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RESUMO 

 

 

O presente texto dissertativo está inserido no contexto das discussões acerca da organização 

do currículo e da linguagem, nas práticas pedagógicas, referenciado na experiência 

desenvolvida em turmas de Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EPJAI), pertencentes a 

escolas do município de Poções - BA. A questão da pesquisa propôs uma investigação sobre a 

organização do currículo nas práticas pedagógicas de EPJAI em escolas do município de 

Poções - BA, priorizando o enfoque no campo do letramento e da linguagem para a 

organização dessas práticas.  Para tanto, estabelecemos como objetivo geral da pesquisa 

compreender como se organiza o currículo decorrente das práticas pedagógicas nas turmas de 

Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EPJAI) de escolas do município de Poções, no tocante 

a constituição do enfoque do letramento e da linguagem reveladas pelas professoras 

envolvidas no processo educativo. A pesquisa foi desenvolvida em oito turmas de duas 

escolas pertencentes à rede municipal de ensino de Poções – BA e contou com a colaboração  

de cinco professoras, que autorizaram observação e gravação de suas aulas e concordância 

para participar das sessões reflexivas das entrevistas . O referencial teórico alicerçou-se na 

pedagogia de Paulo Freire e teve como foco principal seus estudos e produções sobre a 

educação de adultos. Também, aportamos na concepção de currículo pós estruturalista e da 

linguagem como processo sócio interacionista A abordagem metodológica ancorou-se na 

pesquisa colaborativa, de natureza qualitativa, e inspiração etnográfica. A produção dos dados 

foi realizada por meio de técnicas colaborativas de observação de aula. Também, a gravação 

em áudio de quinze aulas da área de linguagens (língua portuguesa, artes e língua estrangeira). 

As sessões de conversa ocorreram após a etapa de observação de aulas e foram mobilizadas 

para que as professoras colaboradoras confrontassem suas práticas pedagógicas, a fim de 

revelar concepção de currículo e linguagem adjacentes a essas práticas. Essas sessões eram 

individuais e aconteciam após as aulas observadas, que consistiam em refletir e discutir 

aquela aula especifica no contexto da EPJAI. Além disso, também foram aplicados 

questionários e entrevistas, realizados com essas professoras, que possibilitaram o cruzamento 

dos dados, com as sessões reflexivas individuais e coletivas das docentes envolvidas, 

subsidiando nossa análise. Os resultados e análises feitos indicam a necessidade de uma 

reestruturação dos processos da EPJAI naquele contexto estudado, considerando a constante 

reconfiguração da educação e do papel dos profissionais nela envolvidos. Entendemos ser 

importante e necessário ampliar a percepção, e consequente ação das escolas, e de seus 

profissionais, em torno dos princípios da EPJAI, e no desenvolvimento de práticas de 

letramento e de linguagem voltadas à criticidade, e emancipação dos sujeitos envolvidos.    

 

Palavras - chave: Currículo; EPJAI; Linguagem e Letramento; Paulo Freire; Pesquisa 

Colaborativa. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation is inserted in the context of discussions about the organization of curriculum 

and language in pedagogical practices, referenced in the experience developed in classes of 

Education of Young, Adult and Elderly (EPJAI), belonging to schools of the municipality of 

Potions - BA . The research question proposed an investigation on the organization of the 

curriculum in the pedagogical practices of EPJAI in schools of the city of Potions - BA, 

prioritizing the focus in the field of literacy and language for the organization of these 

practices. In order to do so, we set as general objective of the research to understand how to 

organize the curriculum resulting from pedagogical practices in the classes of Education of 

Young, Adult and Elderly (EPJAI) of schools of the municipality of Potions, regarding the 

constitution of the focus of literacy and language revealed by the teachers involved in the 

educational process. The research was developed in eight classes of two schools belonging to 

the municipal network of Potions teaching - BA and had the collaboration of five teachers, 

who authorized observation and recording of their classes and agreement to participate in the 

reflective sessions of the interviews. The theoretical framework was based on the pedagogy of 

Paulo Freire and had as its main focus his studies and productions on adult education. We also 

contribute to the conception of post-structuralist curriculum and language as a social 

interactionist process. The methodological approach was anchored in collaborative research, 

of a qualitative nature, and ethnographic inspiration. The production of the data was 

performed through collaborative techniques of classroom observation. Also, the audio 

recording of fifteen classes of the area of languages (Portuguese language, arts and foreign 

language). The conversation sessions took place after the observation stage of classes and 

were mobilized so that the collaborating teachers confronted their pedagogical practices in 

order to reveal the conception of curriculum and language adjacent to these practices. These 

sessions were individual and took place after the classes observed, which consisted of 

reflecting and discussing that specific class in the context of the EPJAI. In addition, 

questionnaires and interviews were also carried out with these teachers, which enabled the 

data to be crossed, with the individual and collective reflective sessions of the teachers 

involved, subsidizing our analysis. The results and analyzes made indicate the need for a 

restructuring of the EPJAI processes in that context, considering the constant reconfiguration 

of the education and the role of the professionals involved in it. We believe that it is important 

and necessary to increase the perception and consequent action of schools and their 

professionals around the principles of the EPJAI and the development of literacy practices and 

language aimed at criticality and emancipation of the subjects involved. 

 

Keywords: Curriculum; EPJAI; Language and Literature; Paulo Freire; Collaborative 

Research. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Ai daqueles que pararem com sua capacidade de 

sonhar, de invejar sua coragem de anunciar e 

denunciar. Ai daqueles que, em lugar de visitar 

de vez em quando o amanhã pelo profundo 

engajamento com o hoje, com o aqui e o agora, 

se atrelarem a um passado de exploração e de 

rotina. 

 

Paulo Freire 

 

Iniciamos nosso texto com as palavras do mestre Paulo Freire, constituído como nossa 

referência e principal inspiração para o presente trabalho, fruto de nossa vivência pessoal e da 

especial aproximação entre sua pedagogia com aquilo que desejamos enquanto educadores. 

Este trabalho de pesquisa está vinculado ao Programa de Mestrado em Educação da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista e tem, como 

campo de pesquisa, escolas públicas da rede municipal de Poções, sudoeste da Bahia, que 

ofertam a educação para pessoas jovens, adultas e idosas no nível correspondente ao ensino 

fundamental II. 

Essa caminhada de pesquisa, tida por nós como um processo lento e gradual, lançou 

constantemente desafios que nem sempre compreendíamos, mas que, com perseverança 

superávamos e, ao final de cada um, restava o fortalecimento do conhecimento e da vontade 

de prosseguir. 

Dessa maneira, apresentamos a seguir esse trabalho, que foi elaborado a partir das 

premissas acima. Na primeira parte do texto, apresentamos quem somos e nossas motivações 

pessoais e inquietações sobre o tema pesquisado, bem como os caminhos que nos trouxeram 

até essa temática. A seguir situaremos o leitor acerca do trabalho, com uma rápida ideia geral 

sobre o tema e um recorte no espaço escolar da pesquisa, problematizando com os objetivos e 

a questão da pesquisa e qual relevância nós atribuímos ao trabalho no contexto social.Por fim, 

há uma rápida explanação sobre a organização do trabalho, sua constituição e a contribuição 

científica dos capítulos. 

Como ponto de partida, remetemo-nos novamente a epígrafe inicial de Freire no 

sentido de que, através da educação, poderemos nos lançar a um amanhã que, para nós, se 

materializa no hoje e no agora, na medida em que nos propusemos a sonhar com novas 
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perspectivas educativas. Acreditamos que nosso crescimento pessoal, cultural e também 

profissional está atrelado a essa premissa, que define bem minha
1
 volta à Universidade porque 

tende a explicar essas “tais” perspectivas educativas, muitas vezes concebidas dos desafios e 

das inquietações que a profissão docente impõe.  

Como professor da educação básica há duas décadas e lecionando na mesma unidade 

escolar percebi mudanças, lentas e constantes, na maneira de ensinar, na relação com os 

estudantes e suas famílias e na própria concepção que os profissionais mantinham da 

educação. Soma-se 20 anos de trabalho, duas décadas, atuando na educação básica nas quais, 

infelizmente, a continuidade da atuação docente se precarizava e, mais que isso, que a própria 

concepção de educação desses profissionais deteriorava-se.  

Embora essas constatações fossem contundentes e, até certo ponto bastante 

desanimadoras, sempre mantive a crença que educação era um processo dinâmico, que 

precisava se estruturar em suas bases, ressignificando-se. Em outras palavras, procurava 

inspiração em Paulo Freire e seus conceitos de educação popular, voltado para a pedagogia do 

aluno e não para o aluno, em que nosso fazer em sala de aula era sobremaneira importante em 

detrimento de outros aspectos. Em suma, a verdadeira e significativa educação acontecia, em 

maior ou menor grau, mas acontecia, quando partia de nós mesmos e de nossa vontade de 

fazer, da nossa interação com os estudantes e de nossa superação constante das dificuldades. 

Retroceder a essas lembranças me faz também retroceder a meu caminho formativo e 

profissional e ao meu encontro com a educação de adultos. Foi, pelo contato com a EPJAI, 

que percebi a necessidade de reordenação de meus princípios na educação. Antes era 

discípulo de um ensino vertical e estático porém, pelo contato e pelo aprendizado com pessoas 

adultas, senti necessidade de compreender melhor como estabelecer esse ensino de forma 

horizontal e significativa, tanto para mim, como para os estudantes. Infelizmente, na minha 

prática, não conseguia encontrar caminhos para isso.      

Formei-me em pedagogia no ano de 2004, depois de passar quatro anos na experiência 

de estudar e trabalhar e, após o curso concluído, ainda sentia os vácuos de formação que não 

davam conta das necessidades cada vez maiores da profissão. Tive, no decorrer desse 

percurso, diversas experiências profissionais no ensino fundamental e médio e até no superior, 

rede particular, pública municipal e estadual, que me trouxeram maturidade e experiência na 

docência, mas foi a EPJAI que me despertou para esse modo de perceber a educação, modo 

                                                           
1
 Nessa explanação usarei a 1ª pessoa do singular por referenciar experiências e vivencias particulares do 

pesquisador.   
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significativo e emancipatório, entretanto mesmo dentro dessa modalidade, faltava algo que 

não compreendia, algo inquietante pelo qual queria encontrar respostas. 

Havia algo sublime na EPJAI e, ao mesmo tempo, algo não compreendido, um 

problema que nem a graduação, nem a especialização deram conta de explicar, mas que era 

necessário explorar. Foi assim que me aventurei no universo da pós-graduação após 13 anos 

longe do meio acadêmico e também por compreender que a prática pedagógica dos sujeitos 

envolvidos com a educação, com a escola e com o fazer diário das salas de aula é constituída 

de múltiplas relações e tecida na interpretação que esses sujeitos fazem dessas relações. Na 

Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EPJAI), esse processo se intensifica, talvez pela 

própria especificidade das pessoas envolvidas, das expectativas que elas carregam e das 

visões de mundo que possuem, tanto educadores,  quanto educandos.  

A relação entre os processos de linguagem na EPJAI com o currículo dessa 

modalidade de ensino se constitui muito fortemente como elementos indissociáveis da prática 

pedagógica dos sujeitos envolvidos com essa modalidade. A EPJAI me trouxe aqui com o 

interesse em aprofundar os conhecimentos através da pesquisa sobre o currículo e a 

linguagem no contexto de turmas de EPJAI do município de Poções, interior da Bahia, minha 

terra natal.  

O que pretendemos investigar, a partir desse contexto, é como está organizado o 

currículo nas práticas pedagógicas de EPJAI em escolas do município de Poções - BA, e 

como o letramento e a linguagem se inserem nessas práticas? Esse enraizamento da 

problematização acontece em duas vertentes, a do currículo e da linguagem, posto como nossa 

questão central, no sentido de fortalecer o aprofundamento e a busca dos elementos que 

alicerçarão a pesquisa. Para tanto estabelecemos como objetivo geral da pesquisa 

compreender como se organiza o currículo decorrente das práticas pedagógicas nas turmas de 

Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EPJAI) de escolas do município de Poções, no tocante 

a constituição do enfoque do letramento e da linguagem reveladas pelas professoras 

envolvidas no processo educativo.  

A busca pela compreensão da organização do currículo, oriundo das práticas 

pedagógicas em turmas de EPJAI no município de Poções, constituiu para nós um caminho de 

extrema importância na tentativa de correlacionar a prática pedagógica estabelecida nessas 

turmas. Diante disso, o interesse nesse estudo acabou se consolidando e estabelecendo outras 

ramificações, que agrupamos em quatro objetivos que buscamos alcançar, voltadas para a 

prática pedagógica, o currículo, o letramento e as práticas tradicionais e renovadoras desse 

currículo.  
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Nesse sentido, os objetivos específicos traçados foram no sentido de justificar a 

existência da complexidade entre a prática pedagógica, o currículo e a linguagem, como 

elementos constituintes do processo educativo, na Educação de Jovens, Adultos e Idosos nas 

escolas municipais de ensino de Poções – Bahia. Também nos propusemos a diferenciar as 

práticas tradicionais de materialização do currículo escolar, presentes no cotidiano das 

escolas, com aquelas que possibilitarão a emancipação dos educadores e educandos numa 

perspectiva freireana, além de explorar nas disciplinas de linguagem (língua portuguesa, artes 

e língua estrangeira moderna – língua inglesa) o letramento, expresso nas práticas 

pedagógicas das referidas disciplinas e, por fim lançamo-nos ao intuito de mapear o 

estabelecimento de práticas pedagógicas voltadas para o diálogo constante entre o currículo e 

a linguagem desenvolvidos nessas classes de Educação de Jovens, Adultos e Idosos.  

Nossa convicção era a de que a educação de adultos, que historicamente sempre foi 

considerada uma área diferente no contexto da educação brasileira, precisava ser revisitada. 

Parece-nos existir uma diferença em relação ao ensino regular tradicional que nem sempre 

considera o potencial que a educação de adultos representa, ao contrário, ela sempre foi 

encarada mais como complementação, assumindo um papel secundário que seu real 

protagonismo exigia. Compreender passivamente essa situação e não se indignar contra ela é 

o mesmo que negar toda a relevância do ensino da EPJAI no contexto social. Cremos 

firmemente que a educação de adultos deve ocupar um lugar de excelência na educação 

brasileira, pois tem muito a oferecer à sociedade e na correção de injustiças e distorções 

porém, também acreditamos que esse não é um processo simplório, ao contrário, ele será lento 

e complexo. 

Diante disso a presente pesquisa tende a contribuir, numa possibilidade de releitura da 

educação de adultos, tanto para aquela comunidade específica, quanto para outras. 

Sublinhamos a relevância dessa pesquisa, pois abrange aspectos fundamentais para 

compreensão do trabalho docente e para o estabelecimento de boas práticas de ensino 

aprendizagem.  

Na tentativa de cumprir os objetivos acima descritos, esse texto fora organizado em 

quatro capítulos, além da presente introdução, totalizando cinco capítulos, onde explicitamos 

o trabalho, colocamos as motivações e inquietações pessoais e correlacionamos os objetivos e 

as questões da pesquisa. Aqui, procuramos responder o que almejamos e que significância 

tem esse trabalho para nós e como pode reverberar na comunidade.  

O segundo capítulo intitulado “Concepções e pressupostos teóricos sobre EPJAI: 

currículo, linguagem e letramento” aborda a relação existente entre currículo e prática 
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pedagógica na educação de adultos, apresenta a linguagem como um caminho possível e 

viável na construção curricular para essa modalidade de ensino. Ainda explana as concepções 

de letramento na EPJAI, na perspectiva expressa na presente pesquisa.    

Trata-se de um capítulo, que também visa apresentar pressupostos teóricos da 

educação de adultos, voltados para a trajetória histórica dessa modalidade no Brasil, desde os 

primórdios da República, até os dias atuais, fazendo uma retrospectiva do tratamento da 

EPJAI como politica pública no decurso do século XX e também da reafirmação da EPJAI 

como um direito fundamental dos cidadãos. Por fim, ainda nesse capítulo, referenciamo-nos 

diretamente, as contribuições de Paulo Freire, enquanto teórico e educador para a educação de 

adultos. 

No terceiro capítulo, trazemos à luz “O estado do conhecimento sobre currículo e 

linguagem na EPJAI, onde buscamos as produções e pesquisas realizadas com a temática na 

EPJAI no contexto do currículo e da linguagem nos últimos cinco anos no Brasil. Procuramos 

apresentar a síntese dessa busca de maneira mais detalhada para reforçar a necessidade das 

universidades e centros de pesquisa acadêmicos dedicarem um olhar mais cuidadoso e 

detalhado para essa área, tendo em vista a incipiente produção encontrada. 

O quarto capítulo trata dos “Encaminhamentos metodológicos: a construção do 

caminho trilhado”, onde justificamos nossas escolhas pela abordagem metodológica da 

pesquisa, pelos instrumentos de coleta de dados utilizados e os dados obtidos, expostos e 

analisados. O contexto e o local pesquisados e algumas especificidades dos sujeitos da 

pesquisa também são apresentados nesse capítulo. 

 O quinto capítulo, denominado “Concepções e sentidos do letramento, da linguagem e 

do currículo para as docentes da EPJAI” apresenta o delineamento da pesquisa, a ida ao 

campo, a seleção dos sujeitos envolvidos, suas trajetórias profissionais e suas concepções 

sobre a EPJAI. Neste capítulo os dados foram analisados, através do método de triangulação, 

trazendo a discussão em categorias de análise que versam sobre o letramento, a linguagem e o 

currículo, que possibilitaram a configuração dessas categorias advindas das práticas 

pedagógicas dos docentes pesquisados. 

Finalmente, nas considerações finais, reafirmamos o nosso compromisso e nossa 

crença que a presente pesquisa apresenta uma contribuição importante e significativa no 

pensar sobre currículos na EPJAI, de forma colaborativa, voltada principalmente aos 

processos de linguagem e letramento dos educandos. Cremos, ainda, que este trabalho venha a 

possibilitar novos olhares e novos estudos nessa modalidade tão rica e tão diversa. 
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2 - CONCEPÇÕES E PRESSUPOSTOS TEÓRICOS SOBRE EPJAI: Currículo, 

Linguagem e Letramento 

 

Educar é educar-se na prática da liberdade, é 

tarefa daqueles que sabem que pouco sabem - 

por isso sabem algo e podem assim chegar a 

saber mais - em diálogo com aqueles que, quase 

sempre, pensam que nada sabem, para estes, 

transformando seu pensar que nada sabem em 

saber que pouco sabem, possam igualmente 

saber mais. 

Paulo Freire  

 

 

2.1 - Currículo e Prática Pedagógica na EPJAI 

 

Nesse capítulo iniciamos a apresentação dos subsídios teóricos que embasaram nossa 

pesquisa a respeito da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EPJAI). Aqui 

procuramos estabelecer nossas concepções acerca do currículo, da linguagem e do letramento, 

fundamentos de nossa pesquisa, bem como conceituamos a EPJAI e apresentamos uma 

retrospectiva da história dessa modalidade educativa no decurso do século XX no Brasil, 

atrelando-a com os principais acontecimentos político-econômicos deste século e como isso 

influenciou a educação nacional e a educação de adultos em particular. 

Trazemos também no presente texto as reflexões acerca do pensamento e da 

contribuição de Paulo Reglus Neves Freire para a EPJAI num contexto que imprimimos nessa 

pesquisa, uma perspectiva freireana de libertação e de emancipação da pessoa adulta.  Embora 

constitua um capítulo teórico, o presente texto carrega em si muito de nossos sentimentos e de 

nossas impressões sobre a EPJAI. Nossa crítica, nossos desejos e anseios estão 

inequivocamente presentes e não há como sê-lo diferente, pois o tema da educação de adultos 

provoca a inquietação, e o repensar de práticas educativas e pedagógicas para o 

estabelecimento de outras, inovadoras, construídas conjuntamente e pautadas pela 

dialogicidade.  

Quando se trata de discutir o currículo da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e 

Idosas, a primeira questão que, talvez, povoe tal discussão, é a amplitude que essa sigla 

representa e a complexidade que envolve uma construção curricular para ela. Estamos falando 
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de jovens, adultos e idosos, três fases etárias distintas, de pessoas igualmente distintas, em 

seus modos de ver e “sentir” o mundo ao seu redor.    

O que pesquisamos em relação a essa construção curricular coloca, de um lado, o 

currículo tradicional, oriundo do ensino regular, e a ele fortemente ligado, alvo de fortes e 

retumbantes críticas pelo seu engessamento e pouca abertura para as particularidades dos 

estudantes e dos sistemas de ensino e, de outro lado, a urgente necessidade de instauração de 

um currículo “novo”, especial para a EPJAI, que procure combater os pressupostos do 

primeiro, passando a impressão de um “currículo redentor” para a educação de adultos.  

Diante dessa condição oposta, buscamos a teoria curricular de Sacristán, quando este 

autor escreve que o currículo deve ser entendido como uma “filosofia curricular ou uma 

orientação teórica, síntese de uma série de posições filosóficas, epistemológicas, científicas, 

pedagógicas e de valores sociais” (SACRISTÁN, 2000, p. 35). Embora haja o 

reconhecimento de um currículo específico para a EPJAI, ainda caímos no equívoco 

reducionista da feitura desse currículo, meramente burocrático, voltado apenas para carga 

horária reduzida ou atividades e tarefas flexíveis, entre outras. Essa interpretação do currículo 

surge, como erro comum, pois partimos de nossas impressões sobre ele, quer seja como 

educadores, ou como dirigentes escolares, mas desconsideramos a que ele realmente se 

destina.  

