade da dignidade à obtenção de um diploma
qualquer ou à demonstração de domínio de conhecimentos formais desprovidos de utilidade ou de
significado social. Sem defender a negação do direito de acesso a nenhum desses conhecimentos ou
a bens de consumo, precisamos pensar em possibilidades de vida boa sem eles, se nos queremos
democratas. Essa lógica restrita e restritiva, presente nas sociedades contemporâneas, cria
desigualdades sociais a partir dessas diferenças, e é isso que tentamos questionar quando nos
propomos a subverter a lógica hegemônica, considerando a possibilidade das escolhas feitas por
nossos narradoras não significarem desistência, mas opção verdadeira por outro padrão de vida boa.
Isso não significa, no entanto, propor a glamourização da pouca escolaridade ou deixar de
reconhecer os muitos benefícios que uma escolarização de qualidade pode trazer aos nossos modos
de dialogar com o mundo e de nele nos inscrevermos. A intenção aqui é a de problematizar a
naturalização dos valores sociais que vinculam o direito à dignidade e à aceitação social à posse de
conhecimentos formais veiculados nas escolas e de determinados bens de consumo. É refletir sobre
as iniquidades geradas por uma hierarquia social baseada em tão limitadas hierarquia de valores e
compreensão de mundo. E é pensando alternativas a ela que propomos a discussão a seguir.

Sentidos políticos possíveis da gestão da escolarização
O tratamento desigual que nas nossas sociedades é dispensado às pessoas em função de suas
escolhas e de suas histórias, pode ser entendido, politicamente, entre outras possibilidades, como
ataque ao direito à diferença. Sem desejar universalizar ou validar essa noção como única
possibilidade, entendemos ser necessário pensar a questão considerando-a possivelmente válida.
Numa espécie de aposta de Pascal (SANTOS, 2010), consideramos que aquilo que podemos
problematizar a partir da validade possível dessa hipótese vale o risco de nos equivocarmos, caso ela
não seja verdadeira. Partimos da ideia de que, nas sociedades contemporâneas, os padrões
hegemônicos estabelecidos – incluindo-se o nível de escolarização como condição de status social, e
mesmo da dignidade – fazem com que o preço a pagar por se ser diferente – no caso do tema deste
texto, não oficialmente escolarizado – seja, muitas vezes, excessivamente alto, injusto e incompatível
com a própria ideia de que é bom e possível diferir. É um problema que traz à democracia, para
além dos prejuízos diretos vinculados ao caráter intrinsecamente antidemocrático de qualquer
desigualdade, prejuízos “indiretos” devidos à redução do direito à diferença. No limite, o resultado é,
frequentemente, um elogio à modelização.
O racismo e outros preconceitos com os quais convivemos cotidianamente se fundamentam
precisamente nesse entendimento da diferença/diversidade como desigualdade. Escolhas ou
características intelectuais, culturais ou mesmo físicas ou comportamentais são consideradas
superiores a outras, subtraindo-se, com isso, dos sujeitos sociais, o direito à diversidade.
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Nessa perspectiva, podemos levantar algumas questões em torno da escolarização
obrigatória, defendida por educadores de todo o mundo e problemática para populações rurais,
povos nômades, mulheres ciganas depois da puberdade, alguns países de tradição muçulmana ou
culturas de tradição prioritariamente oral. Sem atacar a ideia (democrática, porque voltada ao direito
de aprender) da universalização da educação escolar, é fundamental perceber e refletir sobre a
imposição cultural que subjaz à difusão dessa ideia e desse valor sem considerar os problemas que
traz. Avançando neste debate, a questão em torno da laicidade dessa escola universalizada, que
agride determinados povos e culturas e mantém a predominância das tradições judaico-cristãs como
regra, também merece registro e questionamento.