Em seus estudos sobre currículo para educação de adultos, Oliveira, (2007), escreve 

sobre essas duas formas de constituição curricular.  

 

Na perspectiva dominante, educação de jovens e adultos é aquela que se 

volta para atividades educativas compensatórias, ou seja, para a 

escolarização de pessoas que não tiveram a oportunidade de acesso à 

escolarização regular prevista na legislação. Desaparecem, portanto, do 

campo de reflexão da EJA, os jovens e adultos que frequentam a escola 

regular, seja no ensino médio seja na universidade [...] Isto porque a 

tendência predominante das propostas curriculares é a da fragmentação do 

conhecimento, e a da organização do currículo numa perspectiva 

cientificista, excessivamente tecnicista e disciplinarista, que dificulta o 

estabelecimento de diálogos entre as experiências vividas, os saberes 

anteriormente tecidos pelos educandos e os conteúdos escolares. 

(OLIVEIRA, 2007, p. 86).  

 

 Essa perspectiva nos indica uma submissão, em relação ao público da EPJAI, tratado 

pela autora como EJA, ou seja, os jovens e adultos e idosos que, embora estejam frequentando 

essa modalidade de ensino, são submetidos a propostas e práticas inadequadas aos seus perfis 

sociais, econômicos e culturais bem como às suas possibilidades e necessidades reais. 
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Oliveira, (2007), continua a explicitar essa situação afirmando que a superação dessa 

condição requererá o estudo, o interesse e o planejamento de alternativas múltiplas e 

singulares da composição curricular, logicamente advindas dos profissionais diretamente 

ligados ao fazer pedagógico da educação de adultos. 

Desta feita, o cotidiano dos sujeitos envolvidos com as práticas pedagógicas da EPJAI 

é que constituirá o mote para mudança. O saber fazer e o envolvimento com sua constituição 

são basilares nesse processo, pois “uma prática curricular consistente somente pode ser 

encontrada no saber dos sujeitos praticantes do currículo, sendo, portanto, sempre tecida em 

todos os momentos e escolas/classes” (OLIVEIRA, 2007, p. 93).  

O reconhecimento dos saberes dos sujeitos praticantes do currículo indicou, para nós, 

o desvelamento de práticas pedagógicas desses mesmos sujeitos. Práticas essas que são 

forjadas a partir do conhecimento, do tempo de atuação e da experiência adquiridas. Em 

outras palavras há uma relação de dependência entre a feitura do currículo e das práticas 

pedagógicas. Jerônimo, (2016, p. 56), escreve que “é a prática docente que irá desvelar as 

concepções de educação do professor, de conhecimento de mundo, suas interações com os 

alunos”. Consequentemente o currículo construído na prática, moldado no lócus do trabalho 

docente, reflete todas essas concepções a que se refere a autora. 

Lançamos mão da tentativa de externar nossa interpretação quanto a existência de duas 

vertentes principais do currículo para a EPJAI, a oficial e aquela construída no dia a dia da 

escola. Entretanto, não constituiu nosso objetivo aprofundar nessa discussão, embora ela 

estivesse sempre permeando nosso raciocínio. Nesse texto redirecionamos o foco da reflexão 

para a relação entre o currículo e as práticas pedagógicas na Educação de Jovens, Adultos e 

Idosos. Nessa direção referenciamo-nos em Paulo Freire, quando escreve que, 

 

Minha presença de professor, que não pode passar despercebida dos alunos 

na classe e na escola, é uma presença em si política. Enquanto presença não 

posso ser uma omissão, mas um sujeito de opções. Devo revelar aos alunos a 

minha capacidade de analisar, de comparar, de avaliar, de decidir, de optar, 

de romper. (FREIRE,1996, p. 98). 

 

 Vemos, nas palavras de Freire, um assumir pedagógico pautado em convicções e 

concepções próprias e pessoais, fruto de posições epistemológicas também próprias e 

construídas pela experiência. Nosso ponto central configura-se aqui, no reconhecimento da 

inexistência de neutralidade, enquanto professor, e de que essa não-neutralidade acaba por 

redesenhar o currículo praticado, dando-lhe outros significados.  
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 Embora já tenhamos abordado que o saber fazer dos sujeitos encontra base em sua 

experiência, e que esta é única, surge a indagação de como, na educação de adultos, proceder 

a construção de um currículo que possa abarcar as diversas aspirações, motivações e anseios 

de um público alvo tão diverso? Na busca por respostas encontramos base nas palavras de 

Morais, (2013), quando indica pontos de partida para o professor, 

 

O currículo, sob um ponto de vista teórico, para uma educação que exige do 

docente uma formação, cada vez mais específica, considerando discursos, 

que apreciam a conscientização, emancipação e libertação, destoam 

consideravelmente do ponto de vista diferente do pensar tecnicista sobre o 

currículo no qual se privilegiou a didática, o planejamento e a eficiência 

destes na construção da aprendizagem, desconsiderando-se assim, aspectos 

sociais e culturais dos processos educativos. (MORAIS, 2013, p. 55). 

 

 A didática e o planejamento, como cita a autora, ainda possuem um nível de 

importância no trabalho docente, porém aliado a isso outros elementos devem ser colocados 

na pauta de discussão. Para Jeronimo, (2016 p. 58), esses elementos “compõem a realidade 

autêntica do educando, seu mundo de trabalho, suas relações sociais, suas crenças, valores, 

gostos artísticos, gíria, entre outros”. Adotar esse procedimento pode parecer, num primeiro 

momento, uma tarefa não realizável, porém a maneira mais curta de aproximação com a 

“realidade autêntica do educando” é dando voz e vez a ele.  

Segundo Barcellos, (2010, p. 44 apud Dorini 2017, p. 59), “esta escuta precisa dar-se 

levando em consideração o entrelaçamento das emoções e das atitudes deste outro fluir do seu 

viver cotidiano, para, com isso, abrirem-se espaços para romper-se com o longo processo de 

silenciamento que foi imposto a grandes parcelas da população”. Ainda que se configure um 

caminho a seguir, o tamanho do desafio ainda é enorme, principalmente considerando que, 

advindo de uma tradição curricular tradicional, ouvir e incorporar os resultados dessas 

audições não constitui tarefa simples. Novamente recorremos a pedagogia de Freire, em nosso 

auxílio, para compreender que o caminho viável para a efetivação do processo de ouvir é o 

diálogo.   

O dialogo amoroso, conforme propõe Freire, desapegado do seu lado técnico, mas 

carregado de humanidade, que coloca os homens em pé de igualdade entre si e que visa a 

promoção do bem comum surge como ferramenta para rompimento do processo de 

silenciamento existente na educação de adultos. A esse respeito Jerônimo, (2016), aponta para 

a existência de uma enorme quietação em torno da EPJAI que deve ser paulatinamente 

rompida. Para a autora,  
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Pensar a Educação de Jovens e Adultos sem levar em conta este processo de 

silenciamento pelo qual passaram boa parte daqueles e daquelas que hoje, já 

em idade avançada, tentam retornar à escola é um grande equívoco. Trata-se 

de um grave equívoco político aliado a uma preocupante incompreensão 

pedagógica. (JERÔNIMO, 2016, p. 57). 

 

 

 Dar voz aos estudantes não significa rompimento ou abandono com a educação em seu 

contexto global e institucionalizado, mas potencializar o trabalho desse contexto a partir de 

aspectos que façam a diferença para os educandos, numa perspectiva dialógica e 

emancipatória, onde “escola e a prática docente devam fortalecer a autoestima dos alunos e 

assim articular saber e prazer, sem esquecer que é imprescindível o esforço de ambas as 

partes, do professor e do aluno” (JERÔNIMO, 2016 p. 61). As práticas pedagógicas docentes 

para a EPJAI devem estar consolidadas e serem desenvolvidas a partir dessas premissas. 

 Indo ao encontro dessa assertiva, corroboramos com o pensamento de Morais, (2013), 

quando escreve que, 

 

Considerar os imperativos da vida cotidiana de estudantes, na EJA, dentro 

dos conteúdos curriculares, não significa estabelecer degraus que separam 

tais necessidades dos conhecimentos científicos necessários à sua formação, 

mas possibilitar o pensar, na organização curricular, de maneira a conceber 

espaços de construção do conhecimento, a partir das experiências 

vivenciadas por seus principais envolvidos. (MORAIS, 2013, p. 57). 

 

Estamos, com isso, tentando nos reinventar. Em outras palavras, apesar de 

reconhecermos as dimensões curriculares e os diversos currículos existentes na educação, 

especificamente na EPJAI, buscamos trilhar novos caminhos, adentrar em novos horizontes 

do currículo que não desprezem as dimensões acima citadas, mas retire delas elementos que 

construirão esse novo caminho. Os conhecimentos científicos são basilares e indispensáveis 

para a construção de um conhecimento educativo sólido. A forma de se chegar a eles é que 

deve ser constantemente refletida.      

Desta feita, os chamados “espaços de construção do conhecimento” serão como 

laboratórios, onde educadores e educandos da EPJAI, a partir da troca de experiências e 

vivências, do diálogo “amoroso” e da mescla das várias dimensões curriculares, se 

emanciparão e verão refletidos, pela escola e pela EPJAI, a significância para suas vidas.    

 

2.2 - A linguagem como um caminho na construção curricular para a EPJAI 
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Ao refletirmos sobre uma possível construção do currículo, vinculado às práticas 

pedagógicas dos sujeitos envolvidos com a EPJAI, deparamo-nos com a necessidade de 

reconhecimento do mundo em que esses sujeitos estão inseridos e que, a partir dele, 

iniciaremos nossa construção.  

 Pautada numa concepção freireana, a linguagem surge como rica possibilidade de 

interação com o outro. O início do reconhecimento do “mundo do outro” acontece pela 

linguagem. Através das “narrativas que representam suas condições de vida, vividas e que, 

portanto, não devem ser oprimidas diante de um contexto escolar que não valoriza os saberes 

das classes populares e suas manifestações culturais” (GARCIA, 2014, p. 19). Temos, 

portanto, uma urgência em estabelecer essa ligação com o outro. No contexto da EPJAI isso 

fica mais latente pela própria significância dessa modalidade educativa.  

A linguagem, dessa forma, “pressupõe um processo que se dá coletivamente, no qual 

sujeitos de uma determinada sociedade ou grupo social historicamente, através da interação 

verbal, criam e recriam um sistema de significados articulado a visões de mundo” (SANTOS, 

2012, p. 40). Os principais estudiosos da linguagem contemporânea não admitem uma 

linguagem fora da interação e como uma faculdade iminentemente humana. Assim somos 

levados a compreender que a linguagem é a ferramenta que possibilita o diálogo, a interação. 

Essa compreensão é de fundamental importância para quaisquer projetos de construção 

coletiva entre os homens, tanto na educação, quanto fora dela.  

Geraldi, (2005), nos apresenta um ponto para reflexão, originário da experiência de 

Freire enquanto educador, habitando no meio acadêmico, mas que jamais se esqueceu da 

relevância da oralidade, aprendida no cotidiano popular. Fazendo uma crítica sobre a 

desconsideração da importância da oralidade, o autor nos faz lembrar que essa forma de 

comunicação é a mais genuína entre os homens e que, por meio dela, a linguagem acontece de 

forma plena e mais natural, menos linear e mais carregada de sentidos. 

 

Estamos sempre a nos distanciar da oralidade principalmente porque 

consideramos que a escrita permite uma reflexão mais aprofundada, menos 

marcada pelas condições de sua emergência, mais pura e neutra em relação 

ao acontecimento do encontro entre os parceiros que se debruçam sobre o 

vivido para dele extrair sentidos e lições. (GERALDI, 2005, p. 9). 

 

 Essa experiência freireana procura ressaltar o papel e o lugar da oralidade no 

estabelecimento da comunicação e da linguagem. A “palavra dita”, tão própria do pensamento 

freireano, expressa o que há de mais humano nos homens. A oralidade carrega em si um 

potencial extraordinário do mais puro diálogo e primeiro mote para desenvolvimento de 
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quaisquer propostas de convívio social. É a partir daqui que consideramos válido o 

redirecionamento da construção curricular na educação de jovens, adultos e idosos.   

É também, pela experiência de Freire, que visualizamos essa forma diferente de 

construção do currículo. A respeito disso Geraldi, (2005, p. 13), continua a explicitar que 

“Paulo Freire, como narrador, soube extrair da experiência seus conselhos, e seguindo seus 

próprios conselhos construiu uma teoria pedagógica, dela extraiu uma metodologia de 

trabalho e com todos compartilhou seus achados”. Para esse autor as forma de falar, de 

gesticular unem-se de tal maneira que facilita a expressão e consegue chegar ao outro de 

maneira eficaz.   

Reconhecemos, sobremaneira, que o modo de pensar e de viver de Paulo Freire 

propunha um currículo diferenciado, pensando a educação como interação com o mundo e, 

dessa maneira, exigia um currículo na vida e da vida, que colocasse as possíveis contradições 

do cotidiano dos professores e alunos no centro do currículo. Esse é, talvez, o ponto mais 

relevante que nos faz indicar a linguagem como um caminho possível e viável na construção 

curricular para a EPJAI.  

Estamos considerando a linguagem alicerçada como uma prática, que ultrapassa a 

simples expressão do pensamento e se caracteriza como prática discursiva, que tem o poder de 

gerar sentidos e significados. É assim que concebemos a linguagem como um caminho, pois 

ela é um instrumento de comunicação que adota a oralidade como um de seus principais 

pressupostos. Isso nos aproxima demais do contexto da EPJAI quando refletimos que a partir 

da oralidade e do estabelecimento da linguagem fazemos comunicação no sentido mais 

freireano do termo. A (des)construção curricular na EPJAI, reconhecida por nós como urgente 

e necessária com vistas à formulação de novos caminhos educativos nessa modalidade, pode 

ser iniciada nesse momento, no âmbito da escola, garantindo a todos os envolvidos o direito a 

voz e vez e consequentemente emancipando-os.      

Ainda citando Geraldi, (2005), apoiamo-nos em suas ideias, quando escreve,  

 

E aqui o sentido de «a linguagem em Paulo Freire» ultrapassa toda e 

qualquer perspectiva superficial: nós nos fazemos o que somos nas relações 

dialógicas que mantemos com a alteridade. Sem o outro, não há vozes. Sem 

o outro, não há ecos. O sujeito e o outro. Relações dialógicas que não se dão 

no vazio: são relações sociohistóricas, sobrecarregadas das condições de seu 

exercício, estando os interlocutores condicionados pelo caráter destes 

encontros que, não obstante suas determinações, são lugares e tempos de 

construção de novas condições. Sujeição e criação concomitantes, porque a 

dialogia se dá sobre o estável e sobre o instável da relação com a alteridade. 

É por isso que somos, numa voz, muitas vozes. (GERALDI, 2005, p. 17). 
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As relações dialógicas e horizontais entre os sujeitos é o que desejamos para o 

currículo na educação de adultos, que procurem reconstruir esse currículo imprimindo nele os 

ideais que, ora visualizamos, de sociedade e de cultura. Entendemos que como seres sociais 

que somos, formulamos nossos conceitos e princípios a partir de nossos anseios e 

necessidades que temos e daqueles que compõem os espaços que preenchemos. A escola é, 

sem dúvida, um dos mais importantes.  

 O principal problema reconhecido nessa situação é a existência de uma lacuna entre o 

ensino praticado na escola e a carência de uma aprendizagem significativa para um público 

tão diverso e complexo como o da EPJAI. Essa lacuna deve ser preenchida com um ensino 

que favoreça a emancipação sob pena de acontecer o que Freire chama de não-educação, ou 

seja, que a educação não seja significante e que não possibilite a educandos e educadores 

transpassar os limites de barreiras de seu saber, chegando a outros níveis. É necessário 

transformar nosso pensar, que hoje entendemos que pouco sabemos, em diálogo com outros 

sujeitos que acham que nada sabem, para que juntos saibamos mais. 

Estamos propondo um ensino mediatizado pelo mundo, com experiências 

significativas, que acontecerão primeiramente apoiadas na oralidade, na linguagem e na 

consequente feitura de um currículo novo, onde se possa gradativamente superar as limitações 

do “apenas ensinar” e do “apenas aprender” e dos enormes vazios da escola com vistas ao 

exercício pleno da cidadania.  

 

2.3 - Concepções sobre letramento e prática pedagógica curricular na EPJAI 

 

Objetivamos, nessa seção, apresentar nosso entendimento sobre práticas pedagógicas, 

currículo e letramento, especificamente o letramento vinculado à linguagem, oriundo das 

práticas pedagógicas de docentes, acima citadas. Para tanto, iniciamos esse texto, atrelando 

nossa visão de letramento com a de currículo, tratada na seção anterior, pautado numa 

perspectiva freireana, de libertação e emancipação, sem deixar de considerar a polissemia que 

existe em torno do termo letramento. 

Ressaltamos nossa filiação a uma visão de currículo constituída como um espaço de 

pensamentos, às vezes contraditórios e interativos. Trata-se de um ir e vir, feito por diversas 

mãos e muitas vozes, materializadas na escola. Entendemos que o currículo é vivo, 

inseparável da prática dos sujeitos que fazem a educação. Numa abordagem freireana, o 

currículo deve ser dialógico.  
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Essa perspectiva do currículo é explicada por Souza, (2011), como, 

 

Um conjunto de elementos ditos e não ditos da cultura escolar os quais 

condicionam as relações de ensino na sala de aula, o que pode possibilitar a 

incorporação da cultura e do desenvolvimento do sujeito como partes 

constitutivas dos processos de tessitura dos conhecimentos [...] o currículo é 

simultaneamente um projeto em construção e uma prática. (SOUZA, 2011, 

p. 82).  

 

Embora o currículo escolar seja aquele que se materializa através das mais variadas 

situações e práticas docentes, são essas mesmas práticas que fazem transparecer um currículo 

fora da sala de aula, em outras palavras, trata-se de uma questão de identidade do professor, 

na medida em que suas crenças e valores são postos como constituintes de sua prática. Freire 

(1996) já indicava esse caráter político e identitário do professor como natural, não omisso e 

presente na sala de aula. É a essa visão de currículo, espaço de identidade, conflitos e poder 

que vinculamos também nosso entendimento sobre letramento.  

 Freire, (1988, p. 9), escreve que “a compreensão do texto a ser alcançada por sua 

leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto”. Essa premissa 

constitui, para nós, a base da compreensão e interpretação sobre o letramento, na perspectiva 

freireana, pois indica que, pela leitura, seremos capazes de desenvolver uma visão crítica de 

mundo e sociedade. O letramento surge, então, como uma construção processual e sócio 

histórica. Bezerra, (2012, p. 24) entende esse conceito do letramento crítico, adotado por 

Freire, quando escreve que “as ideias de cultura transpassavam pelas suas atividades 

educativas e de outras relações entre as diversas culturas e, portanto, entre os distintos grupos 

humanos, mediados pelas diferentes linguagens, com ênfase na linguagem verbal”. A autora, 

escrevendo sobre as experiências de Freire com a alfabetização de adultos nos anos 1960, 

indica que a concepção do letramento adotada nessas experiências, abrangia pessoas não 

alfabetizadas e alfabetizadas, em diferentes estágios de domínio da leitura e escrita, fazendo-

os, todos, participar da construção e debates em sala de aula.  

 Cremos assim, ser importante apresentar o letramento como uma construção 

processual e sócio histórica, e distanciá-lo de sua caracterização, meramente vinculada à 

codificação e decodificação da escrita. 

 Para Dorini (2017, p. 24), “a palavra letramento é relativamente recente no âmbito 

educacional e surgiu a partir da necessidade de se diferenciar o processo de alfabetização de 

outros processos nos quais a leitura e a escrita estão presentes”. A autora aponta, entretanto, 

que a conceituação do termo é mais complexa atualmente, justamente porque se tem 
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ampliado, os estudos e concepções acerca do letramento, voltados à compreensão do 

fenômeno do ensino. Na tentativa de conceituação do letramento, citamos a definição de 

TfouniMonte-SerratMartha, (2013), 

 

Fenômeno que pode atuar indiretamente, influenciando também culturas e 

pessoas que não dominam a escrita. Esse movimento mostra que o 

letramento é um processo mais amplo do que a alfabetização, mas que está 

intimamente relacionado com a existência e influência de um código escrito. 

(TFOUNIMONTE-SERRATMARTHA, 2013, p. 27). 

 

 

Essas autoras refutam o entendimento do letramento enquanto perspectiva a-histórica, 

ou seja, não inserido num contexto social. Refutam também a concepção da pessoa letrada 

apenas como aquela que tem o domínio da leitura e da escrita, pois veem essa relação de 

dependência letramento/escrita excludente. Souza e Biavati (2016), corroboram com esse 

entendimento ao tecerem crítica acerca da concepção de letramento predominante na 

formação do professor. A visão das autoras é no sentido que,  

 

Atualmente o letramento é tomado na academia como processo e produto de 

um conjunto de práticas associadas ao domínio da leitura e escrita como 

fator de sobrevivência social, com o uso adequado dos gêneros discursivos. 

(SOUZA, BIAVATI, 2016, p. 51). 

 

Cabe inclusive, mencionar o caráter legalista dessa premissa, constante dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, PCNs, sobre considerar o letramento condição fundamental para 

inserção em práticas sociais. Um letramento pautado no domínio de representações e códigos, 

símbolos e tecnologia. A esse respeito, TfouniMonte-SerratMartha, (2013), se contrapõem, 

argumentando que adotar essa concepção, que definem como livresca, acaba por marginalizar 

e excluir pessoas não alfabetizadas corretamente e aqueles que sequer foram alfabetizados.   

 Diante dessa argumentação, a concepção de letramento assumida na e para a presente 

pesquisa adota uma posição de refutar o letramento como: 

a) Sinônimo simplista de alfabetização; 

b) Técnica para desenvolvimento do processo de ler e escrever; 

c) Habilidades para utilização correta da escrita. 

A concepção de letramento, dessa maneira, ancora-se no entendimento que somente 

pode ser considerado iletrado aqueles que vivem fora das sociedades influenciadas pela 

escrita, direta ou indiretamente, porque entendemos também que o letramento influencia e é 

influenciado por práticas sociais, quer sejam orais, quer sejam escritas, de dentro ou fora da 
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escola. Pereira, (2018, p. 45), escreve que “o letramento pode ocorrer de diversas maneiras, 

desde a apreensão da leitura e da escrita nas séries iniciais até as mais diversas tecnologias 

existentes para a prática de leitura e escrita com função social”, e que havemos de considerar 

o papel significativo dos sentidos na construção, tanto da escrita, quanto da oralidade.    

 “O conceito de letramento é norteador para a (re)elaboração das práticas didáticas do 

professor, pois amplia a consciência sobre a importância das construções sociocomunicativas” 

(SOUZA; BIAVATI, 2016, p. 52), especialmente para docentes atuantes modalidade EPJAI, 

que entendemos dever possuir esse perfil descrito pelas autoras. O letramento, vinculado às 

práticas pedagógicas desses docentes, nessa modalidade de ensino, deve possuir uma 

concepção bem definida, voltada ao envolvimento da linguagem desses profissionais na 

potencialização de um ensino emancipatório.     

 Para a consecução dos objetivos, a que nos propomos, nessa investigação, tivemos em 

mente a adoção a uma concepção de letramento advinda das práticas sociais dos docentes 

envolvidos com a modalidade educativa pesquisada, porém, como já dissemos, considerando 

a polissemia existente em torno do termo letramento. Na educação de pessoas adultas, a 

concepção de letramento adotada não poderia se afastar da noção de construção coletiva que a 

EPJAI imprime.  

 Bezerra, (2012), inspirada na pedagogia de Paulo Freire, defende haver 

impossibilidade de separação entre alfabetização e letramento, na medida em que a aquisição 

dos mecanismos de leitura e escrita, e o desenvolvimento destes, em etapas posteriores na 

escola, também dão inicio ao processo de “compreensão, interpretação, explicação, 

proposição e intervenção das/nas realidades que educadores e educandos, além de estarem 

nelas inseridos, são responsáveis por sua transformação/construção e seus produtos” 

(BEZERRA, 2012, p. 26).  Esse entendimento é também o nosso quando visualizamos o 

trabalho na sala de aula da EPJAI, onde o professor potencializa, a partir da vivência própria e 

também do seu aluno, situações de letramento em que esse aluno torne-se autor do próprio 

texto.  

 O trabalho docente na sala de aula se dará no sentido de viabilizar essa construção 

textual, materializando, assim o entendimento que “o letramento é a apropriação da leitura e 

da escrita em práticas sociais e essas práticas se configuram, também, como práticas 

discursivas” (PEREIRA, 2018, p. 45). Dessa maneira, o aluno da EPJAI passa a ser autor do 

próprio discurso, e esse discurso terá validade e reconhecimento, tanto para ele, quanto para o 

grupo. Serão suas práticas sociais materializadas no microcontexto da sala de aula. Um 

letramento centrado na compreensão e intervenção da realidade, pressupondo que o “aluno 
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que se torna autor de textos pode caminhar na direção de se tornar autor da própria vida”. 

(SOUZA; BIAVATI, 2016, p. 63).  Esse princípio tende a potencializar a humanização 

daqueles que fazem a educação.   

 Outro viés de importância significativa na escolha da conceituação e letramento, por 

nós adotada, é a consideração da oralidade em sua composição. Conforme já tratado na seção 

anterior, o trabalho com a linguagem oral possibilita o aparecimento de um campo vasto para 

o diálogo. A oralidade constitui-se uma maneira natural e pura de comunicação entre os 

homens, que trás consigo uma gama de sentidos que devem ser aproveitados no processo de 

constituição do letramento.  TfouniMonte-SerratMartha, (2013), defendem que, no âmbito 

do trabalho escolar, não exista dicotomia ou relativização entre o oral e o escrito. De acordo 

com as autoras,  

 

A separação entre língua oral e língua escrita é um artifício usado pela 

escola, numa atitude grafocêntrica. Esse gesto subordina-se a uma ideologia 

que prega a superioridade da escrita e despreza a importância das práticas 

discursivas cotidianas (linguageiras, em oposição a metalinguísticas) para o 

desenvolvimento do letramento. (TFOUNIMONTE-SERRATMARTHA, 

2013, p. 32). 

 

    

 A defesa é que, reforçar essa predileção pela língua escrita, constrói mais um elemento 

de uso excludente do letramento. O ponto de vista das autoras, ao qual nos vemos na condição 

de concordância, é que tal exclusão alicerça-se no ponto de vista que, na escola, é dever 

ensinar a pensar, refletir e atuar no contexto, de maneira objetiva, utilizando a língua escrita 

que, os alunos devem obrigatoriamente dominar para serem considerados letrados. A não 

consecução desses objetivos irá gerar o fracasso escolar, a partir da “produção” de alunos 

iletrados.  

 Ilustraremos, mais adiante, os porquês da nossa referência freireana, em termos de 

educação de jovens, adultos e idosos. Por ora, elencamos o aspecto de emancipação o homem, 

que deverá ser feito por ele próprio. Bezerra, (2012, p. 24), escreve que, na concepção 

freireana, “o papel do letramento vem como sendo o de libertação do homem de sua 

‘domesticação’, e defende que seu principal objetivo deveria ser o de promover a mudança 

social”. Freire, pela sua experiência, seu exemplo e sua vivência, soube extrair da oralidade 

elementos importantes para o desenvolvimento de suas concepções acerca do letramento. 

Dessa maneira, a língua oral e a língua escrita são igualmente relevantes para o processo de 

escolarização.  
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Essa premissa apresenta um contraponto, o da consolidação do letramento, que admite 

a supremacia da linguagem escrita e fundamenta a predileção da escola, tendo em vista suas 

práticas. Esse contraponto é denunciado por TfouniMonte-SerratMartha, (2013),  

 

O que ocorre é que, no momento em que a criança pobre entra na escola e 

precisa dominar a língua escrita, há uma situação de diglossia, que afeta a 

identidade do sujeito, visto que ele se vê colocado diante de duas línguas, e 

somente uma delas lhe é plenamente acessível (não é a que proporciona o 

sucesso: esta é a língua da escola). (TFOUNIMONTE-

SERRATMARTHA, 2013, p. 33). 

 

Nos parece absolutamente justificável tal denuncia, quer seja pelos motivos acima 

elencados, de consideração da oralidade, quer seja pelo aspecto desconsiderado pela escola, 

da dificuldade de domínio da língua escrita pelo aluno, pois consideramos o argumento das 

autoras, que aprender a ler e escrever é deveras difícil, especialmente para as camadas pobres 

da sociedade, por não estarem em convívio diário com as normas cultas da língua, seus 

padrões e regras. Nesse sentido, a consideração do letramento praticado pelas escolas 

atualmente, centra-se no código escrito e sua simbologia, nas regras, imposições e no discurso 

pedagógico, desconsiderando em quais condições os alunos se encontram. 

Se consideramos que “o letramento é um processo ininterrupto, que permanece ao 

longo dos anos escolares e até depois deles, não se restringindo ao processo de alfabetização e 

nem à escolarização” (DORINI, 2016, p. 29), devemos também levar em conta que o aluno, 

mesmo analfabeto, que chega à escola já possui níveis de letramento advindo de suas práticas 

sociais. Nesse caso, a função da escola será de acolher e considerar essas práticas em seu 

trabalho pedagógico.  

Reiteramos que essa nossa abordagem acerca da constituição do conceito de 

letramento é aquela à qual percebemos mais convergente para o trabalho com a educação, de 

modo geral e a educação de adultos, em particular. Necessitamos, nesse sentido, denunciar e 

combater práticas que neguem as perspectivas de participação, interação e construção junto 

aos educandos, no âmbito escolar. O nosso entendimento vai ao encontro com o de Souza e 

Biavati, (2016), quando escrevem, 

 

Na escola, é preciso avaliar se, realmente, as atividades ampliam a visão do 

aluno para torná-lo independente, sabendo avaliar o que, e como lê, escreve, 

de modo a refutar ou a defender preceitos, ideias e opiniões com fundamento 

em suas práticas sociais. Tornar o aluno letrado significa, nesse aspecto, 

ensiná-lo a ser crítico sobre o que lê e o que escreve, saber avaliar o modo 
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como a escrita acontece e construir suas marcas para ser aceito, 

considerando os contextos. (SOUZA, BIAVATI, 2016, p. 63). 

 

 

O trabalho escolar é um trabalho coletivo, no qual as vozes e as ações do professor são 

partes fundamentais. Tratando-se de EPJAI, essa característica se acentua, pela própria 

especificidade da modalidade e, a condição para tornar o aluno letrado na educação de 

adultos, na perspectiva das autoras, pressupõe que o professor tenha consciência de suas 

próprias concepções de letramento e de práticas sociais. As práticas pedagógicas dos docentes 

são as responsáveis por desvelar, no cotidiano, a concepção de letramento desses docentes. É 

isso que propomos investigar nessa pesquisa, pautados numa assertiva que o letramento não 

constitui habilidades, mas práticas sociais que constituem as bases para desenvolvimentos de 

processos de leitura e escrita. 

A nosso ver, nessa seção, tentamos apresentar, de forma delimitada, algumas 

concepções do letramento que, como termo novo nos estudos da educação no Brasil, causa 

muitas incompreensões. Não foi nosso objetivo aprofundar na discussão polissêmica desse 

termo, mas tentamos elencar alguns aspectos que consideramos relevantes, como a 

dissociação entre letramento e alfabetização, a relevância da oralidade para a constituição do 

letramento e sua vinculação com práticas sociais.  

Dorini, (2016), inspirada em Soares, (2010), nos insere melhor nessa polissemia, 

quando apresenta o letramento vinculado a práticas culturais; ou referindo-se aos aspectos da 

língua escrita; também como o desenvolvimento de habilidades na produção de textos, ou 

ainda em habilidades de leitura e escrita em que a língua está envolvida. Cada um destes 

relacionados a vertentes antropológica, linguística, psicológica ou pedagógica, 

respectivamente. Não constitui, conforme já dissemos, o aprofundamento nessas questões, 

apenas apresentá-los e refletir acerca deles.  

Por fim, nossa reafirmação acerca da concepção de letramento à qual nos propusemos 

seguir, sendo aquela que o considera como uma construção processual e sócio histórica, 

associada ao desenvolvimento da leitura e escrita, a partir da leitura de mundo, como prática 

social.  

 

2.4 - Sobre a trajetória da Educação de Jovens, Adultos e Idosos no Brasil no século XX: 

uma rápida retrospectiva   
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Estabelecer uma retrospectiva histórica da educação de adultos no Brasil é uma tarefa 

complexa, pois parte do princípio da multiplicidade de ações e de práticas nas quais esse tipo 

de educação de desenvolveu, sobretudo se considerarmos o caráter pontual que sempre teve, 

nunca considerada em sua amplitude, como política educacional de Estado. As iniciativas, 

nesse sentido, eram diversas, centradas em disposições da sociedade civil e ações 

governamentais específicas.  

 Não existiu, num contexto como esse, uma linearidade, ou seja, a ausência de uma 

historia contínua sobre a educação para adultos dificultou, mas do que sua compreensão, a 

abordagem temática e a construção de teoria sobre ela.   

 A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, (EPJAI), denominada apenas como 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) teve, no decorrer do século XX no Brasil, uma trajetória 

marcada pela tensão e pela subalternidade como características principais, além de uma visão 

descaracterizada como modalidade educativa. A esse respeito, Sampaio, (2009, p. 15), escreve 

que “a história da EJA é uma história de tensões entre diferentes projetos de sociedade e 

diferentes ideias sobre as finalidades da educação”. A autora indica a presença constante do 

Estado como propulsor da EJA, e a sociedade civil, por meio de grupos, instituições e 

associações, como sua desenvolvedora. Esse desenvolvimento, entretanto, acontecia sempre 

de uma maneira vinculada com o projeto de nação que se queria construir naqueles momentos 

históricos. Uma vinculação com projetos políticos, sociais e econômicos. 

 No Brasil do início do século XX, após o fim da República Velha, o quantitativo da 

população analfabeta era alarmante. Haddad e Di Pierro, (2000), mostram que 

aproximadamente 72% da população acima dos cinco anos era analfabeta, que a centralidade 

educativa estava na instrução para as crianças e que “até esse período, a preocupação com a 

educação de jovens e adultos praticamente não se distinguia como fonte de um pensamento 

pedagógico ou de políticas educacionais específicas” (HADDAD; DI PEIRRO, 2000, p. 110). 

Havia, segundo os autores, nos idos dos anos 1930, um tímido início da exigência pela 

preocupação com a educação dos adultos, originário dos movimentos reformadores da 

educação daquele período.  

 Encontramos eco nessas premissas, principalmente quando nos dispusemos a 

compreender o período histórico brasileiro após o Império. A última década do século XIX e 

as duas primeiras do século XX retrataram um Brasil agrícola e dependente de monoculturas 

ligadas a latifúndios, cujos proprietários eram políticos ou pessoas ligadas a eles.  Num 

contexto como esse, em que economia e política caminhavam juntas servindo interesses 

mútuos não havia espaço para desenvolvimento da educação, porque não havia projeto de 
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desenvolvimento para o país. Talvez, a ausência do olhar estatal, normativo e propositivo, 

para a educação em geral, e especificamente a educação de adultos encontre fundamento em 

Sampaio, quando escreve que, 

 

A marca da história da EJA é a marca da relação de domínio e humilhação 

estabelecida historicamente entre a elite e as classes populares no Brasil, na 

concepção que as elites brasileiras tem de seu papel e de seu lugar no mundo 

e do lugar do povo. Uma concepção que nasce da relação entre conquistador 

e conquistado/índio/escravo, e perdura em muitos documentos oficiais que 

parecem tratar a EJA como um favor e não como o pagamento de uma 

dívida social. (SAMPAIO, 2009, p. 16)      

 

 A partir do surgimento da Era Vargas e da ampliação do sistema econômico capitalista 

no Brasil nas décadas seguintes de 1930 e 1940, o Estado percebe a necessidade da educação 

de adultos, porém o faz numa vertente instrumental. É o reforço das afirmações de Sampaio 

(2009), quando surge a necessidade de colocar a máquina produtiva da sociedade e do Estado 

a serviço do sistema econômico. Em outras palavras quando surge a necessidade de se ter uma 

população adulta alfabetizada, essa necessidade é mediada por interesses econômico-

financeiros, estabelecendo um parâmetro de condicionamento.  

 Fávero e Freitas (2011), dialogando com Mészaros, (2005) escrevem,   

 

A educação, especialmente nos últimos 150 anos, serviu – no seu todo – ao 

propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à 

máquina produtiva em expansão do sistema do capital, como também gerar e 

transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes, como 

se não pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da sociedade, seja na 

forma internalizada, pelos indivíduos devidamente educados e aceitos, seja 

por meio de uma dominação estrutural e uma subordinação hierárquica 

implacavelmente imposta. (FÁVERO; FREITAS, 2011, p. 369). 

 

 De fato, esse quadro de subalternidade da educação geral e, sobretudo da educação de 

adultos, para com o sistema econômico perdurou por décadas sem encontrar alternativas e/ou 

contrapontos. Sampaio, (2009, p. 18), escreve que “a industrialização não trouxe um projeto 

democrático. Ao contrário, foi imposta autoritariamente pelo Estado Novo e a educação 

estava harmonizada com esse projeto”. Entendemos que, no projeto de país que se iniciava 

naquele momento, a ordem do dia era instrumentalizar a educação e oferecer condições 

mínimas para os adultos se colocarem diante da industrialização e das necessidades do capital, 

mas como classe secundária, que serviria aos propósitos desse sistema. A alfabetização e a 

escolarização tinham um objetivo específico: capacitar os adultos para estarem aptos a operar 
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as máquinas, ao trabalho na indústria e ao capitalismo, tidos como início da modernidade no 

Brasil. O Estado Novo de Getúlio Vargas, seguido do período republicano da década de 1940 

se propôs a implementar esse projeto.  

 O caráter secundário da educação fica, dessa forma, estabelecido até praticamente os 

anos finais da primeira metade do século XX. A partir daí, entretanto dois acontecimentos 

voltados à educação merecem destaque por influenciarem diretamente a educação de adultos. 

O primeiro foi um relevante movimento educativo voltado para adultos, denominado 

Campanha Nacional de Educação de Adultos, iniciada em 1947, liderada por Manuel 

Bergstrom Lourenço Filho
2
 e organizada Ministério da Educação e Saúde, que passou a 

entender a educação de adultos como fundamental para a elevação dos níveis educacionais da 

população conseguiu grandes frutos.  

Os objetivos principais da Campanha rompiam a barreira da simples alfabetização, 

quando propunham a educação de base a todos os recantos urbanos e rurais do país e o 

consequente desenvolvimento dessas comunidades. No entanto, apesar das boas ideias, os 

resultados sem mostraram aquém do esperado. A implementação do ensino supletivo, com 

aulas noturnas, professores do antigo primário e outros voluntários e material didático padrão 

não conseguiram estabelecer proposta consistente para a EJA através da Campanha, sendo 

esta reduzida a apenas uma epistemologia. Essa iniciativa, sem dúvida, constitui-se como 

iniciativa marcante no século XX, porém reduziu-se, mais uma vez, apenas à função 

supletiva.  

O segundo acontecimento diz respeito às discussões e ao fomento, na década de 1950, 

do projeto que viria se constituir na lei 4.024/61, entendida como a primeira Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional. Novamente Sampaio (2009), a esse respeito esclarece, 

 

O longo embate politico-ideológico (de 1948 a 1961) em torno da LDB nº 

4.024/61 foi um campo fértil para o aparecimento de diversos movimentos 

sociais de cultura e de educação popular que se concretizaram no início dos 

anos 60, consolidando um novo paradigma pedagógico para a EJA, tendo 

Paulo Freire como figura principal de um movimento que começa a perceber 

esta modalidade educativa sob o ponto de vista de seu público. (SAMPAIO, 

2009, p. 20). 

 

                                                           
2
 Educador e pedagogista brasileiro do século XX, ficou conhecido pela sua participação no movimento dos 

pioneiros da Escola Nova. Intelectual de diversas facetas, extremamente ativo e preocupado com a escola, foi 

também muito criticado por ter apoiado o movimento Estado Novo de Vargas. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Educador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Nova


38 

 

Essa espécie de “ponte” que representou a década de 1950 para a educação serviu de 

campo reflexivo para muitos autores e intelectuais daquela época, tanto na propositura da 

LDB de 61, quanto no desenvolvimento de proposta teórico-metodológica para a EJA. Nesse 

contexto, e concordando com as afirmações de Di Pierro, Joia e Ribeiro, (2001), entendemos 

que somente a partir dos anos 1960 aconteceria um redirecionamento no entendimento e 

estabelecimento da educação de adultos. Para esses autores,  

 

A Campanha de 1947 deu também lugar à instauração no Brasil de um 

campo de reflexão pedagógica em torno do analfabetismo e suas 

consequências psicossociais; entretanto, ela não chegou a produzir nenhuma 

proposta metodológica específica para a alfabetização de adultos, nem um 

paradigma pedagógico próprio para essa modalidade de ensino. Isso só viria 

a ocorrer no início dos anos 60, quando o trabalho de Paulo Freire passou a 

direcionar diversas experiências de educação de adultos organizadas por 

distintos atores, com graus variados de ligação com o aparato 

governamental. (DI PIERRO; JOIA; RIBEIRO, 2001, p. 60).  

 

 O contraponto trazido pelos autores nos leva à reflexão sobre o surgimento do citado 

campo de reflexão pedagógica acerca do analfabetismo, algo teórico que, a partir da década 

de 1950, começava a reconhecer a relevância da alfabetização para toda a população e as 

consequências de sua inexistência.  

Esse curto período foi efervescente no que diz respeito às iniciativas de educação 

popular. Os movimentos de Movimento de Cultura Popular, da prefeitura do Recife (1960), 

De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, iniciado em Natal (1961), a Campanha de 

Educação Popular de João Pessoa (1962); e o Movimento de Educação de Base da 

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, de 1961, todos inspirados no método de Paulo 

Freire e embasados em princípios democráticos e emancipatórios  lançaram bases sólidas para 

a educação popular e para a EJA. Como dissemos, tratou-se de um período curto pois, com a 

Golpe Civil Militar de 1964, as ações e os projetos foram interrompidos em sua essência 

dando lugar a outros que retomavam o viés instrumental da educação financiados e 

incentivados pelo Estado.  

Os 21 anos do Golpe Civil Militar, representaram uma época turbulenta no campo 

político e ideológico nacional, mas não conseguiram apagar a epistemologia construída na 

sociedade pelos movimentos acima citados e pelas ideias de Freire, ao contrário, serviram de 

contraponto para o enfrentamento.  