A suposta igualdade de oportunidades no acesso à escola e no direito à permanência se
choca com a realidade que discrimina, exclui e expulsa, desde a infância, determinados segmentos
populacionais em virtude de sua inadequação ao modelo comportamental, cultural e epistemológico
adotado por esta. Ou seja, não é só porque percebem outras possibilidades de tecer suas vidas e têm
direito a querê-las respeitadas que alguns sujeitos abdicam de escolarizar-se. É também porque a
escola não lhes atende, não lhes permite ser quem são, com os conhecimentos e modos de estar no
mundo que têm. É, ainda, porque as desigualdades sociais existentes nega-lhes as oportunidades de
que necessitariam para integrar-se ao sistema. Podemos considerar que, apesar de alguns prejuízos
evidentes que a não escolarização – seja por falta de oportunidade seja por opção – pode trazer, ela
também pode representar um modo de dizer não a um sistema que reforça as iniquidades e
realimenta as desigualdades do sistema social. Expulsos da escola na infância, possivelmente nossos
narradores optam por se servir dela sem se render a ela também como medida de autoproteção,
mesmo que isso seja uma “faca de dois gumes”. Problematizar essas e outras tantas escolhas pela
não escolarização pode contribuir para compreendermos melhor os modos como os alunos da EJA
dialogam com suas trajetórias escolares e sociais e viabilizar uma oferta escolar mais aberta, mais
democrática no que se refere ao respeito aos conhecimentos e culturas ditos populares e,
frequentemente, expulsos, tal como seus detentores, das escolas. Essa discussão se inscreve, ainda,
nos debates em torno da globalização.
Na percepção de Santos (2001), o modelo moderno de escola poderia ser considerado um
localismo globalizado, na medida em que impõe ao conjunto das sociedades valores e soluções
produzidas por uma delas. Nesse processo, desigualdades e exclusões são produzidas por meio da
hegemonia exercida pelo chamado “Ocidente” e seus valores sobre outras sociedades e culturas. O
combate à hegemonização do mundo pelos processos contemporâneos de globalização requer,
portanto, compreender de modo mais aprofundado o debate em torno da questão da igualdade e da
diferença (SANTOS, 2006). A igualdade de direitos à vida digna, aos padrões mínimos de consumo
que permitam uma vida plena não pode ser condicionada à adesão ao modelo social dominante, a
diplomas escolares, ao domínio do conhecimento científico ou à adesão aos padrões culturais
hegemônicos.. Os diferentes modos de produção e reprodução da existência devem permanecer
válidos e presentes nos contextos de vida cotidiana dos sujeitos individuais e coletivos, deve
assegurar-lhes o direito à igualdade na dignidade, e à diferença no modo de obtê-la, o que aponta na
direção da ideia não de oposição entre a igualdade e a diferença, mas de complementaridade entre
elas, como propõe Santos (2006). Pensar a igualdade e a diferença exige, daqueles que pretendem
abraçar a causa política da democracia e da sociedade igualitária, a compreensão de que “temos o
direito a ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza; temos o direito a ser diferentes sempre
que a igualdade nos descaracteriza (p. 316)”. Podemos acrescentar a essa bela máxima, que devemos
ter o direito à igualdade no reconhecimento da validade dos nossos modos de conhecer o mundo e
de nele estar e à diferença, no que se refere à especificidade desses modos.
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Igualdade e diferença na ecologia de saberes
O diálogo iniciado com os três personagens encarnados de Marinalva, Diniz e Felipe retrata
um pouco do que são os alunos da EJA, já ricos em seus saberes, mas dispostos e ansiosos em
ampliá-los, em colocá-los em diálogo com os saberes formais, escolares. É como Boaventura de
Sousa Santos (2010b) define a utopia de uma ecologia de saberes, destacando que podemos (e
devemos) aprender novos conhecimentos, sem esquecer nossos próprios. Ou seja, a preocupação do
autor, da qual compartilhamos, é deixar claro que não devemos abrir mão de nossa história, de nossa
formação, de nossa inserção social no mundo. Ampliar redes de conhecimentos não significa negar
o que somos nem o que aprendemos socialmente. A proposta da ecologia de saberes é a de
pensarmos em relações entre os conhecimentos reconhecendo, em cada um, sua validade específica
e pensando-os em uma relação que reconheça, para além das especificidades, a interdependência e
complementaridade entre eles. Assim, conhecimentos muitas vezes invisibilizados e inferiorizados
podem vir à tona, tornando-se visíveis como outras formas de saber válidas, além do saber formal.