Freitas, (2007), nos leva à reflexão nesse sentido, 

Falar de educação popular, ao lado da alfabetização de adultos e Jovens, 

significa falar da relevante presença da dimensão popular no cenário político 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkq_CkoOXXAhUEUZAKHa5ECVEQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fforumeja.org.br%2Fdf%2Ffiles%2Fdoc.ceplar..pdf&usg=AOvVaw2Rr-wDilAT9JT-l3uPUVfO
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkq_CkoOXXAhUEUZAKHa5ECVEQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fforumeja.org.br%2Fdf%2Ffiles%2Fdoc.ceplar..pdf&usg=AOvVaw2Rr-wDilAT9JT-l3uPUVfO
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwioqb7BoOXXAhXCDpAKHUF-Bm4QFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FMovimento_de_Educa%25C3%25A7%25C3%25A3o_de_Base&usg=AOvVaw2duGBWWb9yDN1VRpCMyToW
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nacional. Isto foi particularmente forte e decisivo para o fortalecimento de 

vários movimentos populares e sociais que surgiram nas décadas de 60, 70 e 

80, quando a participação popular unia-se para o enfrentamento das 

adversidades e conflitos que a sociedade brasileira vivia marcadamente neste 

período. Em verdade, o que se vê, aqui nesta época em especial, é uma 

íntima relação entre três aspectos que levam a uma politização da 

consciência, a saber, entre: alfabetização-educação popular-participação e 

conscientização. (FREITAS, 2007, p. 52). 

 

 No período militar tínhamos o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), 

de 1968 até 1985, fortemente influenciado pelas ideias e pelos pressupostos de Freire. Não era 

interessante para o regime militar a proposição da educação com vistas à conscientização, 

porém era necessário o combate aos vexatórios índices de analfabetismo na população, 

principalmente para utilizar-se disso como propaganda ideológica. Dessa forma o sucesso do 

método de freireano foi inspirador para o governo naquela época desenvolver o MOBRAL, 

embora a figura de Paulo Freire fosse considerada persona non grata.  

 Nas duas décadas de vigência do regime ditatorial brasileiro e, por conseguinte, do 

MOBRAL, houve um desenvolvimento, naquilo que Fávero, (2004, p. 25) denomina de 

“maior movimento de alfabetização de jovens e adultos já realizado no país”. Esse 

movimento, entretanto encerra-se em si mesmo pela incontinuidade da política de 

escolarização. O início da década de 1980 apresentava já os sinais de esgotamento do regime 

militar e, aliado a grande recessão econômica daquele período, acabaram por findar o 

MOBRAL, transformando-o em Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos, a 

fundação EDUCAR que por sua vez foi extinta em 1990 pelos mesmos motivos.  

 Findo o período do Regime Militar e com a redemocratização, o Brasil entra na década 

de 1990 num contexto global de neoliberação econômica e procura se adequar a essa 

realidade que acaba impactando nas ações educativas do Estado. Alguns fatores contribuíram 

significativamente para o avanço em relação à proposição educativa, alicerçado 

principalmente na promulgação da Constituição Federal de 1988 e no enorme alcance 

educativo proposto por essa nova legislação. Tratava-se de uma ampliação consistente e 

justificada no ordenamento jurídico nacional que incluía um capítulo especifico sobre a 

educação nacional e abrangia também a educação de adultos pela primeira vez, no entanto os 

desdobramentos econômico-políticos daquele período limitaram a amplitude e o referido 

alcance efetivo da legislação. 

 A década de 1990 foi efervescente nesse sentido pois, em termos organizativos 

oriundos da Constituição Federal, tem-se a instituição da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), de 1996. Mesmo assim, Di Pierro, Joia e Ribeiro, (2001), 
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esclarecem que nos governos dos presidentes Fernando Collor de Melo e Fernando Henrique 

Cardoso iniciativas importantes foram tomadas no sentido de limitar a ampliação da EJA, 

atendendo as exigências da agenda neoliberal. 

O Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania, (PNAC), por exemplo, que surgiu 

em substituição à Fundação EDUCAR tinha por objetivo a redução em 70% do analfabetismo 

adulto brasileiro que atingia percentuais elevados naquela época. De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, (IBGE), em 1996, 15,3 milhões ou 14,2% da população 

não completavam sequer um ano de escolaridade. Em plena virada de milênio era 

inconcebível tais percentuais, porém o PNAC foi descontinuado pelo governo por falta de 

repasses financeiros para os estados e municípios e outras ações restritivas também foram 

tomadas a exemplo da emenda constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996, que 

desvinculava a obrigatoriedade do ensino fundamental a jovens e adultos, garantindo apenas o 

acesso gratuito. E, com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério, (FUNDEF), não houve consideração do cômputo 

financeiro das matrículas do ensino supletivo, negando assim recursos para a Educação de 

Jovens e Adultos. 

Esse contexto de deslegitimação da educação de adultos obedecia a uma agenda 

internacional que, como já dissemos anteriormente, trilhava os caminhos neoliberais. O 

contraponto a essa política veio da iniciativa de agências de fomento à educação de adultos, 

como a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, (UNESCO), o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, (PNUD), o Fundo das Nações Unidas 

para a Infância, (UNICEF), e o Banco Mundial. Esses organismos internacionais foram 

responsáveis pela elaboração da Declaração Mundial sobre Educação para Todos, de Jomtien, 

Tailândia, em 1990; a V Conferencia Internacional de Educação de Adultos, de Hamburgo, 

Alemanha, em 1997 e o início dos Fóruns Mundiais de Educação. Essas iniciativas 

propunham o debate em torno da educação de adultos, e suas consequências. Sampaio (2009) 

indica o atendimento por parte do governo brasileiro a essas proposições internacionais e a  

consequente criação do Programa Alfabetização Solidária a partir de 1997.  

Nos últimos vinte anos iniciativas pontuais vêm sendo estabelecidas, como o 

Programa Brasil Alfabetizado, a extinção do FUNDEF e a criação do FUNDEB (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) que envolve a EJA na destinação de 

recursos e a vigilância dos organismos internacionais citados, entretanto a situação não parece 

se modificar muito, se comparada com as décadas anteriores.  
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Os limites e desafios para a EPJAI (EJA) na atualidade são muitos. O principal deles, 

talvez, será o rompimento da barreira da marginalidade, ou seja, de se caracterizar a educação 

de jovens, adultos e idosos afastada e à margem da educação regular. Há muito ainda o que 

avançar, e em várias esferas, desde a financeira até a pedagógica, entretanto muito se tem 

pesquisado e proposto a respeito da EPJAI nos últimos anos. A expectativa é que essas 

proposições encontrem eco na sociedade para o estabelecimento de uma educação de adultos 

efetiva e libertadora.  

   

2.5 - Sobre a Educação de Jovens, Adultos e Idosos: reflexões acerca da modalidade 

educativa como um direito fundamental  

 

A Constituição Federal do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988, e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de dezembro 1996, trazem em seus textos 

referências à educação de adultos, ou àqueles que não a tiveram na idade própria. A emenda 

constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, modificou o artigo 208, inciso I, da 

CF/1988: “I – educação básica e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos aqueles que a ela não tiveram acesso na 

idade própria” (BRASIL, 1988, p. 122). Vemos um claro estabelecimento do direito à 

educação a toda a população adulta, maior de 18 anos que não teve, por motivos diversos, 

condições de prosseguir na escola em idade adequada. Nesse caminho, também, a LDB 

estabelece, 

 

Art. 37. § 1º: 

Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, 

que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

(BRASIL, 1996, art. 37).  

 

 

 Desta forma, configura-se o direito fundamental de acesso e permanência na educação 

formal brasileira para jovens, adultos e idosos. Esse chamado direito fundamental é trazido à 

nossa reflexão como um direito inalienável ao ser humano. Sobre isso, Santos e Camargo, 

(2017), esclarecem que os direitos fundamentais são sinônimos de direitos humanos e sua 

positivação nada mais seria do que a afirmação legal de tais direitos.    

 Em outras palavras, quando o Estado, através de seus legisladores, resolve constituir 
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suas bases legais, seu ordenamento jurídico e inclui os direitos humanos, considerados assim 

no plano internacional, eles passam a se constituir direitos fundamentais naquela nação e 

positivados naquelas leis. Para os autores, “dessa forma, há a tendência de que cada país, no 

momento de elaboração de sua constituinte, dispense tratamento aos direitos que aquela socie-

dade entende como sendo fundamentais para uma vida digna”. (SANTOS e CAMARGO, 

2017, p. 27). Esse é, sem dúvidas, o caso da educação formal, de modo geral, e da EJA, em 

específico, quando reconhecida pela Carta Magna do Brasil como direito fundamental. 

 Consideraremos essa legitimação no texto dos artigos 37 e 38 da LDB quando 

determinam: 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio 

na idade própria.  

[...] 

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.  

§ 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, 

com a educação profissional, na forma do regulamento.  

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 

compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao 

prosseguimento de estudos em caráter regular.  

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:  

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze 

anos;  

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.  

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios 

informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames (BRASIL, 1996).     

 

Decididamente, não se trata de uma modalidade complementar de educação, nem deve 

ser entendida como espécie de apêndice do ensino para preencher lacunas advindas de 

quaisquer tipos de dificuldades no processo educativo. Trata-se de uma modalidade educativa 

“viva”, possuidora de um público alvo, específico e singular, dotado de vivência e de 

expectativas a respeito de si e da escola. Essas condições demandam o estabelecimento de 

práticas educativas voltadas à criação de um currículo diversificado e que seja atrelado com a 

prática desses sujeitos.       

Mais que apenas esclarecer a constituição da EJA, emanada da Constituição Federal e 

da LDB, na sua positivação no Brasil, adotamos os conceitos de educação popular, constituída 

de sujeitos excluídos e marginalizados do sistema regular e formal de ensino para alicerçar as 

discussões a seguir, no sentido de garantir a legitimidade da EJA como ideário de libertação. 

Embora já se tenha tomado como consenso que a educação, formal e institucionalizada, de 
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forma geral, não se constitui tábua de salvação para qualquer sociedade se desenvolver, 

também é fato que sem esta educação tampouco há desenvolvimento. O acesso dos seres 

sociais ao bem comum e a constituição desses seres como cidadãos conscientes de seu papel e 

interventores de sua realidade só se dará a partir do momento em que eles puderem se 

reconhecer como tal e nesse ponto a educação é fator fundamental.    

 Entendemos não ser possível conceber uma sociedade desenvolvida e justa que não 

esteja comprometida com a educação e formação de seu povo. Referimo-nos a uma educação 

universal, ofertada a toda a população, em todas as classes sociais e todas as faixas etárias. 

Para Romão, (2007, p. 48), “Não há, na Historia da Educação Mundial, qualquer país que 

tenha tido sucesso na universalização da educação básica de seu povo, que não tenha 

estendido o acesso e a conclusão, com sucesso, a todas as faixas etárias de sua população”. 

Sem dúvida alguma essa condição é sobremaneira relevante para se atingir fins maiores. Há 

que se pensar em alfabetizar e educar a população como um todo, independente de que idade 

ela tenha e de quais fatores levaram a uma não alfabetização na idade certa.    

Compreendemos também que a cidadania plena e a criticidade do ser social nascerá de 

cada indivíduo no momento em que ele se perceber em condições de igualdade com os demais 

e a educação possibilita isso. Assim, a legitimidade da Educação de Jovens, Adultos e Idosos 

(EPJAI) está posta, mas não deve ser entendida como uma complementaridade da educação 

formal regular. A EPJAI jamais pode ser vista e/ou tratada como apêndice ou política 

complementar de educação. Ela possui público próprio e a ele deve ser dirigida. Assim sua  

especificidade nasce de seu ponto mais importante: sua clientela. Trata-se de uma modalidade 

única e própria e, como tal, deve ser trabalhada. Sobre esse viés específico do trabalho e da 

docência com a EPJAI, tratada como EJA no ordenamento jurídico brasileiro, Freire escreve: 

 

O conceito de Educação de Jovens e Adultos vai se movendo na direção de 

Educação Popular na medida em que a realidade começa a fazer algumas 

exigências à sensibilidade e à competência científica dos educadores e das 

educadoras. (FREIRE 2006, p. 15).   
 

Essa sensibilidade exigida pelos educadores nem sempre se constitui como algo de 

fácil aceitação. Na experiência adquirida nos anos de profissão e nos relatos e confissões de 

professores da EJA constatamos que o trabalho com a Educação de Jovens e Adultos é 

complexo, pois parte do principio que o adulto é diferente da criança, não apenas em seus 

processos cognitivos, mas também e, sobretudo, em sua visão construída de mundo.   

Freire (2006) nos ajuda a perceber que a realidade da Educação de Jovens, Adultos e 

Idosos perpassa os limites de combate a problemas na educação. A EPJAI é, por si só, mais 
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que uma modalidade de ensino, ela é pressuposto para formação de indivíduos, como a 

educação formal geral também é, entretanto ela se mostra complexa e  minuciosa.  

A alfabetização do adulto deve fazer sentido para ele, senão torna-se vazia por si só. 

Muitas vezes o adulto sente vergonha, cala-se e se retrai diante da possibilidade de se 

alfabetizar porque tem vergonha de si e de sua historia de vida. Esse é apenas um aspecto 

considerado metodológico que as escolas enfrentam na EPJAI. Elas devem estabelecer 

critérios de superação desses obstáculos, mas contraditoriamente percebemos uma 

desvirtuação dessa premissa. Os sistemas de ensino não estão dando conta de combater o 

analfabetismo adulto. O que eles fazem é a repetição das técnicas e metodologias aplicadas às 

crianças e que não condizem aos adultos, gerando a prática da exclusão pela evasão e pela 

repetência.            

 O adulto precisa atribuir significado a sua escolarização. Ele tem história de vida 

construída e diálogo a estabelecer com a escola e com aquilo que verá nela. Ele precisa ver 

significado em sua prática educativa. O professor e a escola são meros instrumentos 

mediadores nesse processo, pois é o próprio aluno o sujeito de sua aprendizagem. Para 

Gadotti (2007, p. 38) “O aluno adulto não pode ser tratado como criança cuja historia de vida 

apenas começa. Ele quer ver a aplicação imediata do que está aprendendo”. Essa necessidade 

é característica dos humanos adultos e não há nada de extraordinário nisso. Com processos 

cognitivos e historia de vida construída o adulto procurará na escola uma espécie de libertação 

que lhe dê mecanismos para alcançar outros objetivos. A sua satisfação e realização pessoal 

dependerá da correlação daquilo que ele aprende na escola com sua vida diária e fará toda a 

diferença para sua motivação em continuar a aprender com a escola.    

 Nesse processo é natural que ele se desencante, que sinta medo, que desanime, mas 

pontualmente, porque verá que seus objetivos são palpáveis. As dificuldades e atribulações de 

sua vida, como trabalho, família, dificuldades financeiras e frustrações tendem a se manifestar 

fortemente, porém seu vinculo com a escola e sua “libertação” serão maiores e ele tenderá a 

prosseguir. 

   

2.6 - Sobre as concepções e contribuições de Paulo Reglus Neves Freire voltadas à 

EPJAI 

 

 A abertura de possibilidades para a constituição de práticas pedagógicas 

emancipatórias estão alicerçadas num aspecto que se impõe como basilar em qualquer tipo de 
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educação, formal ou não formal, o diálogo. Essa é uma perspectiva Freireana que, ora 

escolhemos, trazer para nossa análise e se estabelece como um campo de trabalho que 

ultrapassa o saber meramente cognitivo. Constitui-se um desafio para os educadores 

vinculados à Educação de Jovens, Adultos e Idosos interpretar e por em prática esse diálogo 

tão defendido por Paulo Freire em sua obra.  

 Na presente pesquisa, nos dispusemos a assumir um olhar dialógico sobre o processo 

educativo. Mais do que apenas nos filiar a essa concepção freireana, procuramos estabelecer 

uma horizontalidade no trabalho e nas relações didático-pedagógicas que envolvem o 

ambiente educativo pesquisado. Nossa intenção está em evitar a sobreposição ou o 

condicionamento dos sujeitos da pesquisa. Nesse sentido o referencial teórico de Paulo Freire 

nos alicerçou de tal modo, que pudemos ampliar nossas próprias concepções sobre a 

educação.      

 Constituído como referência mundial em educação, especificamente em educação para 

adultos, Paulo Reglus Neves Freire nasceu no Recife – PE em 1921. Sua trajetória de 

superação, em plena metade do século XX, no nordeste brasileiro, influenciou sua concepção 

sobre o mundo e sobre a educação de modo geral. Freire, que apesar de pertencer a uma 

família de classe média, conheceu a pobreza e a fome e sua juventude e dedicou-se a tentar 

inverter a lógica da pirâmide social que privilegia os conhecimentos vindos hierarquicamente 

dos poucos que estão no topo dessa pirâmide para a enorme maioria que está na base. Essa 

tentativa de inversão começa pela educação que descreve como possibilidade para a 

libertação.  

 Pereira escreve que Freire “fundamenta a sua leitura política do homem no aspecto 

histórico de sua natureza. As reflexões educativas que ele faz, no conjunto de sua obra, 

perpassam pelo aspecto político, pela reflexão do próprio homem” (PEREIRA, 2013, p. 32). 

Para ele os homens são construtores de sua própria trajetória, não assumindo uma condição 

passiva perante a história, mas fazendo-a, em comunhão com outros homens. Essa é, também, 

nossa filiação enquanto pesquisadores que estabelecem uma compreensão de mundo. 

 Freire se coloca como agente do mundo e convida a todos a fazer o mesmo. A 

dimensão política de seu pensamento está intimamente imbricada na dimensão pedagógica e 

não é possível dissociá-las. Para ele a existência do homem no mundo acontece pelas relações 

que ele estabelece, podendo ser críticas ou não, a depender do grau de emancipação daquelas 

pessoas. Sobre isso esclarece, 
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A criticidade e as relações que se acham nas relações entre os seres humanos 

e o mundo implicam em que estas relações se dão com um espaço que não é 

apenas físico, mas histórico e cultural. Para os seres humanos, o aqui e o ali, 

envolvem sempre um agora, um antes e um depois. Desta forma, as relações 

entre os seres humanos e o mundo são em si históricas, como históricos são 

os seres humanos, que não apenas fazem a história em que se fazem, mas 

consequentemente, contam a história deste mutuo fazer. (FREIRE, 1981 p. 

55). 
 

Como seres históricos, cabe aos homens a “contaminação” do mundo pela sua ação, 

pela sua presença e pelo seu trabalho. As maneiras em que isso ocorrerá se darão pelo nível de 

consciência de cada sujeito. 

Nossa consciência fundamenta-se, antes de tudo, da aceitação da nossa imperfeição, 

do nosso inacabamento. A inconclusão dos homens e das mulheres os instigam a intervir no 

mundo. Esse é um processo natural, entretanto essa intervenção é constantemente podada e 

cerceada por aspectos opressores da sociedade, especificamente aqueles ligados ao sistema 

político-econômico. Desta feita é contraditório negar a natureza sócio-política do homem e 

sua presença no mundo, enquanto constituinte dele. 

O caráter político de Paulo Freire, ao qual reiteramos nossa filiação, revela uma face 

cruel da convivência humana: a tentativa constante de sobreposição dos homens para com os 

outros. Freire (2001) chama isso de um determinismo que retira a possibilidade de pensar e 

fazer a história de outras maneiras diferentes da pré-estabelecida. Esta é a origem de um 

sistema opressor da qual fazemos parte. A necessidade do rompimento justifica-se no 

surgimento natural de uma contra hegemonia direcionada para as camadas populares.   

 Ao encontro dessas premissas, Morais indica a necessidade de “compreender o homem 

como ser histórico e de possibilidades, entendendo a história como um processo dialético” 

(2013, p. 73). A autora indica a existência de relações dialéticas na sociedade e que através de 

reflexões a serem estabelecidas sobre essas relações se consolidaria a busca pela libertação.   

 A educação considera todo esse contexto e, por isso, apresenta-se como 

fundamentalmente política, enraizada em seu lócus e impregnada pelos seus sujeitos. Gadotti 

(2012), solidifica ainda mais esse conceito quando escreve,   

 
Como toda educação é política, como nos ensinou Paulo Freire, ela não é 

neutra, pois, necessariamente, implica princípios e valores que configuram 

uma certa visão de mundo e de sociedade. Daí existirem muitas concepções 

e práticas da educação. Não dá para falar de uma educação em geral, 

separando-a de se seu contexto histórico. É preciso qualificar de que 

educação estamos falando, a partir de que ponto de vista. (GADOTTI, 2012, 

p. 1).   
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 A educação para jovens, adultos e idosos, objeto constitutivo deste trabalho, volta-se 

para a significação da Educação Popular, com vieses participativos e emancipatórios. A 

Educação Popular também se alinha na vertente de construção de outro projeto de sociedade, 

contra hegemônico, em que estão claramente explícitos os conceitos políticos e ideológicos 

(GADOTTI, 2016). Isso esclarece que além de explicitar as muitas “educações” que existem 

nos diversos contextos e ambientes sociais, também que cada uma carrega em si os anseios 

daqueles que a promovem, no sentido de possibilitar a ampliação do leque de opções.  

 Estamos abordando o combate à opressão, desvelada nas mais diversas formas da 

convivência humana. Esse combate nasce internamente, em nós mesmos, ao admitirmos que 

somos oprimidos e também opressores. A pedagogia do oprimido é a mais importante obra de 

Freire porque aborda o cerne da questão voltada ao social e ao educativo. O rompimento a 

essa lógica opressora é passo fundamental para a libertação. Ampliaremos essa discussão mais 

adiante.   

 Estamos tentando correlacionar Freire em nossa discussão sobre a Educação Popular e 

a EPJAI. Considerando todo esse contexto quais seriam, de fato, as contribuições deste autor? 

Gadotti (2016) nos ajuda a responder essa questão e a compreender a sua amplitude. Para ele 

existem inúmeras possibilidades de se correlacionar o pensamento freireano no contexto 

socioeducativo na perspectiva da mudança, nesse sentido, elenca alguns pontos de reflexão,  

 

Teorizar a prática para transformá-la [...] O reconhecimento da legitimidade 

do saber popular, da cultura do povo, suas crenças, numa época de 

extremado elitismo [...] Um método de ensino e pesquisa que parte da leitura 

da realidade [...] Uma teoria crítica do conhecimento fundamentada numa 

antropologia: somos programados para aprender [...] Uma educação como 

prática da liberdade, precondição para a vida democrática: educação como 

produção e não meramente como transmissão de conhecimentos [...] 

Harmonização entre o formal e não-formal [...] A utopia como verdadeiro 

realismo do educador, opondo-se ao fatalismo neoliberal que  nega o sonho 

de um outro mundo possível. Para ser realista, o educador precisa ser utópico 

[...] A Educação Popular como direito humano, direito de se emancipar [...] 

A defesa de uma educação pública popular, que atenda, com qualidade, aos 

interesses da maioria da população, superando padrões elitistas. (GADOTTI, 

2016, p. 4) 

 

A atualidade do pensamento e das propostas de Freire talvez justifique a relevância 

que este estudioso tem no cenário educativo brasileiro. A constante releitura de suas ideias 

encaminha à abertura de possibilidades de outras práticas educativas e também sociais. São 

inspiradoras e revolucionárias ao mesmo tempo quando consideramos que o mundo “está 

sendo”, que não é pronto e concluso e que esse fazer é tarefa nossa, enquanto humanos. 
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 O pensamento pedagógico de Freire propõe uma ação política aliada à ação educativa. 

Como seres sociais, estamos sujeitos aos condicionantes da sociedade em que vivemos, esta 

notadamente excludente e desigual, opressora por natureza. Freire propõe o combate a esse 

tipo de sociedade utilizando-se daquilo que é mais singelo e mais poderoso: o diálogo. A 

Pedagogia do Oprimido faz despertar a consciência quando rompe a barreira do monólogo 

hierárquico e vertical e abrange a dialogicidade com vistas à educação problematizadora. Para 

Freire,  

 

Quando tentamos um adentramento no diálogo, como fenômeno humano, se 

nos revela algo que já poderemos dizer ser ele mesmo: a palavra. Mas, ao 

encontrarmos a palavra, na análise do diálogo, como algo mais que um meio 

para que ele se faça, se nos impõe buscar, também, seus elementos 

constitutivos. (FREIRE, 1987, p. 44). 

 

O dialogo supera a palavra. Entendemos aqui que se trata tanto da palavra escrita, 

quanto da falada. O diálogo nasce, no contexto educativo, mesmo antes de existir uma relação 

entre os sujeitos desse contexto: educadores e educandos. O diálogo aparece já no 

planejamento das ações educativas, considerando que essas ações serão mediadoras de 

situações e potencializadoras de emancipação.  

A palavra é uma das formas para que o diálogo ocorra. Nas práticas educativas ela 

deve ser compreendida como instrumento. Através da palavra o educador vai ao encontro do 

educando em uma via de mão dupla, porque também deverá estar pronto para situações em 

que envolvam colaboração, assim educadores e educandos, professores e alunos constroem 

juntos o conhecimento numa perspectiva colaborativa e dialógica.  

A colaboração, nascida pelo diálogo, possibilitará o surgimento de práticas 

emancipatórias. Constitui-se como um processo natural e inter-dependente. A partir do 

momento em que professores e alunos forem revisitando sua realidade baseados nos 

princípios apresentados a emancipação ocorrerá. Entendemos por emancipação a saída de um 

estado de conhecimento para outro baseado na reflexão crítica de sua condição. É uma espécie 

de libertação para o sujeito, que o permite ver e pensar sua condição. É um dos princípios 

educativos de Freire. É o que estamos correlacionando com o trabalho e com a EPJAI. 

Sintetizamos, portanto, que estamos nos colocando diante de um desafio, ao 

considerarmos a necessidade de se estabelecer o processo dialógico como propulsor de 

práticas emancipatórias mediadas pela colaboração entre os sujeitos da EPJAI. Nosso alicerce 

se baseia no princípio do diálogo entre esses sujeitos e no entendimento de que, na educação 
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de pessoas adultas, “a leitura do mundo precede a leitura da palavra [...]” (FREIRE, 1989, p. 

9). Como já explicitamos anteriormente, o adulto é sujeito carregado de singularidades que 

devem ser consideradas no processo educativo. Sobre isso Freire escreve que não se deve 

prescindir a leitura de mundo das pessoas, independentemente da aquisição da leitura da 

palavra.  

Está posto o desafio, na medida em que numa modalidade de educação como a EPJAI, 

tão singular e tão diversa, ao mesmo tempo, deveremos estruturar o fazer e o agir 

considerando esses princípios. Nesse sentido, nosso entendimento, a partir da orientação 

Freireana é de rompimento com práticas educativas essencialmente cognitivas e neutras. 

Devemos romper com um tipo de currículo meramente verbalista, apoiado apenas em 

narrativas. Um currículo tradicional que afasta da realidade de vida e existência das pessoas 

envolvidas no processo educacional e construirmos outro tipo de currículo, vivo, associado a 

uma leitura crítica da realidade. 

Assim, a contribuição do pensamento de Paulo Freire para o campo da EPJAI se dá no 

reconhecimento da condição de sujeitos que buscam produzir o conhecimento, na afirmação 

da finalidade da educação para o desenvolvimento humano e social, como processo contínuo 

que respeita os diferentes saberes e culturas, constituindo-se as bases para um currículo que 

responda à diversidade cultural. 

No capítulo seguinte, será apresentado o estado do conhecimento sobre currículo e 

linguagem na EPJAI, onde buscamos as produções e pesquisas realizadas com a temática na 

EPJAI no contexto do currículo e da linguagem nos últimos cinco anos no Brasil, na tentativa 

de contextualizar nossa pesquisa no âmbito das produções recentes. 
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3 - O ESTADO DO CONHECIMENTO SOBRE CURRÍCULO E LINGUAGEM NA 

EJA: a construção de uma perspectiva emancipatória 

 

 

Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que 

sou um ser condicionado mas, consciente do 

inacabamento, sei que posso ir mais além dele. 

 

Paulo Freire 

 

Adotar, em nossas práticas pedagógicas e profissionais preceitos de incompletude, de 

imperfeição, pressupõe ampliação desses preceitos para nossa vida, enquanto seres humanos, 

constituintes do mundo e atuantes nele, até porque não concebemos uma dissociação entre o 

que estabelecemos em nossa profissão para aquilo que vivemos cotidianamente. Assumir essa 

posição coloca-nos sempre como aprendizes de nós mesmos e também dos outros. É nessa 

vertente que continuamos a escrita do presente trabalho, numa perspectiva de aglutinação, 

com outras pesquisas que versaram sobre a temática da linguagem e do currículo na EPJAI.  

Nossas angústias e inquietações acerca dessa pesquisa encontraram eco em outras 

pesquisas e outras vozes que muito nos ajudaram a estabelecer sentido e aprofundamento na 

tentativa de desvelamento do problema aqui retratado. Procuramos imprimir, neste 

levantamento, um caráter filial à epigrafe acima objetivando sistematizar conhecimento 

produzido sobre nossa temática sem abandonar esse viés de inacabamento pois, como escreve 

Freire, podemos ir além dele.     

De acordo com Oliveira (2014), é importante a realização de “estados da arte” 

vinculados à Educação de Jovens e Adultos, pois se considera essa modalidade educativa 

intimamente vinculada à Constituição Federal de 1988 e à LDB de 1996, bem como suas 

diretrizes curriculares gerais do ano 2000, configurando-a, assim, como um direito 

fundamental assegurado e em sintonia com documentos internacionais como os das 

CONFINTEAS
3
. A autora reitera que a EJA “está relacionada à busca de uma educação de 

qualidade, ao processo de inclusão escolar e redução da pobreza, na perspectiva de dirimir as 

desigualdades historicamente produzidas...” (OLIVEIRA, 2014, p. 373). Esse entendimento 

também é nosso, na medida em que damos aprofundamento maior nos procedimentos 

metodológicos das teses, dissertações e artigos e na análise dos dados dos trabalhos 

                                                           
3
 Conferências Internacionais de Educação de Adultos, que objetivam a elaboração de documentos que 

problematizem a educação de adultos. 
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selecionados objetivando a compreensão do fenômeno educativo da EJA ligados ao currículo 

e a linguagem.     

Assumimos, então que as pesquisas de caráter bibliográfico, que tem como objetivo 

principal a sistematização e a análise da produção acadêmica são, comumente, chamadas de 

estados da arte, ou estados do conhecimento. Este último termo, para nós soa melhor pois, 

pela própria etimologia e organização das palavras, deixa claro se tratar de um momento na 

pesquisa de um objeto específico. É como se encontra o conhecimento sobre esse objeto num 

dado momento ou recorte temporal, não tendo, dessa forma, a pretensão de abranger toda a 

produção dessa área acadêmica. Esse viés, para nós, é muito importante, porque solidifica o 

caminho em que nossa pesquisa pretende trilhar. Haddad conceitua esse tipo de pesquisa. Para 

esse autor o estado da arte permite,   

 

[...] num recorte temporal definido, sistematizar um determinado campo de 

conhecimento, reconhecer os principais resultados da investigação, identificar 

temáticas e abordagens dominantes e emergentes, bem como lacunas e 

campos inexplorados abertos à pesquisa futura. (HADDAD, 2002, p. 9). 

 

O vislumbre de campos ainda não explorados constituiu um dos primeiros passos para 

iniciação à pesquisa, especialmente a pesquisa educacional, de viés qualitativo, e portanto 

subjetivo em muitos aspectos. Assim, o presente trabalho apresenta os resultados de buscas, 

levantamentos e publicações, em bancos de dados de diversos meios eletrônicos, acerca da 

temática curricular, e de linguagem, voltada para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Mais 

precisamente, esse levantamento foi focado nas práticas de constituição da linguagem 

voltadas para a formação do currículo na Educação de Jovens e Adultos e tem por objetivo 

traçar um perfil sobre o que se tem produzido e publicado sobre essas práticas no contexto 

social em que se inserem, o que, para nós é de grande valia para situar a nossa pesquisa.  

O estado da arte/estado do conhecimento surge no contexto da pesquisa educacional 

para suprir eventuais espaços e/ou lacunas advindas da percepção dos sujeitos pesquisadores 

sobre um problema/objeto de pesquisa específico. Ainda nessa conceituação, dizemos se tratar 

de um levantamento bibliográfico, com recorte conceitual especifico. Ferreira escreve que 

esse tipo de levantamento procura “responder que aspectos e que dimensões vêm sendo 

destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares” (FERREIRA, 2002, p. 258). Essa 

abordagem amplia os aspectos do estado da arte/conhecimento, no momento em que insere 

outras dimensões, formando uma tríade entre a época, o lugar e o conceito, estabelecendo 

assim, uma conexão dessa produção específica com o contexto maior, a nível regional ou 
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nacional. A busca criteriosa da produção em um determinado período de tempo segue um 

padrão rígido. Essa rigidez se faz necessária para se evitar os riscos da repetição e da 

divagação sobre os resultados obtidos, por isso exige-se uma também criteriosa seleção de 

“onde” e de “como” pesquisar, pois são critérios fundamentais para se alcançar resultados 

desejados e fidedignos, como também criteriosa deve ser a análise das produções encontradas. 

Nesse sentido nos propusemos aqui a realizar a leitura cuidadosa dos artigos, de forma 

completa. As teses e dissertações foram analisadas, principalmente os capítulos de referencial 

teórico e metodologia, não ficando restritos aos resumos, por nem sempre estes trazerem em 

sua constituição aspectos mais “profundos” de análise e compreensão.      

O estado da arte/conhecimento é, para Romanowski e Ens (2006), uma metodologia de 

acompanhamento do desenvolvimento e das transformações e inovações que visam tornar a 

educação e seus profissionais mais competentes. Para as autoras, 

  

Estados da arte podem significar uma contribuição importante na 

constituição do campo teórico de uma área de conhecimento, pois procuram 

identificar os aportes significativos da construção da teoria e prática 

pedagógica, apontar as restrições sobre o campo em que se move a pesquisa, 

as suas lacunas de disseminação, identificar experiências inovadoras 

investigadas que apontem alternativas de solução para os problemas da 

prática e reconhecer as contribuições da pesquisa na constituição de 

propostas na área focalizada (ROMANOWSKI; ENS, 2006 p. 39). 

 

Buscamos localizar justamente essas restrições da pesquisa sobre a linguagem e seu 

lugar na constituição do letramento e do currículo da educação de jovens e adultos. De posse 

dos resultados obtidos através do levantamento realizado, já construímos um conceito de 

precariedade sobre esse objeto de pesquisa que tem nos inquietado e que discorreremos mais 

adiante. 

Dessa forma, os dados, as entrevistas, as falas, as rodas de conversas e todos os demais 

procedimentos de pesquisa utilizados na gama de produções selecionadas retratam também as 

condições socioculturais daquelas pessoas e estão carregadas de ideologias próprias, que 

foram construídas no percurso de suas vidas, e que devem consideradas como objeto de 

interpretação. Essa interpretação, obviamente, não deve nos influenciar no sentido de 

reproduzir, aliás, essa foi uma de nossas maiores preocupações, ou seja, nossa manutenção 

imparcial sobre a produção alheia e sua utilização apenas no sentido de somar e acrescentar 

novas possibilidades e novos horizontes ao tema que estamos estudando.      

Mais uma vez filiamo-nos à concepção de Romanowski e Ens quando escrevem que 

“um estado da arte pode constituir-se em levantamentos do que se conhece sobre determinada 
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área, desenvolvimento de protótipos de análises de pesquisas, avaliação da situação da 

produção do conhecimento da área focalizada” (ROMANOWSKI e ENS, 2006, p. 41). 

Parece-nos ser esse o principal objetivo deste trabalho quando, a partir das análises da 

produção obtida, iluminamos um caminho não percorrido relacionado ao nosso objeto de 

pesquisa.  

Os artigos, as dissertações e teses, que foram utilizados para abordar a linguagem, o 

letramento e o currículo, fazem parte de diversos endereços eletrônicos, muitos publicados em 

anais e congressos e que, como já dito anteriormente foram frutos de palavras e termos 

escolhidos e intimamente ligados ao nosso objeto de pesquisa.    

 

3.1 - Os procedimentos metodológicos da pesquisa  

 

Para seleção das dissertações, teses e artigos, fizemos uso da consulta nos bancos de 

dados da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), vinculada ao Instituto Brasileiro 

de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); no portal da Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós‐graduação (ANPED), na Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e no 

banco de teses e dissertações do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (PPGEd-UESB). Procuramos estabelecer uma temporalidade 

que abarcasse uma produção satisfatória dentro de nossa temática, por isso fixamos o período 

de cinco anos como recorte temporal visando atender a esse requisito (2012/2017).  

 Como ponto de partida de nossa pesquisa, o acesso aos bancos de dados e consequente 

busca utilizou-se de palavras chave inseridas no buscador, como descrito mais adiante no 

trabalho. Essas palavras chave, chamadas por nós de descritores, foram selecionadas 

considerando nossa temática (EJA, Currículo e Linguagem). A partir daí caminhamos no 

sentido de proceder a leitura integral de todos os resumos e de leitura dinâmica das partes de 

metodologia e fundamentação teórica dos mesmos.     

 

3.1.1 - Os descritores utilizados e as fontes encontradas 

 

Em nossa busca efetivamos a seleção de palavras-chave, ao qual denominamos 

descritores
4
 o que resultou em 25 documentos encontrados, discriminados a seguir: 

                                                           
4
 As palavras-chave selecionadas e utilizadas foram “Currículo e EJA”, “Linguagem e EJA” e “Currículo e 

Linguagem na EJA”. O termo EJA também foi substituído por Educação de Jovens e Adultos em todas as 

consultas e os resultados foram sempre iguais ou menores à busca original.  
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Tabela 01 - Produção Científica no Brasil por descritores– 2012/2017 - Currículo e Linguagem na EJA 

 

 

Categorias                       Teses                 Dissertações                   Artigos                Totais 

  Currículo e EJA  5         12    3               20 

  Linguagem e EJA     1          3    1      5 

   Totais   6         15    4                25       

  Fonte: Dados da Pesquisa 2017 

 
 

 Essa categorização entre descritores e produções encontradas considerou o último 

quinquênio, ou seja, o período compreendido entre 2012 a 2017, excetuando o ano corrente. 

Para “Currículo e EJA” a seleção de 20 produções correspondeu a 17,94% do total encontrado 

em todos os bancos de dados, já para “Linguagem e EJA” esse percentual foi de 3,20%.    

 Consideremos agora o resultado da seleção acerca dos bancos de dados discriminados 

individualmente.   

 

Tabela 02 - Produção Científica no Brasil por banco de dados – 2012/2017 - Currículo e Linguagem na EJA  

 

Banco de dados               Teses                 Dissertações                   Artigos                Totais 

ANPED   0         0               2               2 

IBICT      6        14                        0   20 

SCIELO   0         0               2                2   

PPGED/UESB  0         1    0                1 

TOTAIS   6        15    4   25 

  Fonte: Dados da Pesquisa 2017 

 

Identificamos uma intensa produção acadêmica e científica em todos os bancos de 

dados pesquisados, evidenciando um crescente quantitativo de teses, dissertações e artigos 

científicos publicados nos últimos cinco anos, especialmente quando relacionados às palavras 

chave “EJA”, ou “Educação de Jovens e Adultos”; “Currículo” e até mesmo “Linguagem”, 

entretanto esses descritores isolados não contemplavam nossa temática e se voltavam, na 

maioria das vezes, para outras áreas. Quando aliadas as palavras chave “Currículo e EJA” 

encontramos um total geral de 249 produções. Nos últimos cinco anos obtivemos 117 

resultados, sendo 83 dissertações, 28 teses e 6 artigos. Conforme já mencionado selecionamos 

20 produções (05 teses, 12 dissertações e 03 artigos) que mais se aproximaram do nosso tema. 

Em relação a “Linguagem e EJA”, foram encontradas, no geral, 156 produções, sendo 

73 nos últimos cinco anos, com 62 dissertações, 08 teses e 03 artigos. Selecionamos 05 que se 

aproximaram ao nosso tema de pesquisa.  
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A escolha dos descritores não seguiu um padrão aleatório, ao contrario, foi fruto de 

reflexão acerca de onde queríamos chagar e de quais resultados visualizamos, naquele 

momento, serem possíveis de alcançar. Nossa intenção constante foi de proporcionar a 

correlação desses resultados com os objetivos da nossa própria pesquisa. Dessa maneira a 

junção de Linguagem, Currículo, e Educação de Jovens e Adultos constitui o título de nossa 

pesquisa. 

A totalidade do levantamento realizado, constituído de 25 trabalhos, foi analisada 

estabelecendo, para isso, uma série de etapas necessárias para dar sistematização ao processo 

de analise que serão expostas a seguir.     

Todos esses trabalhos selecionados estavam focalizados em temas que muito se 

relacionavam com aquilo que nós queríamos investigar e, embora esse corpus de analise 

pudesse, num primeiro momento, ser considerado tímido, frente à abrangência do tema, 

verificamos depois se tratar de uma produção consistente e robusta que apresentou relevantes 

contribuições para a constituição do presente trabalho.  

 

3.2 - A análise do material  

 

 Procuramos estabelecer, nessa fase do trabalho, uma sistematização criteriosa que nos 

favorecesse no entendimento de cada trabalho analisado e na extração de cada metodologia 

seguida. Dessa maneira traçamos etapas. A seleção dos descritores e a busca nos bancos de 

dados, classificamos com a primeira dessas etapas. A segunda delas foi a categorização dos 

resultados por palavras-chave, por ano de conclusão da produção e por autor. A seguir, com 

terceira etapa realizamos a leitura dos resumos de todas as dissertações, teses e artigos.   

Num primeiro momento estabelecemos, para com o material selecionado, a chamada 

leitura flutuante. Sobre ela Bardin, (1977), descreve como “estabelecer contato com os 

documentos a analisar e em conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e 

orientações” (BARDIN, 1977, p. 96).  Segundo a autora, a partir desse primeiro contato, a 

leitura vai se tornando mais precisa e consistente.  

Esse procedimento de leitura nos foi bastante apropriado como método introdutório, 

entretanto fez necessário, em alguns momentos, aprofundamento maior sobre o trabalho, onde 

nem sempre nos resumos encontrávamos as informações que julgávamos necessárias para 

análise da produção. Nesses casos, lançávamos mão, então, de uma leitura mais detalhada do 

percurso metodológico, bem como do referencial teórico trazido. 
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Procedemos, a seguir, uma classificação dos trabalhos no sentido de esquematizar os 

itens constitutivos da pesquisa. Assim elaboramos separação das produções por recorte 

temporal (i); por procedimentos metodológicos e técnicas de pesquisa (ii); por áreas temáticas 

(iii); pelos objetos de estudo (iv); e pelo local de realização (v). Cada uma dessas 

classificações objetivou traçar um panorama da análise sobre as produções que versaram a 

temática de Linguagem e Currículo na Educação de Jovens e Adultos no quinquênio 2012 a 

2017.  