Para potencializar a revalorização e desinvisibilização desses conhecimentos, “diferentes, mas não
desiguais”, podemos recorrer à “sociologia das ausências”, do mesmo autor, que propõe
procedimentos que contribuem para fazer emergir tudo aquilo que existe no cotidiano e que fica
esquecido nas perspectivas mais tradicionais de educação, presentes em grande parte das propostas e
práticas educacionais na EJA.
A mistura de saberes prévios de alunos e professores com os saberes formais cria novos
conhecimentos, enredados e tecidos de maneira complexa e, para perceber esses processos, é preciso
reconhecer a existência dessa diversidade de conhecimentos. É preciso abrir o leque de opções e
assumir a possibilidade de novas escolhas, a validade de múltiplos conhecimentos, em função de sua
aplicabilidade social, como prevê o autor, para além de sua cientificidade. Com isso poderíamos
perceber em Marinalva, Diniz e Felipe sujeitos de conhecimentos mais do que apenas sujeitos sem
escolaridade. Sujeitos de conhecimentos desqualificados e transformados em ignorância por muitas
práticas escolares cotidianas, modos de abordar conteúdos e estabelecer diálogos entre
conhecimentos, que são, muitas vezes, centradas em valores que desconsideram essas redes,
valorizando e atuando apenas em torno da cientificidade e dos conteúdos formais de ensino. Mas
nas escolas e salas de aula há, também, muitas “táticas”, usadas com muita “astúcia”, gerando
importantes práticas educativas emancipatórias por parte de professores e alunos; práticas que
transcendem esse modelo hegemônico, seus conteúdos formais e sua cientificidade, que utilizam e
negociam com outros conhecimentos, colocando-os em diálogo e em ação. Para além do consumo
puro e simples, os praticantes da vida cotidiana, dentro e fora das escolas, desenvolvem ações,
fabricam formas alternativas de uso, tornando-se produtores/autores, disseminando alternativas,
manipulando, a seu modo, os produtos e as regras, mesmo que de modo invisível e marginal.
Diante de uma produção racionalizada, expansionista, centralizada, espetacular e
barulhenta, posta-se uma produção de tipo totalmente diverso, qualificada como
consumo, que tem como característica suas astúcias, seu esfarelamento em
conformidade com as ocasiões, suas piratarias, sua clandestinidade, seu murmúrio
incansável, em suma, uma quase-invisibilidade, pois ela quase não se faz notar por
produtos próprios (onde teria o seu lugar?) mas por uma arte de utilizar aqueles que
lhe são impostos. (CERTEAU, 1994, p. 94).
Estas “artes de fazer” dos praticantes, os usos e táticas que desenvolvem cotidianamente são
inscritas e delimitadas pelas redes de relações de forças entre o forte e o fraco que definem as
circunstâncias das quais podem aproveitar-se para empreender suas “ações”. Essas são operações
realizadas nas escolas, nos usos “astuciosos” e clandestinos que professores e alunos fazem daquilo
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que lhes é, supostamente, imposto, como percebemos nas narrativas e escolhas dos nossos
narradores e de sua professora. Cabe-nos, como defensores dos direitos de escolha e de
autodeterminação daqueles com quem dialogamos neste texto – alunos de EJA que decidiram “usar”
a escola a seu modo e em função de seus interesses e professores que os ajudam – compreender
esses processos, evidenciar o caráter político da defesa e da aposta que fazemos em credibilizar essas
escolhas, mesmo sem podermos provar a validade de nossa hipótese. Acreditamos que é útil pensar
em uma ecologia de saberes no seio da qual a escolarização seja, efetivamente, um direito
universalmente passível de ser exercido, mas que não seja uma obrigação de abdicação e
esquecimento dos próprios conhecimentos e trajetórias de aprendizagem social em nome da
superioridade daquilo que se pode aprender na escola. A outra hipótese, a de que a não escolarização
é apenas uma perda, nos incita a reforçar os valores hegemônicos em relação à posse de
conhecimentos formais como condição para o direito à dignidade. Por isso, nossa aposta é a de que
nesses alunos e em suas escolhas pode haver mais do que “evasão escolar”, pode haver luta contra o
“determinismo vulgar” (SANTOS, 2010b) que lhes impõe e aos seus conhecimentos um lugar social
de subalternidade, que os obriga a trabalhar sem horário, a aceitar salários abaixo de suas
necessidades ou trabalhos ilegais.