Esse panorama está abordado a partir das tabelas a seguir. 

      

Tabela 03 - Distribuição das produções acadêmicas relacionadas á temática de Linguagem e Currículo na 

Educação de Jovens e Adultos no período de 2012 a 2017.  

 

Ano                                 Teses                 Dissertações                   Artigos                Totais 

2012             1        2             0               3 

2013                1        2                       2     5 

2014              0         5             0               5 

2015                  0         2             2               4 

2016                         1         2             0               3 

2017                  3         2             0    5 

Total               6        15             4   25 

Fonte: Dados da Pesquisa 2017 

 

Verificamos certa linearidade quanto às produções acadêmico-científicas, 

considerando as teses, dissertações e artigos no percurso do quinquênio, o que nos chama à 

atenção quando desvelamos que essa produção segue uma espécie de padrão quantitativo 

anual, não representando percentuais expressivos de aumento e/ou diminuição entre os anos. 

Obviamente essa observação se trata de mera coincidência, porém é, ao mesmo tempo 

surpreendente esse baixo quantitativo de produção relacionado à temática de Linguagem 

voltada à constituição do currículo na Educação de Jovens e Adultos.      

 

3.2.1 - Classificação e categorização da produção encontrada 

 

 

 Do coletivo de produções encontradas após o levantamento nos bancos de dados, após 

a catalogação e totalização dessas produções, resolvemos classificá-las de acordo com aos 

procedimentos metodológicos e as técnicas de pesquisa utilizadas pelos respectivos autores. 

Nesse sentido a abordagem a seguir retrata a classificação dada por cada um de seus autores 

ao seu trabalho.  
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Tabela 04 - Classificação da produção acadêmica (dissertações e teses), de acordo com os procedimentos 

metodológicos, segundo critérios utilizados por seus autores. 

 

Procedimento Metodológico                                               Quantitativo                   % 

Pesquisa Qualitativa - Documental      4                    19,06% 

Pesquisa Qualitativa - Descritiva/exploratória   1           4,76%  

Pesquisa Qualitativa - Ação      4         19,06% 

Pesquisa Qualitativa - Ação/Etnográfica escolar   2           9,52% 

Pesquisa Qualitativa - Estudo de Caso    3           14,28% 

Pesquisa Qualitativa - Análise de Conteúdo    1           4,76% 

Pesquisa Qualitativa – Bibliográfica     2           9,52% 

Pesquisa Qualitativa – Gêneros Textuais/Sequência Didática 1           4,76% 

Pesquisa Qualitativa – Grupos Focais    2            9,52% 

Pesquisa Qualitativa – Ação/Colaborativa    1           4,76% 

Totais                   21            100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 2017 

 

 No quadro acima, percebemos uma predominância da abordagem qualitativa em 

relação às teses e dissertações selecionadas. Como também é, a pesquisa em educação em 

geral, essas produções se “encaixam” na descrição que a área da educação constitui-se um 

campo de pesquisa subjetivo por excelência e, por esse motivo, a Pesquisa Qualitativa se 

impõe como soberana.  

Diversos foram os procedimentos de pesquisa mostrados, o que denota uma 

abrangência entre as diversas formas de fazer pesquisa. Porém, mesmo considerando essa 

diversidade de procedimentos, deveremos dar destaque à Pesquisa Ação e a Pesquisa 

Documental, que somadas respondem por mais de 38% do percentual total dos procedimentos 

metodológicos levantados, seguidos do Estudo de Caso com 14,28%. 

Nesse sentido, autores como Agliardi (2016), Brito (2016) e Scopel (2012), 

conceituam a Pesquisa Ação um mecanismo de realização da investigação científica pautada 

na lógica da produção coletiva. Agliardi conceitua esse tipo de pesquisa como aquela que 

“tem o propósito de dar ao pesquisador e ao grupo de participantes os meios para enfrentar o 

problema e pesquisa na relação com o quadro de referência teórica e de análise das situações 

dos participantes” (AGLIARDI, 2016, p. 8). Nessa mesma vertente de pensamento Brito, 

escreve que a Pesquisa Ação e seus “pressupostos apontam para a necessidade de verificar e 

interferir na realidade” (BRITO, 2016, p. 8).    

Levantamos hipótese a esse respeito e correlacionamos esse percentual com o lócus 

das pesquisas realizadas: a escola e/ou os ambientes educativos que se originam dela. O 
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envolvimento dos pesquisadores nesse campo empírico de pesquisa remete à consulta 

bibliográfica sobre a pesquisa nesse referido campo e, talvez isso justifique significativa 

presença. 

Em relação à Pesquisa Documental, os autores Cunha (2017); Bezerra (2012); Silva 

(2012) e Martins (2014) adotaram esse procedimento metodológico por considerarem que, 

através dos documentos chegariam a compreender o problema a que se propunha investigar. 

Constitui-se, assim um método de pesquisa pois, entendem o documento como fonte de 

captação de inúmeras perspectivas de quem, onde e como foi produzido. No campo 

educacional a variedade de documentos passíveis de serem analisados e pesquisados constitui-

se rica fonte de estudos. 

A seguir, conforme quadros expostos abaixo, explanaremos a constituição das 

pesquisas (teses e dissertações) e suas imbricações no campo empírico pesquisado, bem como 

abordaremos sobre os artigos científicos.  

Dos artigos científicos produzidos no período 2012 – 2017, realizado nesse 

levantamento, que mais se aproximaram ao nosso objeto de pesquisa, indicamos que as quatro 

produções encontradas, fazem uso da pesquisa bibliográfica e de campo como procedimentos 

de elaboração, seguindo assim a mesma lógica de entendimento da relação Pesquisa 

Qualitativa/Procedimentos de Pesquisa/Campo empírico de pesquisa. 

 Para uma classificação mais detalhada sobre temáticas, procedimentos e lócus de 

pesquisa, apresentamos o quadro abaixo: 

 

Quadro I: Categorização da produção de acordo com sua estruturação científica – Análise Documental  

 

Autor / 

Ano  

Tema da 

pesquisa  

Lócus da  

pesquisa 

empírica 

Instituição 

/ Estado  

 

Procedimento 

metodológico 

 

Área  

Adriana 

dos 

Santos 

Cunha 

 

2017 

A fala dos 

professores dos 

centros  

estaduais de 

educação de 

jovens e Adultos 

(CEEJA) de São 

Paulo: ensino 

individualizado e 

práticas 

pedagógicas  

 

Desenvolvido 

com professores 

de geografia dos 

31 CEEJA da 

rede estadual de 

ensino de São 

Paulo 

Uninove 

SP 

Análise 

Documental 

 

Currículo 

Mariana 

Silvia 

Bezerra   

Letramento na 

escolarização de 

jovens e adultos 

Investigação nos 

módulos IV e V 

da EJA, em 

UFPE / 

PE 

 

Análise 

Documental 

Currículo 
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2012 

no currículo de 

língua portuguesa 

escolas 

vinculadas à 

secretaria de 

educação, 

esporte e lazer 

da prefeitura da 

cidade do 

Recife  

 

 

Divoene 

Pereira 

Cruz 

Silva 

 

2012 

O currículo e as 

práticas 

pedagógicas na 

EJA: concepções 

e crenças dos 

professores da 

escola 

Municipal 

Francisca 

Leonísia Cruz  

 

Turmas da 

escola 

municipal 

Francisca 

Leonísia, 

localizada no 

assentamento de 

reforma agrária 

Serra Nova, 

município de 

Florânia/RN.  

 

UFRN / 

RN 

Análise 

Documental 

Currículo 

Izaura 

Naomi 

Yoshioka 

Martins 

 

2014 

Um breve 

panorama da 

educação de 

jovens e adultos:  

Um olhar sobre a 

realidade do 

município de 

Mauá  

 

Escolas do 

município de 

Mauá, 

localizado na 

região 

metropolitana 

do Estado de 

São Paulo 

 

PUC /  

SP 

Análise 

Documental 

 

Currículo e 

Linguagem 

   

 Das quatro pesquisas selecionadas que tratam da análise documental, Cunha (2017) 

investigou a compreensão que os professores possuem de suas práticas pedagógicas nos 

centros estaduais de educação de EJA de São Paulo. A autora entende que os professores 

“enfrentam muitas dificuldades em realizar seu trabalho de forma individualizada, pois é 

muito difícil romper com as práticas de ensino bancárias” (CUNHA, 2017, p. 8).  Bezerra 

(2012), pesquisando o letramento e a escolarização na EJA aborda a existência de elementos 

que entravam uma prática docente e discente de desenvolvimento, sejam eles elementos 

estruturais das escolas ou as condições que a ultrapassam. Para essa pesquisadora, há um 

comprometimento no processo de ressocialização dos educandos da EJA. 

 Silva (2012) traz o currículo e as práticas pedagógicas na EJA e, através do estudo da 

proposta curricular dessa modalidade em um assentamento da reforma agrária do Rio Grande 

do Norte, repensou o referido currículo “a partir de uma leitura crítica das conceituações e 

concepções inscritas nesses referenciais” (SILVA, 2012, p. 8). Por fim, Martins (2014) analisa 
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o oferecimento da EJA no município de Mauá e escreve sobre a necessidade de formação para 

docentes para acolhimento dos educandos, seus modos de aprender e suas características. Ela 

se utiliza da análise do que conceitua como documentos oficiais do município para estabelecer 

a EJA que aquele município precisa.    

 
Quadro II - Categorização da produção de acordo com sua estruturação científica – Pesquisa Ação. 

  

Autor / 

Ano  

Tema da 

pesquisa  

Lócus da  

pesquisa 

empírica 

Instituição / 

Estado 

 

Procedimento 

metodológico 

 

Área  

Ângela 

Maria 

Mendes 

2013 

Escola e 

Cultura: 

visões de alunos 

da Educação de 

Jovens e 

Adultos 

Estudo 

desenvolvido 

com 90 alunos 

da etapa  

final da EJA do 

ciclo 

fundamental II, 

de uma  

Escola pública 

da cidade de 

São Paulo.  

 

Universidade 

Mackenzie / 

SP 

Pesquisa Ação  Currículo e 

Linguagem 

Edenia 

Cesarina 

de Brito 

 

2016 

 

Práticas de 

leitura e 

letramento na 

EJA: 

a desenvoltura 

de competências 

leitoras como 

pressuposto 

para o usufruto 

da cidadania 

Estudo em uma  

sala  de  EJA  

do  ciclo  IV 

de  uma escola  

municipal  de  

João  Pessoa 

UFPB /  

PB 

 

 

 

Pesquisa Ação  Linguagem  

Edna 

Graça 

Scopel 

 

2012 

Projetos 

Políticos 

Pedagógicos 

dos cursos 

técnicos 

integrados ao 

Ensino Médio 

de Jovens E 

Adultos no 

Contexto do Ifes 

Campus Vitória 

 

investigação 

sobre o 

processo de 

construção dos 

Projetos 

Políticos 

Pedagógicos 

dos cursos do 

Proeja no 

contexto do 

Ifes campus 

Vitória 

UFES /  

ES 

Pesquisa Ação 

- Etnografia 

escolar  

Currículo 

Delcio 

Antônio 

Agliardi 

 

De capa a capa: 

experiências de 

leitura com 

estudantes da 

Investigação da 

política de 

leitura 

destinada às 

Univerdidade 

de Caxias 

do Sul – 

Uniritter / 

Pesquisa Ação Currículo e 

Linguagem 
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2016 Educação de 

jovens e 

Adultos 

pessoas jovens 

e adultas a 

partir do acervo 

do Programa 

Nacional 

Biblioteca da 

Escola (PNBE); 

alunos de 

turmas da EJA 

de uma escola 

de Ensino 

Fundamental, 

localizada em 

Caxias do Sul, 

cidade de porte 

médio do 

interior do Rio 

Grande do Sul. 

RS 

Otilia 

Nair Obst 

 

2015 

Resolução de 

problemas e 

linguagem em 

EJA 

 

Realizada em 

uma turma do 

termo I da EJA  

 

UNESP /  

SP 

 

 

 

Pesquisa Ação Linguagem 

Ivoneide 

Bezerra 

De 

Araújo 

Santos 

 

2012 

 

Projetos de 

letramento na 

Educação de 

Jovens e 

Adultos: o 

ensino da escrita 

em uma 

perspectiva 

emancipatória 

Turmas de 

Educação de 

Jovens e 

Adultos (EJA), 

em escolas da 

rede pública de 

ensino de Natal 

  

 

UFRN / 

RN 

Pesquisa Ação 

- vertente 

etnográfica 

 

Linguagem 

Lília 

Rezende 

Dos 

Santos  

 

2017 

Currículo 

prescrito e o 

currículo em 

ação: uma 

análise de suas 

implicações no 

contexto do 

curso Técnico 

em 

Agroecologia 

no Proeja 

Estudo no 

Centro 

Territorial de 

Educação 

Profissional do 

Médio 

Sudoeste da 

Bahia, com seis 

docentes  

UESB / 

BA 

Pesquisa Ação 

- vertente 

colaborativa 

Currículo 

 

 No grupo de trabalhos que abordam a Pesquisa Ação, Brito (2016); Obst (2015) e 

Santos (2012) voltam-se, com suas produções para o campo da linguagem.  

Em sua dissertação sobre práticas de leitura e letramento na EJA: a desenvoltura de 

competências leitoras como pressuposto para o usufruto da cidadania, Brito (2016) defende ao 
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aluno o “desenvolvimento de competências e habilidades adequada para usufruir plenamente 

de sua cidadania numa sociedade eminentemente letrada”. (BRITO, 2016, p. 8). Nessa mesma 

vertente incluem-se Santos (2012) onde defende que o educando deva “agir discursivamente 

no mundo social, ganhando, assim, empoderamento, autonomia e emancipação” (SANTOS, 

2012, p. 8); e Obst (2015) ressaltando a necessidade de “ampliação do processo de 

apropriação da linguagem escrita, bem como do raciocínio lógico-matemático necessário à 

compreensão e resolução das situações-problema” (OBST, 2015, p. 6). Essa ampliação e esse 

empoderamento deverão nascer na escola e na ressignificação da EJA dada por docentes e 

discentes.  

Quatro produções trazem à tona a temática do currículo na EJA ou alia os termos 

currículo e linguagem nessa modalidade. As dissertações e teses de Mendes (2013);          

Scopel (2012); Agliardi (2016) e Santos (2017) trabalham com a concepção de que os 

docentes não se reconhecem como co-autores do currículo e que o desenvolvimento do 

conteúdo formal contemplado  no  currículo  pode não ser o único papel da escola. Nesse 

sentido defendem uma espécie de mediação do trabalho docente para formação do sujeito 

emancipado em sala de aula.  

A abordagem sobre o currículo destas produções adota uma concepção maior, que 

demandam não apenas conhecimentos teóricos na construção de projetos políticos 

pedagógicos e/ou diretrizes curriculares para o ensino na EJA, mas, sobretudo, que essa 

demanda abranja uma perspectiva de formação humana e de leitura do mundo por parte de 

alunos e professores.  É o que está posto nas dissertações “Currículo prescrito e o currículo 

em ação: uma análise de suas implicações no contexto do curso Técnico em Agroecologia no 

Proeja”, de Santos (2017) e também em “De capa a capa: experiências de leitura com 

estudantes da Educação de jovens e Adultos”, de Agliardi (2016), de viés totalmente 

qualitativo que enfatiza a subjetividade dos sujeitos educativos e o fazer através da ação e da 

colaboração entre esses sujeitos. 

 
Quadro III: Categorização da produção de acordo com sua estruturação científica – Pesquisa Bibliográfica. 

 

Autor / Ano  Tema da 

pesquisa  

Lócus da  

pesquisa 

empírica 

Instituição 

/ Estado 

 

Procedimento 

metodológico 

 

Área  

Marcela 

Parmanhane 

Guimarães 

Garcia 

 

Sentidos 

políticos da 

linguagem na 

Educação de 

Jovens e 

Estudo 

realizado em 

duas turmas 

do primeiro 

segmento da 

UERJ / 

RJ 

Pesquisa 

Bibliográfica 

Linguagem 
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2014 Adultos: 

tensionamento 

entre oralidade e 

escrita em 

contexto escolar 

 

EJA  

Maristela 

Silva de 

Morais 

 

2013 

A perspectiva 

dialógica da 

educação  

na proposta 

curricular da 

EJA  

na rede 

municipal do 

Recife 

Analisar a 

rede 

municipal de 

ensino 

do Recife na 

modalidade 

EJA 

UFPE /  

PE 

 

 

Pesquisa 

Bibliográfica 

 

Currículo e 

Linguagem 

 

 Garcia (2014) e Morais (2013) colocam a linguagem como predominante na definição 

de sentidos e de estabelecimento de diálogos na construção das propostas de EJA para suas 

respectivas redes de ensino. Assim, torna-se imperativo as “reflexões acerca da linguagem 

como representação de enunciação em seu sentido político, ideológico e vivencial, como 

também compreensão sobre as práticas pedagógicas docentes no que tange à mediação entre 

oralidade e escrita em sala de aula” (GARCIA, 2014 p. 7). A autora coloca a pesquisa 

bibliográfica, como pré-requisito para compreensão, através de outros autores, daquilo que 

chama tensionamento entre o oral e o escrito na escola.  

 Dessa mesma forma, Morais (2013) defende uma “compreensão favorável à 

perspectiva dialógica nas turmas de EJA” (MORAIS, 2013, p. 12). O sentido político 

atribuído ao currículo seria entendido, interpretado e aprendido nas escolas e turmas de EJA 

pelo caráter dialógico estabelecido entre docentes e discentes.  

 

Quadro IV: Categorização da produção de acordo com sua estruturação científica – Estudo de Caso. 

 

Autor / 

Ano  

Tema da 

pesquisa  

Lócus da  

pesquisa 

empírica 

Instituição / 

Estado 

 

Procedimento 

metodológico 

 

Área  

Adriana 

Pereira da 

Silva 

 

2017 

O direito à 

Educação de 

Jovens e 

Adultos: da 

denúncia ao 

anúncio de uma 

perspectiva 

crítico-

libertadora  

Pesquisa sobre 

experiências de 

projetos do 

MEC em 

escolas da rede 

estadual de SP 

 

PUC / 

SP 

Estudo de 

Caso 

 

Currículo 
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Rita 

Carolina 

Gondim da 

Fonseca 

Jeronimo 

 

2016 

Educação de 

Jovens e 

Adultos: a 

prática docente 

em escola 

pública 

municipal de 

Maracanaú, 

Ceará 

Investigou a 

prática docente 

na escola 

municipal de 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental 

(EMEIEF) 

Deputado José 

Martins 

Rodrigues, em 

Maracanaú 

UFCE / 

CE 

Estudo de 

Caso 

Currículo 

Lívia 

Fagundes 

Neves 

Dorini 

 

2017 

Letramentos 

cotidianos e 

escolares: 

interfaces  

na Educação de 

Jovens e 

Adultos 

 

Interfaces entre 

os letramentos 

cotidianos e 

escolares de 

um grupo de 

alunos de EJA 

da Prefeitura  

Municipal de 

Juiz de 

Fora/MG.  

 

Universidade 

Federal de  

Juiz de Fora  

MG 

Estudo de 

Caso 

Currículo  

 

 A diversidade de procedimentos metodológicos de pesquisa dos diferentes trabalhos 

possibilita interpretar o fenômeno/problema da pesquisa de formas variadas. Silva (2017), 

Jerônimo (2016) e Dorini, (2017) apresentam o estudo de caso como viés metodológico. 

Envolvidos na temática do currículo, essas autoras pesquisam a prática docentes em escolas 

públicas de São Paulo e do Ceará. Trabalhando com ensino da EJA através de projetos e 

experiências do MEC, Jeronimo (2016) escreve que “que o que se prioriza no ensino da EJA 

ainda é o conteúdo e não a forma de lidar com os mesmos” (JERONIMO, 2016, p. 8). Isso 

evidencia um repensar da prática docente no sentido de potencializar o que essa autora chama 

de “experiências trazidas pelos educandos alunos ao espaço escolar, a fim de mais êxito nos 

estudos” (JERONIMO, 2016, p. 8).         

 Silva (2017), apresenta pesquisa voltada para a denúncia sobre o atendimento e oferta 

da EJA pelo Estado e os mecanismos que esses educandos possuem para, a partir daí recorrer 

a esse direito legal, criando assim uma consciência emancipatória do/no ensino e para a vida. 

Para Dorini (2017) a escola deve “ter um olhar mais cuidadoso com os letramentos locais dos 

alunos, em especial os de EJA, por serem sujeitos com uma bagagem de vida ampla e com 

tipos de letramentos mais diversificados” (DORINI, 2017, p. 7). Apresenta o estudo de caso 
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ao qual defende como a possibilidade de compreensão de um fenômeno pelo estudo detalhado 

de um contexto específico.  

    

Quadro V: Categorização da produção de acordo com sua estruturação científica – Grupo de Discussão, Grupo 

Focal, Analise de Conteúdo e Gêneros Textuais/Sequência Didática. 

 

Autor / 

Ano  

Tema da 

pesquisa  

Lócus da  

pesquisa 

empírica 

Instituição / 

Estado 

 

Procedimento 

metodológico 

 

Área  

Ricardo 

Reuter 

Pereira  

 

2013 

Diálogos sobre a 

educação física 

na Educação de 

Jovens e 

Adultos numa 

perspectiva 

freireana 

Estudo sobre a 

educação física 

na 

EJA, a partir do 

trabalho de 

campo 

realizado junto 

aos professores 

da rede 

municipal de 

ensino de São 

Leopoldo, 

município do 

Rio 

Grande do Sul. 

PUC / 

RS 

Grupos 

Discussão  

Currículo 

Veridiano 

Maia Dos 

Santos 

 

2014 

EJA: Saberes na 

articulação 

curricular da 

escola municipal 

professor 

Amadeu Araújo 

O currículo da 

EJA da  

Escola 

Municipal 

Professor 

Amadeu 

Araújo do 

município do 

Natal/RN. 

UFRN / 

RN 

Grupos Focais 

 

Currículo 

Simone 

Gonçalves 

Da Silva 

 

2014 

A certificação 

pelo Exame 

Nacional do 

Ensino Médio: 

implicações no 

currículo e no 

trabalho docente 

da Educação de 

Jovens e 

Adultos 

 

Pesquisa de 

campo junto às 

escolas de 

Ensino 

Médio/EJA, na 

cidade de Rio 

Grande, Rio 

Grande do Sul. 

Universidade 

Federal de  

Pelotas / 

RS 

Análise de 

Conteúdo 

Currículo 

Jardeni 

Azevedo 

Francisco 

Jadel 

 

Proposta de 

currículo para a 

EJA no ensino 

fundamental: 

articulação entre 

Proposta de 

referencial 

curricular, para 

os anos finais 

do ensino 

UERJ /  

RJ 

Gêneros 

Textuais / 

Sequência 

didática 

Currículo 
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2014 teoria e prática  

 

fundamental, 

modalidade 

EJA, a partir do 

trabalho com 

gêneros 

textuais,  

 

Esse último quadro apresenta uma heterogeneidade de produções que, apesar de 

focaram na temática do currículo, consideram diferentes procedimentos metodológicos que, 

algumas vezes nos causaram estranheza, talvez por nosso desconhecimento destes enquanto 

procedimentos. É o caso dos grupos de discussão e dos gêneros textuais/sequência didática. A 

dissertação de Jadel (2014) e a tese de Pereira (2013) fundamentaram-se nos gêneros 

textuais/sequência didática e nos grupos de discussão, respectivamente.    

 Pesquisando sobre o ensino da educação física na EJA, Pereira (2013) aborda a 

formação dos professores que, para ele ainda é incipiente e a necessidade de se conhecer o 

educando dessa modalidade de ensino. Seu procedimento metodológico, caracterizado como 

grupos de discussão parece, num primeiro momento, um instrumento de coleta de dados, 

entretanto o autor assim caracteriza “grupo de discussão se apresenta como uma fértil 

possibilidade no momento em que promove uma interação significativa entre os integrantes 

do grupo” (PEREIRA, 2013 p. 52). Na abrangência dos gêneros textuais/sequência didática, 

Jadel (2014) escreve se tratar de “um conjunto de atividades, ligadas entre si, planejadas para 

ensinar um conteúdo, etapa por etapa, devidamente organizadas” (JARDEL, 2014, p. 38). 

Propõe um currículo para a EJA pautado na sequência didática, onde essas novas orientações 

curriculares introduziriam modificações que iriam despertar nos docentes a necessidade de 

atualização de suas práticas.    

 Santos (2014) considera sua pesquisa qualitativa voltada para os grupos focais. Já 

Silva (2014) faz uso da análise de conteúdo. Esses pesquisadores de extremos geográficos do 

país (RN e RS, respectivamente), voltam-se para o currículo da EJA no sentido da 

ressignificação da prática docente ou da articulação curricular que acabará afetando essa 

prática. Para Santos (2014) as “percepções do discente da EJA na referida escola apontam 

para uma formação baseada em práticas pedagógicas tradicionalizadas, esvaziadas de um 

diálogo emancipador” (SANTOS, 2014, p. 6); por outro lado, pesquisando a certificação no 

Ensino Médio/EJA via ENEM, Silva (2014) afirma que essa prática “vem disseminando 

sentidos e significados de responsabilização nos processos educativos institucionalizados” 

(SILVA, 2014, p. 7). Ambos fazem crítica ao currículo tradicional e prescrito e, pelas suas 

pesquisas e diferentes procedimentos, interpretam esse fenômeno como carente de mudanças. 



67 

 

Em relação aos artigos científicos publicados e selecionados, como já dissemos, foram 

resultados de estudos bibliográficos e pesquisas de campo. Nessa seleção todos os trabalhos 

focaram a questão da EJA, com três produções voltadas para a discussão das propostas 

curriculares e um único artigo voltado para o campo da linguagem, de acordo com o quadro 

abaixo:  

 

Quadro VI: Categorização da produção de acordo com sua estruturação científica – Artigos Científicos. 

 

Autoria Título Local Ano da 

publicação 

Palavras chave 

SCOPEL, 

Edna Graça; 

OLIVEIRA, 

Edna Castro 

de. 

FERREIRA

; Maria José 

Rezende. 

 A experiência de 

construção dos projetos 

políticos pedagógicos 

dos cursos do proeja no 

if: construindo caminhos 

para efetivação de um 

currículo integrado 

36ª Reunião 

Nacional da 

ANPEd – 

Goiania GO 

2013 Proeja; Projeto 

Político Pedagógico; 

Integração; 

Construção 

Coletiva. 

SILVA, 

Adriana 

Pereira da.  

Os limites e 

possibilidades da 

formação integral: 

educação e trabalho, 

numa concepção 

freireana 

37ª Reunião 

Nacional da 

ANPEd -  

Florianópolis, 

SC 

2015 EJA, Formação 

Integral, Currículo 

REIS, 

Renato 

Hilário dos 

Diálogo com Angel 

Pino: 

A linguagem e a 

educação 

de jovens e adultos 

Cad. Cedes, 

Campinas, 

SP 

2015 Alfabetização/escola

rização de jovens e 

adultos. Linguagem 

oral e escrita. 

Participação na vida 

da sociedade. 

AMADO, 

Luiz 

Antonio 

Saléh. 

O proeja e a proposta de 

integração curricular: 

dispositivos analisadores 

da educação 

Trab. Educ. 

Saúde, Rio de 

Janeiro,  

2015 Proeja; currículo 

integrado; 

dispositivo 

analisador. 

 

 O primeiro artigo, de Scopel, Oliveira e Ferreira (2013), foi apresentado na 36ª reunião 

da ANPED e apresenta uma análise do processo de construção de PPPs em cursos do Proeja. 

Como resultado da pesquisa culminou num processo de “construção, partilha de saberes e de 

experiências, impulsionado pela busca da apreensão dos sentidos da integração” (SCOPEL, et 

al, 2013, p. 1), muito embora nem sempre os resultados foram satisfatórios nesse sentido, 

mostrando-se em muitas vezes contraditórios. Trabalha na perspectiva do materialismo 

histórico dialético e abordou a etnografia escolar e a Pesquisa Ação.  
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Na sequência do quadro Silva, (2015), mostra, através de uma revisão bibliográfica, 

aspectos e recortes de políticas públicas na história da EJA. Esse artigo procura, nesta análise, 

traçar uma articulação entre educação e trabalho para os estudantes dessa modalidade. 

Pautada nas contribuições de Freire, propõe uma abordagem crítica de construção e discussão 

do currículo. A autora faz pesquisa de campo que considera de caráter qualitativo, onde 

engloba “o estudo documental das normativas de uma Secretaria de Educação, com propósito 

de entender como as orientações influenciaram o atendimento e a organização curricular dessa 

rede de ensino, e a análise dos limites de possibilidades das práticas educativas nos propósitos 

da formação integral” (SILVA, 2015, p. 1). Ressalta o caráter emancipatório que deve ser 

impresso a prática da EJA. 

Publicado em 2015, na revista Cadernos Cedes, o artigo de Reis com o título “Diálogo 

com Angel Pino: a linguagem e a Educação de Jovens e Adultos” mostra uma concepção de 

EJA pautada fundamentalmente como processo de significação que se relaciona  à 

participação do sujeito na sociedade.  

Por fim o artigo de Amado (2015) mostra uma proposta de integração curricular 

contida nesse programa Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Segundo o autor o 

trabalho “analisa as reações e os movimentos suscitados nos embates entre o instituído e o 

instituinte, os quais podem tanto intensificar quanto reduzir a propriedade crítica da proposta, 

procurando torná-la equivalente às formas sociais já existentes” (AMADO, 2015, p. 411). 

Publicado na revista Trabalho, Educação e Saúde, afirma que a educação contribui para a 

produção de muitas subjetividades que circulam na sociedade na qual se estrutura.  

 

3.3 - Considerações sobre as produções  

 

Acreditamos que numa pesquisa do tipo “estado da arte”, nossa interpretação dos 

resultados deve considerar a imbricação do campo empírico com o epistemológico. Por ser 

uma pesquisa bibliográfica, apresenta vastidão e amplitude em sua análise, e acaba por não 

pormenorizar as produções e trabalhos. Entretanto mostra outras visões e outras abordagens 

de pesquisa, bem como lacunas existentes na temática abordada, muito relevantes para o 

pesquisador.  Dizemos que, a inserção desse levantamento, em nosso trabalho de dissertação, 

perpassa o campo empírico porque não observa nem interfere em objetos, não vai a campo, ao 

contrário, reduz-se a estudar a produção alheia com o intuito único de traçar um quadro 
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teórico, tanto temporal quanto temático. Esse quadro permitirá aos pesquisadores refletir 

sobre maneiras de definir ou redefinir futuras pesquisas e evidenciar espaços ainda não 

pesquisados. No presente caso acontece de forma muito latente, principalmente se 

considerarmos a diversidade de procedimentos, técnicas e instrumentos utilizados pelos 

diversos pesquisadores num campo tão amplo como o educacional e os espaços escolares, 

demonstrando um fazer diverso na pesquisa educacional.   

 O entendimento é que as produções que envolvem a EJA/Currículo/Linguagem são 

bastante amplas e que, ora na temática do currículo dessa modalidade de ensino, ora na 

constituição da linguagem e das práticas de ensino elas caminham de forma crescente, embora 

nem sempre colaborativa. Esse perceptível aumento das produções nos últimos anos 

comparado com períodos anteriores corrobora para a consolidação de que esses estudos 

bibliográficos chamados “estados da arte” ou “estado do conhecimento” são ferramentas 

auxílio na definição das pesquisas.   

 A elaboração de um “estado da arte” voltado para a EJA, como eixo principal 

objetivou descortinar, dentro do recorte temático e temporal estabelecido, que práticas 

socioeducativas relacionadas a essa modalidade foram pesquisadas e que olhares os 

pesquisadores lançavam sobre elas, numa concepção adotada de Oliveira (2014) que afirma 

que essas práticas socioeducativas devem ser vistas como ações formativas de educandos e 

educadores, numa perspectiva freireana de emancipação. Encontramos, em nossa análise, 

ligação entre esses pressupostos de maneira geral e ampla.    

  Cabe, no entanto, considerar que, especificamente sobre as pesquisas selecionadas 

neste trabalho, não percebemos um entrelaçamento entre elas e entre os termos aos quais 

temos interesse, que são nosso objeto de pesquisa. O estabelecimento do currículo, pautado na 

interação e mediado pelos processos de constituição da linguagem e dos discursos daqueles 

envolvidos na EJA, que constitui nosso objeto, foi trazido e mostrado em perspectivas ora 

com mais, ora com menos intensidade, porém percebemos, de modo geral, uma ausência de 

produções que ressaltem o caráter mutante do currículo e sua íntima ligação e/ou dependência 

com os processos de linguagem na EJA.  

 A especificidade da EJA e sua constituição como possibilidade diferenciada de acesso 

ao ensino e ao desenvolvimento das pessoas exige uma compreensão do falar e do fazer dos 

sujeitos envolvidos nela, das formas de linguagem e do estabelecimento dos discursos desses 

sujeitos nascerá um currículo único, diferenciado e vivo, que conjugará varias facetas, mas 

que será produto desses sujeitos e mecanismo de emancipação de todos os seus constituintes.  
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 Ademais as considerações feitas nos diferentes trabalhos selecionados neste “estado da 

arte” mostrou-nos outras possibilidades, outros vieses que, da perspectiva de diferentes 

autores e lugares, contribui para alargar nossa visão de educação e de práticas educativas. 

Essas pesquisas mostram fatos, denunciam equívocos e apontam caminhos em busca de maior 

autonomia e tomada de novas decisões.  

 A seguir, apresentaremos o capítulo dedicado aos encaminhamentos metodológicos, 

onde explanamos a abordagem metodológica da pesquisa, os instrumentos de coleta de dados 

utilizados e os dados, bem como o contexto e local pesquisado.  
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4 - ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS: a construção do caminho trilhado 

 

Que é mesmo a minha neutralidade senão a 

maneira cômoda, talvez, mas hipócrita, de 

esconder minha opção ou meu medo de acusar a 

injustiça? Lavar as mãos em face da opressão é 

reforçar o poder do opressor, é optar por ele.  

 

Paulo Freire 

 

4.1 - A opção pela inspiração etnográfica em diálogo com a pesquisa colaborativa 

 

A perspectiva da colaboração pode ser traduzida como a perspectiva do encontro, do 

fazer junto. Ela nasce como um subterfúgio para o alívio, para a superação da dura realidade 

da opressão que está no mundo, que se faz presente nele, mas também está em nós, enquanto 

sujeitos ativos e participantes do mundo.  

 Esta opressão se desvela de diversas maneiras, entretanto, nos valendo da epígrafe 

acima do mestre Paulo Freire, se materializa de forma mais reveladora em nós a partir da 

nossa inação, da nossa inércia, do nosso comodismo. Romper com a metáfora do “lavar as 

mãos” significa se posicionar, se colocar no mundo e para o mundo, aceitando-se como 

constituinte e colaborador deste mundo e reconhecendo os imensos desafios que encaramos 

diariamente. 

 Procurando fugir da nossa posição de neutralidade, que nos é intrínseca, mas não 

definitiva, neste trabalho tentamos imprimir um viés de aprendizado, uma direção oposta que 

nos possibilitasse compreender o fenômeno educativo a partir de outros olhares, que nos 

revelasse o sentido da construção coletiva como um pilar da sociedade, que nos reiterasse a 

dimensão da comunhão entre aqueles envolvidos com a educação e seus processos.           

 Reafirmamos que esse caminho não se configurou como simples, ao contrário, a 

construção coletiva, colaborativa revelou-se das mais complexas, cheias de incertezas e 

percalços, mas que jamais nos possibilitou a perda de nosso foco, do nosso objetivo maior. 

Nesse sentido, ao trazer esse capítulo, com os primeiros passos metodológicos, 

fundamentamo-nos na abordagem qualitativa da pesquisa e procuramos desenvolvê-lo, a 

partir de uma inspiração etnográfica, oriunda do aprofundamento da chamada etnografia 

educacional, vertente da etnografia de origem antropológica, que insere o pesquisador no 

universo pesquisado atribuindo um viés de compartilhamento nos horizontes da pesquisa.  
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Apresentamos, então, os caminhos percorridos e construídos pela pesquisa no sentido 

de desenredar seus passos, sua constituição, a natureza da pesquisa aqui desenvolvida, os 

sujeitos que a constituíram e os procedimentos metodológicos da mesma, objetivando 

estabelecer os subsídios mínimos para discutirmos a constituição do currículo e dos processos 

de linguagem no contexto da Educação de Jovens e Adultos e Idosos, advindos das práticas 

pedagógicas das docentes daquelas turmas de EPJAI, num recorte micro, oriundo de nossa 

realidade enquanto pesquisador. 

 Nossa compreensão perpassa o sentido de que o currículo é como um campo aberto, 

constantemente entrelaçado de sentidos e significados, mas também conflituoso por natureza, 

lugar de lutas e espaço de imposições e composições dos sujeitos que dele fazem parte. A 

linguagem aqui assume a forma de elemento constituinte dos discursos que legitimarão a 

feitura desse currículo. Ambos, linguagem e currículo, já carregam em si uma complexidade 

significativa e, quando voltados para a Educação de Jovens e Adultos, extrapolam 

sobremaneira nossa comum compreensão e exigem de nós um debruçar sobre o campo, sobre 

o fazer cotidiano que a pesquisa só dá conta, se conseguir interpretar o empírico no sentido de 

torna-la mais legítima.  

De acordo com Bandeira “a pesquisa científica é uma necessidade humana e surgiu 

das relações produzidas com a natureza e o contexto sócio-histórico na intenção de encontrar 

respostas aos problemas elaborados” (BANDEIRA, 2016, p. 65). Nosso entendimento é que, 

enquanto pesquisadores, nosso problema epistemológico está vinculado ao empírico e é deste 

campo que nascerão as respostas às quais buscamos para tal problema. Nossa reflexão e nosso 

agir devem estar fundamentados na compreensão de que nossa experiência e nossa vivência 

provém do meio em que estamos, de uma realidade social e histórica que é feita por pessoas, 

por seres humanos e que deles jamais serão afastados.  

Origina-se daí, talvez, a noção e a interpretação de que, como pesquisadores, devemos 

valorizar a ligação do empírico para a constituição do epistemológico. Por esta razão 

elegemos a pesquisa colaborativa como procedimento, ligada a uma concepção etnográfica, 

que convergem para abarcar os pressupostos acima descritos. 

A pesquisa colaborativa para Horikawa, (2008), visa ultrapassar a mera descrição dos 

fatos observados para adentrar no meio pesquisado, proporcionando assim a constituição de 

teorias epistemológicas. Acreditamos que a colaboração parte do entendimento de que o fazer 

é junto e contínuo. Para esta autora,   
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[...] mais do que descrever a cultura escolar cabe ao pesquisador 

colaborativo inserir-se no processo de construção dessa cultura, 

aproximando-se de pessoas, situações, locais e eventos típicos do local de 

pesquisa, de maneira a entender que os significados que caracterizam o 

mundo social são constituídos pelo homem, em um processo de interpretação 

e reinterpretação de sua experiência. (HORIKAWA, 2008, p. 23). 

 

A aproximação do pesquisador com o objeto pesquisado, a compreensão da maneira 

como se constitui a prática pedagógica e a valorização das experiências dos sujeitos atores 

dessa prática é rica por excelência, mas que não dimensiona a colaboração em sua essência. 

Esta só se constitui quando há compartilhamento das experiências sem colocações verticais, 

mas horizontais no sentido de potencializar vivências e fazeres conjuntos.  Indo ao encontro 

dessa premissa a etnografia é descrita por Magnani, (2009), como, 

 

[...] uma forma especial de operar em que o pesquisador entra em contato 

com o universo dos pesquisados e compartilha seu horizonte, não para 

permanecer lá ou mesmo para atestar a lógica de sua visão de mundo, mas 

para, seguindo-os até onde seja possível, numa verdadeira relação de troca, 

comparar suas próprias teorias com as deles e assim tentar sair com um 

modelo novo de entendimento ou, ao menos, com uma pista nova, não 

prevista anteriormente. (MAGNANI, 2009, p. 135). 

 

Essa correlação entre o procedimento de pesquisa colaborativo com a etnografia 

educacional se materializa na ideia de compartilhamento, ou seja, de troca e de fazer junto, 

além de exigir do pesquisador o “mergulho” no universo pesquisado. Os resultados disso se 

dão pelo estabelecimento de uma via de mão dupla, onde as experiências de pesquisadores e 

pesquisados são fundamentais para o desvelamento do objeto.   

Minayo, (1994), escreve que a pesquisa qualitativa, 

 

[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. (MINAYO, 1994, p. 22).         

 

A pesquisa qualitativa, dessa forma, atrela-se ao estudo e a compreensão do objeto de 

forma mais global, mais total, sem estabelecer elos de continuidade com o quantitativo, em 

outras palavras, demanda tempos. Por outro lado, ainda nesse contexto, Trivinos, (1987), 

esclarece que essas duas dimensões da natureza da pesquisa, qualitativa e quantitativa 

começam, a partir da segunda metade do século XX, a estabelecer uma separação, uma 

rejeição de ambas as partes. Para o autor, 
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Abriu-se caminho, desta maneira, à falsa dicotomia quantitativo-qualitativo. 

E alguns rejeitaram a medida no ensino por absurda, artificial e inútil; 

enquanto outros expressavam que o enfoque qualitativo era, simplesmente, 

um exercício especulativo sem valor para a ciência. (TRIVINOS, 1987, p. 

116). 

 

 

 Escolhemos nos embasar no entendimento que qualitativo e quantitativo, embora 

naturalmente opostos, não se eliminam ou se anulam. Assim também, segundo Strauss e 

Corbin, (1988), o radicalismo existente entre a oposição daquilo que denominam “métodos” 

não constitui única fonte de estudo. Para os autores “[...] há posições intermediárias. A 

combinação de métodos pode ser feita por razões suplementares, complementares, 

informativas, de desenvolvimento e outras”. (STRAUSS E CORBIN, 1998, p. 40). Essa 

complementaridade entre as abordagens estão presentes na presente pesquisa, pois 

consideramos que esta será desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa porque, 

embora aspectos quantitativos estejam intrinsecamente presentes, visamos estudar a totalidade 

do grupo, sem o objetivo apenas de quantificar e também por possuir a sensibilidade de 

mostrar a perspectiva dos participantes.  