Por outro lado, ainda a partir da ideia da aposta de Pascal, podemos compreender como
táticas astuciosas de praticantes da vida cotidiana os modos como esse alunos usam, a seu modo, a
escola que os excluiu e que valoriza aquilo que eles não têm.
Apesar de todas essas adversidades, esses alunos são capazes de apostar em sua capacidade
de mudança, usando a escola para melhorar sua condição de vida, para fazer bicos ou ascender na
hierarquia do seu local de trabalho, enfrentando aquilo que lhes é desfavorável, tornando a vida
melhor, dentro daquilo que lhes parece ser possível e mesmo desejável, mesmo que ainda de modo
precário. Rompem com as regras que, depois de cassar seus direitos à educação formal, excluindo-os
socialmente da escola supostamente obrigatória, impõem-lhes uma escolarização voltada à
certificação que não mais lhes interessa, ou pelo menos, não naquele momento.
A aposta é a metáfora da construção precária, mas minimamente credível, da
possibilidade de um mundo melhor, ou seja, a possibilidade de emancipação social,
sem a qual a rejeição da injustiça do mundo atual e o inconformismo perante ela não
fazem sentido. A aposta é a metáfora da transformação social num mundo em que as
razões e visões negativas (o que se rejeita) são muito mais convincentes do que as
razões positivas (a identificação do que se quer e como lá chegar. (SANTOS, 2010b,
p. 551).
Acreditando na possibilidade de uma vida melhor, aqui e agora, esses alunos desenvolvem uma vida
escolar autônoma, com objetivos definidos por si mesmos e não pelos legisladores. Escolhem seu
tempo e seu espaço, usando a seu modo e ao que creem ser o seu favor, o sistema educacional. O
tempo e a representatividade do que buscam aprender foge ao enquadramento e ao aprisionamento
que, para eles, a escolarização significa. São definidos por eles, por meio de afirmações pela ação ou
pela palavra de si e de suas escolhas, sempre habitadas pela trajetória social e escolar de exclusão.
Apostando que não é o diploma que determina o seu sucesso ou fracasso social, profissional ou
pessoal e se arriscando neste mundo de incertezas, esses alunos da EJA, de certo modo, apostam em
si mesmos, na melhoria do seu mundo – mesmo sem poderem ter nenhuma certeza do sucesso da
empreitada – sem aderir a nenhum determinismo ou crença na causalidade linear entre escolarização
e sucesso. Essa luta é, também, uma luta contra a ideia de que a história segue uma teleologia
qualquer, tal como Santos percebe a usabilidade atual da aposta de Pascal.
Não havendo necessidade ou determinismo na história, não há nenhuma maneira
racional de saber ao certo se um outro mundo é possível e muito menos como será a
vida nele. O nosso infinito é a incerteza infinita a respeito da possibilidade ou não de
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um mundo melhor. Perante isto, a questão que nos confronta pode ser formulada
assim: que razões nos podem levar a lutar por uma tal possibilidade, correndo riscos
certos para obter um ganho tão incerto? Sugiro que a resposta seja a aposta, como
única alternativa tanto às teses do fim da história como às teses do determinismo
vulgar. (SANTOS, 2010b, p. 550).
O ganho incerto das apostas feitas pelos diferentes “apostadores de nosso tempo”, nós e os alunos
narradores, nos provoca essa reflexão em torno do respeito à diversidade de conhecimentos e
modos de estar no mundo, dos direitos cidadãos para além daquilo que sabem ou possuem, da
democracia social que transcende a democracia política. Nessa perspectiva, defendemos a ideia de
que o “direito de aprender por toda a vida” deve poder ser exercido de muitas formas, inclusive – e
talvez sobretudo – fora das instituições formais de escolarização. Aprender a usá-lo, gerir desejos e
necessidades de conhecimento a partir do direito à autodeterminação, é uma forma importante de
aprendizagem, possível a qualquer momento de nossas vidas. As motivações que levam jovens,
adultos e idosos a procurar a EJA e, principalmente, as motivações que os fazem afastar-se dela
antes da conclusão “oficial” indicam que, embora nossa sociedade ainda não possa ser considerada
justa e democrática, cidadãos subalternizados enfrentam essas injustiças, sociais e cognitivas,
apostando em múltiplas aprendizagens, não necessariamente realizadas dentro de escolas. Ou seja,
na ecologia de saberes que reconhece a complementaridade entre os diversos conhecimentos, sem
aprioristicamente validar os mais científicos, desconsiderando os demais, estaria um caminho para
repensarmos a escola, sobretudo em sua modalidade EJA, considerando ser possível integrar,
colocar em diálogo, diferentes conhecimentos e seus sujeitos, em busca da superação da exclusão de
uns e outros do sistema formal, e, mais do que isso, investir no direito de todos ao respeito e ao
reconhecimento como sujeitos de direitos e de conhecimentos.
Essa outra forma de pensar a aprendizagem por toda a vida, dentro ou fora das escolas, se
associa a outra noção importante formulada por Boaventura de Sousa Santos, a de justiça cognitiva,
entendida como condição sine qua non da justiça social (Santos, 2010). Segundo esta noção, a justiça
social só pode ser real em uma sociedade na qual haja justiça cognitiva, ou seja, relação de
reconhecimento mútuo entre diferentes conhecimentos e seus portadores. Nessa perspectiva, a
apropriação dos conhecimentos escolares precisa se dar por meio de enredamentos novos, nunca
por substituição dos conhecimentos anteriores. Aprender conhecimentos novos sem desaprender os
anteriores, na medida de suas próprias necessidades e desejos, numa prática de ecologia entre saberes
é a realização da justiça cognitiva, segundo a qual, nenhum conhecimento pode, a priori, ser
considerado superior a outros e que o critério de validação de todos seria sua aplicabilidade.
Estabelecendo diálogos e relações entre os diferentes conhecimentos, de modo a potencializar a
aplicabilidade social da rede que formam, a partir e em função de critérios circunstanciais,
respeitando os diferentes conhecimentos e seus sujeitos, é possível tecer justiça social efetiva. Nessa
perspectiva, defendemos os direitos dos diferentes sujeitos a decidir, sem prejuízos à sua dignidade e
reconhecimento social, se e quando frequentarão os bancos escolares. A justiça social existe se e
quando os diferentes sujeitos sociais são valorizados e reconhecidos pelo que são e conhecem,
exercendo seus direitos a fazer escolhas e permanecer vivendo dignamente.

Justiça cognitiva, ecologia de saberes e a epistemologia do Sul
A ecologia de saberes propõe que os diferentes conhecimentos são válidos em virtude de sua
aplicabilidade social circunstancial e não, aprioristicamente, em virtude de sua cientificidade. Para
isso, é preciso compreender-se que:
[...] não há, pois, nem ignorância em geral nem saber em geral. Cada forma de
conhecimento reconhece-se num certo tipo de saber a que contrapõe um certo tipo
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de ignorância, a qual, por sua vez, é reconhecida como tal quando em confronto com
esse tipo de saber. Todo saber é saber sobre uma certa ignorância e, vice-versa, toda
a ignorância é ignorância de um certo saber. (SANTOS, 2000, p. 78).
Reconhece-se, daí, a diversidade epistemológica do mundo, a existência de uma pluralidade de
formas de conhecimento, o que implica renunciar a qualquer epistemologia geral, assumindo a
ecologia de saberes como uma contraepistemologia que busca ir além da mera crítica, dando
consistência e atribuindo status epistemológico ao pensamento pluralista e propositivo. Essa
contraepistemologia exige a ruptura com o pensamento ocidental, entendido por Santos (2010a)
como um pensamento abissal, que:
[...] consiste num sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que as invisíveis
fundam as visíveis. As distinções invisíveis são estabelecidas através de linhas radicais
que dividem a realidade social em dois universos distintos: o universo “deste lado da
linha” e o universo “do outro lado da linha”. A divisão é tal que “o outro lado da
linha” desaparece enquanto realidade, torna-se inexistente, e é mesmo produzido
como inexistente. [...] Tudo aquilo que é produzido como inexistente é excluído de
forma radical porque permanece exterior ao universo que a própria concepção aceite
de inclusão considera como sendo o Outro. (SANTOS, 2010a, p. 31-32).
A linha divisória seria uma fenda abissal, que inviabiliza a presença em ambos os lados da linha e
leva à prevalência de um lado, que se legitima enquanto única possibilidade de realidade relevante,
com suas dicotomias e contradições ultravisíveis, baseadas na invisibilidade daquilo que foi
deslocado para o “outro lado da linha”.
Em relação ao conhecimento, o pensamento abissal concede à ciência o monopólio da
distinção universal entre o verdadeiro e o falso, em detrimento dos conhecimentos alternativos
representados pela filosofia e pela teologia, bem como na invisibilidade de formas de conhecimento
diferentes destas, como os chamados conhecimentos populares, leigos, plebeus, camponeses, ou
indígenas (p. 33). De um lado, o conhecimento científico, do outro, a ausência de conhecimento real,
redefinidos como crenças, opiniões, magia, idolatria. De um lado, a objetividade, de outro a intuição
e as subjetividades. De um lado, as verdades únicas, de outro, experiências desperdiçadas,
invisibilizadas, desterritorializadas, erráticas, tal como aqueles que as vivenciam.
Assim, o pensamento abissal e as práticas sociais que nesse contexto se desenvolvem fundam
as diferentes monoculturas identificadas no contexto da sociologia das ausências, como a das
temporalidades, ao inventar “passados irreversíveis” para dar lugar a um futuro único e homogêneo.
Atinge, também, outros campos, como o das culturas e o das escalas, relegando à invisibilidade as
práticas sociais entendidas como crendices, como subumanas, locais e outras adjetivações que
legitimam o lado hegemônico da linha, representado pela suposta universalidade da cultura ocidental
burguesa e pelo conhecimento científico. Sendo constitutivas das relações e interações políticas e
culturais que o ocidente protagoniza no interior do sistema mundial, as linhas abissais permanecem
presentes nas discriminações sexuais e raciais, nos guetos e nas prisões, entre outros espaçostempos de
práticas desumanas possíveis em virtude das negações de suas vítimas e dos conhecimentos destas.
Em outros termos, a crítica do pensamento abissal permite perceber que “a injustiça social
global está intimamente ligada à injustiça cognitiva global”. Daí que “a luta pela justiça social global
deve ser também uma luta pela justiça cognitiva global” (SANTOS, 2010a, p. 40). É no seio dessa
luta que as discussões deste texto se situam, que a desnaturalização do modo hegemônico de
compreender a evasão escolar na EJA se inscreve, entendendo que a ruptura com a linha abissal
entre os conhecimentos dar-se-á por meio de práticas que busquem a justiça cognitiva pela
construção da ecologia de saberes e que esta já existe em práticas cotidianas desenvolvidas nas
escolas e em outras práticas sociais. A ruptura com o pensamento abissal e com as iniquidades que
ele produz e legitima se dá por meio de um pensamento chamado de pós-abissal que rompe com as
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“formas ocidentais modernas de pensamento e ação” (p. 53). Esse pensamento assume a perspectiva
do outro lado da linha, do Sul, partindo daquilo que é impensável na modernidade ocidental para
“aprender com o Sul, usando uma epistemologia do Sul” (p. 53). Em lugar da monocultura do saber
formal, que valoriza apenas os conhecimentos considerados científicos, a epistemologia do Sul
baseia-se na ecologia de saberes, reconhecendo a pluralidade de conhecimentos em interação
permanente uns com os outros, enredando-se dinamicamente e de modo sustentável “sem
comprometer a sua autonomia..

Considerações finais, mas não conclusivas
Na perspectiva de uma epistemologia do Sul, desse pensamento pós-abissal que subverte o
ideário hegemônico em relação aos conhecimentos e, com isso e por isso, considerará de outro
modo as relações entre os conhecimentos cotidianos e os conhecimentos escolares, muitas são as
janelas que se abrem para compreender as relações que os sujeitos sociais, alunos da EJA, percebem
entre a escolarização e os conhecimentos aprendidos em suas trajetórias de vida. Qual seria a relação
que estabelecem entre as oportunidades que lhes são negadas, as que surgem depois e aquilo de que
efetivamente necessitam para suas vidas? De que modos usam a escola e o que ela oferece, com vista
a que tipo de sucesso, e por que? O que pensam sobre as possibilidades de acesso quando já são
adultos? E sobre a permanência? Que tipo de experiência social lhes ensinou aquilo que pensam
sobre a escola e os conhecimentos que ela veicula? Tantas questões requerem o aprofundamento
epistemológico aqui ensaiado para serem compreendidas para além das explicações fáceis propostas
pelo pensamento hegemônico.
Nesse ensaio, vimos alguns alunos escolherem deixar a escola, em virtude de terem se
dirigido a ela com metas imediatistas e pouco ambiciosas e buscamos problematizar essas opções. A
validade dessa opção pode estar no fato de que sabem que poderão voltar à escola, adotando um
ritmo pessoal de escolarização, à revelia das imposições e em função dos benefícios que avaliam
poder tirar optando por ir à escola e acessar conhecimentos escolares, ou por usar seu tempo de
outra forma, atingindo outros objetivos que possuem na vida. Nessa leitura, parecem ter o
sentimento de que a escola permanecerá viva enquanto espaçotempo dinâmico e plural que é, pronta
para acolhê-los em outro momento de suas vidas, se e quando eles optarem por retornar a ela e
puderem fazê-lo. Marinalva, por exemplo, afirmou, respondendo à insistência de sua professora para
que permanecesse:
Um dia, quem sabe eu volto, professora. Deixa meus filhos crescerem e eu acabar de
construir a minha casinha. Aí, quem sabe eu volto... (MARINALVA, 2010).
São prioridades e apostas que se convertem em formas de uso próprias da instituição escola. Para
Marinalva, assim como para muitos alunos da EJA, a escola estará sempre à sua espera, caso ela
deseje voltar um dia e retomar seus estudos. A escola é seu direito, mas não sua obrigação. Ela
representa conhecimentos e relações que podem ser úteis e interessantes, mas que não são os únicos
em suas vidas. A “casinha” ou os filhos podem ser mais importantes, em alguns momentos. Mas
essa escolha também pode ser fruto de uma falta de confiança em uma escola que, em outro
momento, não os contemplou, ou das baixas expectativas em relação a si mesmos, ou ainda da
pouca consciência que possuem a respeito dos mundos que o conhecimento escolar pode lhes abrir.
O certo é que, ao fazer essas escolhas, praticam seus direitos à autodeterminação, para além das
exigências formais que lhes dizem para permanecer. Exercitam sua possibilidade de dizer não ao
instituído e preferir outras atividades. É nesse sentido que pensamos ser possível pensar essa questão
– da evasão na EJA – considerando-a para além da simplificação embutida na ideia de que os alunos
são uns coitados. Podemos, a partir daí, recuperar a ideia da dignidade humana por si, que independe
de formação ou de profissão, ou de uma democracia baseada no respeito e reconhecimento mútuos,
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para além dos preconceitos sociais e cognitivos. Considerar que diferentes conhecimentos e modos
de estar no mundo são válidos e que todos, sujeitos desses ou daqueles, merecem viver e ser
reconhecidos como cidadãos, sujeitos de direitos.
Esses sujeitos, aqui exemplificados em três histórias, estão exercendo seus direitos a aprender
por toda a vida a seu modo e a partir de objetivos e hierarquias de valores para além dos
hegemônicos. Aprendem outros conhecimentos quando não estão na escola, escolhem buscar os
conhecimentos escolares quando estes lhes parecem importantes, em diferentes momentos da vida.
O direito de acesso aos conhecimentos, escolares e outros, entendidos como potencializadores de
novas aprendizagens, é por toda a vida, e não deve, portanto, ser pensado com prazo de validade,
com etapas da vida, nem muito menos confundido com a mera escolarização. Aprender por toda a
vida é tecer redes de conhecimentos que nunca se concluem, que sempre podem ser continuadas a
partir do último ponto que foi dado, dos últimos fios que foram incorporados, advindos ou não da
escola. As narrativas aqui apresentadas nos oferecem indícios para pensar essa questão sem nos
abrigarmos no conforto de explicações tão fáceis quanto limitadas da complexa questão do acesso e
da permanência na escola.
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