Lüdke e André, (1986, p.11), escrevem que “[...] a pesquisa qualitativa supõe o 

contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 

investigada, via de regra através do trabalho intensivo de campo [...]”.  Claramente 

demonstrado que a pesquisa qualitativa rejeita se limitar somente aos aspectos definidos pelo 

positivismo, por considerar que as ciências sociais e humanas tem dinâmicas próprias e 

também porque ao estudarmos turmas específicas de uma modalidade de ensino, no caso, a 

Educação de Jovens e Adultos e Idosos (EPJAI) e suas inter-relações entre 

currículo/letramento/práticas pedagógicas, que constituem nesse momento nosso objeto de 

pesquisa, estaremos considerando o conjunto dos fatores, sua totalidade. Para Bogdan e 

Biklen, (1994, p. 49), “os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos”. Esse interesse pelo processo se manifesta nesta 

pesquisa justamente por crermos que a construção dos significados e dos sentidos dos sujeitos 

da pesquisa acontece na consideração de seu contexto social.   

 

4.2 - A inspiração etnográfica na pesquisa 
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Mencionamos anteriormente que, ao desenvolver esse trabalho, buscamos uma 

orientação centrada nas bases da etnografia, especificamente a etnografia educacional. Cabe, 

no entanto, uma explicitação mais conceitual da vertente etnográfica e os porques de 

correlacionarmos nosso trabalho a ela. Dessa feita, esclarecemos que nossa opção pela 

etnografia educacional ocorre a partir do entendimento que ela está intimamente relacionada a 

nosso objeto e campo de pesquisa e que buscamos nela aspectos específicos ligados a essa 

pesquisa, não esgotando os seus diversos significados.   

A etnografia deve ser interpretada num sentido mais amplo da palavra, recusando a 

simplificação da etmologia do termo: ethnos (raça, povo) e graphia (escrita). A etnografia 

perpassa a representação de povos e culturas e adquire outros significados. Mas 

especificamente, ela se desloca, em outros aspectos, do campo antropológico e começa a 

integrar o campo educacional, objeto de nossa análise. Em obra publicada em 1984, o 

antropólogo inglês Roy Fran Ellen, já abordava essas várias constituições do termo etnografia. 

De acordo com Green, Dixon e Zaharlick, (2005, p. 21 apud Ellen 1984 p. 7-8), “etnografia é 

algo que se pode fazer, estudar, usar, ler ou escrever. Seus vários usos refletem maneiras pelas 

quais teóricos distintos têm se apropriado do termo, na maioria das vezes, por razões 

conceituais”.   

Em relação aos usos os autores descrevem a etnografia como podendo significar 

pessoas que vivem, ou um estudo qualitativo de pequenos grupos, ainda pode representar um 

campo acadêmico ou disciplina que esuda grupos étnicos. Nessa amplitude de formas 

conceituais não existe uma mais correta ou menos adequada. As definições existem em 

multiplicidade.  

Escolhendo o viés específico da pesquisa etnográfica voltada para grupos educativos, 

filiamo-nos à concepção de que “a etnografia é um processo complexo que envolve a 

descrição escrita de um grupo social, e que tais descrições se transformam e 

consequentemente se caracterizam como mais sistemáticas” (GREEN; DIXON; 

ZAHARLICK, 2005, p. 25).  Assim, no campo de pesquisa da educação, sobremaneira da 

educação de adultos, a tarefa será compreender que padrões culturais e que práticas cotidianas 

de vida os integrantes dos grupos, no caso das turmas da EPJAI possuem e/ou desenvolvem.  

Partindo de uma pespectiva interna, de um membro participante do grupo, o 

pesquisador que se irá se apoiar nas bases etnográficas deverá tentar revelar as formas e 

caminhos pelos quais os membros daquele grupo educativo estudado veem e identificam a sua 

própria realidade. A maneira como eles conseguem construir sua vida vinculada à escola, por 
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meio de suas ações, na interação com outros, solidificando seus valores, ideias, pensamentos e 

crenças. 

O desafio que se coloca é justamente interagir e participar desse grupo. Magnani, 

(2009), entende que o pesquisador etnográfo não deve se inserir no grupo para lá permanecer, 

mas, ao contrário, deve estabelecer uma relação de troca e reciprocidade com o grupo com 

vistas à superação de um problema ou de situações que lhes possibilitem crescimento. Ou 

como é apresentado,  

 

A meta não é tornar-se “nativo”, mas ser capaz de prociciar a visibilidade de 

práticas culturais e seus princípios para outros indivíduos que não são 

menbros do grupos investigado. Para atingir essa meta, o etnográfo busca 

maneiras de identificar o que os membros precisam saber, utilizar, produzir e 

prever, a fim de nortear suas participações do dia-a-dia de suas ações sociais. 

(GREEN; DIXON; ZAHARLICK, 2005, p. 32).    

  

A composição desse procedimento etnográfico exige certos passos, por parte do 

pesquisador, que vão das questões oriundas e identificadas através do tempo, no grupo; a 

participação da comunidade grupal na percepção das práticas e eventos relevantes; a posição 

de aprendiz do pesquisador etnógráfo, estudando junto ao grupo, com vistas ao conhecimento; 

e a triangulação com aqueles membros daquilo que foi aprendido/descoberto. O entendimento 

que se tira é que a exigência da participação é plena. Ser um participante é condição 

fundamental no desenvolvimento etnográfico na educação, e esse trabalho inicia-se, antes de 

qualquer coisa, com a observação. É pela observação que se percebe o que acontece dentro do 

grupo, da turma ou sala de aula. A observação, nesse caso, se impõe como um procedimento 

metodológico indispensável.   

Através das observações etnográficas estabelece-se o desafio do pesquisador e a  

centralização de sua compreensão naquilo que os membros precisam para participar, 

efetivamente, da construção do grupo. Para conseguir tal feito são postos em prática 

instrumentos de coleta de dados como registros e notas, análise de materias produzidos pelo 

grupo, entrevistas com os partícipes do grupo, gravações de áudio e vídeo, entre outros. Tudo 

isso com vistas ao registro e posterior análise das atividades do grupo. Ressaltamos que 

muitos desses procedimentos metodológicos serão adotados na presente pesquisa, em que 

buscaremos também imprimir o caráter participativo e participante da pesquisa, um viés 

colaborativo, conforme explicitaremos adiante. 

 

4.3 - Concepções e bases epistemológicas da pesquisa colaborativa 
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 Ao adotar o princípio do co-labor entre sujeitos da pesquisa, pesquisadores e 

pesquisados, e filiando-nos aos conceitos da pesquisa colaborativa, estamos adotando também 

a substituição desses termos por outro, entendido como partícipes da pesquisa, acreditando 

estar mais próximo da concepção colaborativa. Os partícipes são os sujeitos da pesquisa e, 

pela própria etimologia da palavra, são aqueles que participam. Nessa premissa se assenta um 

dos fundamentos da pesquisa colaborativa; a participação, entretanto não se trata de uma 

participação aleatória, passiva ou contemplativa. Para Nunes e Ibiapina os “partícipes 

trabalham conjuntamente e se apoiam mutuamente, visando atingir objetivos comuns 

negociados pelo coletivo do grupo, havendo liderança compartilhada e co-reponsabilidade 

pela condução das ações” (2010, p. 9). Nesse sentido, como nos fazem pensar as autoras, a 

pesquisa investigará com os professores, que serão investigadores e investigados, num 

processo dialógico de construção de conhecimento. 

 Estabelece-se uma visão de horizontalidade no percurso da pesquisa, onde a 

subdivisão pesquisador e pesquisado não impera, tampouco os conceitos oriundos da 

academia (campo da teoria) ou da escola, no caso da pesquisa educacional, (campo da 

prática). A tomada de decisões é coletiva a partir da reflexão e de uma mudança de postura 

em relação a sua prática profissional. Essa redefinição e esse outro olhar para a prática devem 

ser objeto de busca constante dos partícipes, no momento em que se aceitam potencialmente 

imperfeitos e passíveis de reflexão e reação.  

 Entendemos se constituir uma sessão reflexiva com vistas ao desvelar da pesquisa com 

a predisposição dos partícipes em avaliar suas teorias e suas atitudes práticas. Não dizemos, 

com isso da existência de erro ou julgamentos sobre os partícipes por eles próprios em uma 

sobreposição vertical acusatória, mas no debate fluído pela pesquisa a possibilidade de 

reavaliação de construção de outros caminhos e estratégias de melhoramento da atuação 

docente, até porque a pesquisa colaborativa não distancia os partícipes de seu foco de 

interesse profissional. 

Desgagné, (2007), indica que a pesquisa colaborativa está articulada em interesses de 

investigação baseados na compreensão que os docentes possam vir a construir. Esses 

interesses estão em sintonia e interação com o pesquisador e revelam aspectos da prática 

profissional de ambos. Assim temos um aliar da prática profissional dos sujeitos da pesquisa, 

tornando-os, de fato participantes ativos da mesma. Em outro termo, os partícipes interagem 

entre si e estabelecem objetivos comuns a serem alcançados na seara da pesquisa.   
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O autor escreve que os contextos pesquisados são reais e, por isso instigam os 

partícipes ao aprofundamento colaborativo. Não se trata de estabelecer dissociação teoria 

versus prática, ao contrário ambas caminham juntas no desvelar do problema da pesquisa.  

Nesse sentido, Horikawa, (2008), aponta o caminho reflexivo potencializado pela 

colaboração no sentido de superar a desarmonia teórico-prática do trabalho. A autora advoga 

pela pesquisa colaborativa,  

      

[...] como uma escolha metodológica que pode propiciar, no contexto 

escolar, um espaço permanente de reflexão, no sentido de se analisarem as 

práticas discursivas da sala de aula e investigar suas relações com as teorias 

de ensino-aprendizagem e os objetivos traçados pelos agentes do trabalho 

pedagógico, encontrando-se aí os descompassos entre a meta pretendida e o 

trabalho efetivamente realizado. (HORIKAWA, 2008, p. 25). 

 

As bases epistemológicas da pesquisa colaborativa se constroem na própria 

composição de seus partícipes. Estamos falando de pesquisa educacional e, dessa forma, os 

participes se estabelecem como docentes ou regentes de classes que objetivam o 

desvelamento do problema da pesquisa. Esse problema, que também se configura como seu, 

uma vez que esses sujeitos estão impregnados pelo objeto da pesquisa. Esse aspecto torna-se 

muito interessante, pois coloca os sujeitos pesquisados como pesquisadores de sua própria 

prática e situa-os no centro do problema, numa relação de horizontalidade frente ao objeto em 

estudo.  

A dinâmica do trabalho colaborativo se dá pelo debate, pela discussão e pela reflexão 

acerca do ensino, da condição docente e do fazer diário enquanto professor. A partilha entre 

os sujeitos partícipes da pesquisa se dá em torno de suas experiências e de seus fazeres 

cotidianos. Para Bastos e Santos, (2016),  

 

Em grupos de colaboração, os professores debatem sobre o progresso do 

processo, refletem criticamente o ensino, partilham uma linguagem para se 

referirem a conceitos, constroem e reconstroem juntos conhecimentos acerca 

do ensino, procedendo desta forma à autorregulação da sua aprendizagem e 

das suas práticas. (BASTOS; SANTOS, 2016, p 305).  

 

Essa construção e reconstrução do conhecimento são feitas sobre si, sobre o seu 

ambiente profissional, sobre seus educandos, numa tentativa de equalização e equilibro de 

suas práticas. A autorregulação estabelecida pelos autores sugere a busca de meios para a 

harmonização do trabalho com vista numa linearidade no sentido de trabalho conjunto com 

mesmas bases.  
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Este é, sem dúvida, um processo de discussão e construção, um processo de 

aprendizagem que deve ser mediado e orientado.  O sujeito pesquisador assume esse papel, 

não por uma suposta supremacia de conhecimento, mas pela condição de agente propositivo 

da pesquisa. Assim, se abre uma nova vertente de compreensão da dimensão epistemológica 

colaborativa: a atuação do pesquisador. A compreensão que construímos sobre isso considera 

novamente os escritos de Desgagné, (2007),    

 
Efetivamente, o pesquisador deve considerar o ponto de vista dos 

professores sobre a própria prática; deve se interessar pelas reflexões que 

eles fazem em seus contextos de ação; deve analisar suas maneiras de 

enfrentar as situações, considerando-as, porém, a partir dos limites e dos 

recursos que elas apresentam. O pesquisador deve privilegiar, acima de tudo, 

as “competências do ator em contexto”. (DESGAGNÉ, 2007, p. 11). 

 

  

 A tarefa do pesquisador é complexa, não devendo se afastar dos demais partícipes 

através de um olhar preceptivo ou normativo. Não cabe ao pesquisador o julgamento ou a 

regulamentação, mas, ao contrário, o auxílio no sentido de compreender o fenômeno em 

estudo. A atuação do pesquisador será de mediar, de interceder para que haja o equilíbrio no 

desvelar do problema, fazendo isso ele estará agindo em colaboração, estará atuando com o 

grupo e não para o grupo ou pelo grupo.  

 Esse, talvez seja o encantamento da pesquisa colaborativa, pois se apropria do 

pressuposto freireano de transformação coletiva. São as pessoas que mudam o mundo e, para 

que isso ocorra é necessário o reconhecimento da mudança, de que ela é urgente. A pesquisa 

colaborativa exige a saída de um estágio do conhecimento para outro mais avançado. Essa 

transição só ocorrerá se todos aqueles envolvidos com a situação estiverem cientes dessa 

necessidade e aptos à mudança. Os partícipes da pesquisa colaborativa, ao reconhecerem essa 

necessidade, se colocam como agentes transformadores de si mesmo e de suas práticas, 

aprendendo uns com os outros e construindo um conhecimento coletivo.       

 Ibiapina, (2008), indica que a pesquisa colaborativa se coloca como alternativa, no 

contexto da educação, para o estabelecimento de um novo viés da pesquisa, no sentido de 

torná-la emancipatória. A perspectiva da pesquisa voltada para a emancipação, para a autora, 

“é prática social empreendida pelos pesquisadores e professores com o objetivo de melhorar 

ou modificar a compreensão de determinada realidade e as condições materiais na qual o 

trabalho docente é realizado” (IBIAPINA, 2008, p. 15). Essa premissa parece definir a 

pesquisa colaborativa e justificar o seu nascimento. Define quando procura imprimir um 
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caráter de ação para a pesquisa, de pesquisar a prática e se justifica quando considera que há a 

necessidade de aproximação entre teoria e prática, entre pesquisadores e pesquisados. 

 As décadas de 1980 e 1990 foram efervescentes no surgimento e na produção de teoria 

sobre a pesquisa educacional voltada para a emancipação. A pesquisa colaborativa surge 

nesse período histórico com o objetivo de romper com a barreira da investigação voltada e 

centrada apenas no pesquisador (TELES; IBIAPINA, 2008). Esse modelo de pesquisa que 

predominava até então desconsiderava o potencial dos pesquisados, colocando-os num 

segundo plano e voltava-se para o pesquisador como aquele que detinha o saber. A pesquisa 

colaborativa emerge como uma vertente da pesquisa ação, assim foi e ainda é, muitas vezes, 

considerada como pesquisa ação-colaborativa, embora existam aproximações e 

distanciamentos entre esses modos de fazer pesquisa que necessitam ser trazidos à 

explanação.    

   Tripp, (2005), nos esclarece que a pesquisa ação aparece no inicio da segunda metade 

do século XX para que pudesse possibilitar uma aproximação com o fazer dos participantes. 

Essa é uma conceituação um tanto ampla, que sugere outras interpretações, entretanto o autor 

menciona, dentro dessa amplitude, aquilo que consideramos o cerne da pesquisa ação. Para 

este autor,  

 

A pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o 

desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam 

utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o 

aprendizado de seus alunos, mas mesmo no interior da pesquisa-ação 

educacional surgiram variedades distintas. (TRIPP, 2005, p. 445). 

 

 Podemos inferir que a pesquisa-ação englobava uma variedade de vertentes, das quais 

citamos a pesquisa participante, a pesquisa experimental, a pesquisa colaborativa, entre 

outras, esta última surgida nas décadas finais do século XX. A pesquisa-ação educacional é 

então compreendida como uma gama de outras pesquisas que “envolve a espiral de ciclos 

autorreflexivos de planejamento para a mudança; ação e observação dos processos e das 

consequências dessa mudança; reflexão sobre esses processos e suas consequências e, então, 

replanejamento, e assim sucessivamente” (IBIAPINA; BANDEIRA, p. 258). Temos então 

uma conceituação da pesquisa ação abrangente que propõe planejamento e reflexão, mas não 

menciona emancipação.  

 Inspiramo-nos assim em Pimenta, (2005), em afirmar que os objetivos e aspirações 

dos participantes da pesquisa-ação devem ser comuns, porém eles são traçados para o alcance 

de metas também comuns com vistas à resolução dos problemas. Nesse contexto 
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pesquisadores e pesquisados trabalham juntos, mas visando à chegada do momento de tomar 

decisões. É a ação posta em prática. 

 Ademais a pesquisa ação propõe intervenção quando se utiliza dos estudos para 

aprimorar as práticas. Em outras palavras, na pesquisa ação o problema existe e a reflexão 

sobre ele deve se dar no sentido de superá-lo, colocando assim os resultados obtidos a serviço 

da prática. Essa abordagem sugere o reforço de uma racionalidade técnica da pesquisa, ou 

seja, a teoria produzida seria utilizada apenas para a correção dos problemas e das 

dificuldades, estando o processo reflexivo a serviço apenas da superação desses problemas.  A 

pesquisa colaborativa apresenta um olhar diferente acerca disso porque propõe a reflexão da 

prática no sentido de aprimorá-la. Pimenta (2005, p. 523) escreve que “a pesquisa 

colaborativa, por sua vez, tem por objetivo criar nas escolas uma cultura de análise das 

práticas que são realizadas, a fim de possibilitar que os seus professores, auxiliados pelos 

docentes da universidade, transformem suas ações e as práticas institucionais”.  

 Percebemos uma diferença que consideramos fundamental quando estudamos o 

fenômeno da reflexão para a pesquisa educacional: enquanto a pesquisa colaborativa centra 

sua atuação em refletir as práticas no sentido de transformá-las, emancipando-as, a pesquisa 

ação não se concentra nessa mudança mas volta-se para a intervenção sobre a prática com 

vistas a superação da situação problemática.  

 Quando admitimos que o caráter emancipatório da pesquisa colaborativa seja fundante 

para a reordenação das práticas pedagógicas docentes estamos admitindo também que a saída 

de um estágio para outro nessas práticas deve estar acompanhado de uma epistemologia. Não 

se trata de simples mudança, mas de uma reordenação reflexiva pautada em saberes 

anteriormente construídos através do diálogo. Ainda recorrendo a Ibiapina, (2008), acerca 

disso temos a clareza dessa premissa quando escreve que, 

 

Optar pela linha emancipatória significa considerar a pesquisa como 

instância não somente de intervenção e formação, mas também como 

procedimento de construção de saberes científicos. Nesse sentido é preciso 

planejar pesquisas em que o exercício reflexivo seja utilizado como 

categoria epistemológica tanto de construção de conhecimentos quanto de 

formação. (IBIAPINA, 2008, p. 16). 

 

  Ainda nessa vertente e fazendo correlação com a pesquisa colaborativa,  

 

Para reforçar essa compreensão, destaco que o diferencial dessa investigação 

está em dar conta da realidade microssocial sem perder de vista o aspecto 

histórico e político do macro contexto social, possibilitando aos indivíduos 
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compreenderem a ligação entre o que eles vivem e acreditam e o que lhes é 

dito ou imposto. (IBIAPINA, 2008, p. 26).   

 

 As relações que irão se estabelecer entre o sujeito e o objeto do conhecimento serão 

pertencentes a um contexto reduzido, natural desses atores, nascerão dele e de sua 

problemática, mas o macro contexto será considerado como referência para reflexão, a partir 

do reconhecimento que micro e macro estão interligados. Isso significa admitir que, dentro do 

ambiente escolar, os conflitos e a busca pela hegemonia entre as classes são, de certa forma 

reflexos do social, numa dinâmica constante de concessão e retirada de possibilidades dos 

diversos atores, o que não inviabiliza nem multiplica as chances de transformação dessa 

realidade.  

 Aos sujeitos partícipes e colaborativos cabe a mudança que deve vir acompanhada da 

necessidade e do desejo de mudar. Ambos nascerão pela reflexividade sobre as práticas. Esse 

conjunto de atitudes provocará a constituição de práticas mais aperfeiçoadas e conscientes, 

portanto emancipatórias.    

 

4.4 - A constituição do espaço/tempo e dos procedimentos da pesquisa  

 

A perspectiva da colaboração estabelece, como premissa básica, a necessidade de 

aproximação entre o mundo da pesquisa e o do exercício profissional. Nesse sentido, os dois 

pilares principais de desenvolvimento desse procedimento de pesquisa é a aceitação do 

distanciamento entre pesquisador e campo de pesquisa, entre a Universidade, como espaço da 

teoria e as escolas como o da prática e o consequente rompimento desse distanciamento. 

Nesse contexto, o deslocamento do pesquisador ao campo de pesquisa deve ser feito 

adotando os princípios de fazer compartilhado e da construção coletiva e emancipatória, 

defendidos por Freire. O contato com a escola, assim, pressupõe visão de saber horizontal, 

onde as participações, discussões e colaborações no processo são iminentemente conjuntas. A 

partir daqui, cremos que a inspiração oriunda da etnografia educacional se entrelaçará com a 

pesquisa colaborativa enquanto procedimento metodológico, oferecendo ao pesquisador 

oportunidades de conhecimento mais específico e amplo do campo pesquisado, num viés 

constante e potencializador de emancipação. 

 

4.4.1 - O espaço da pesquisa 
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Poções é um município baiano localizado no sudoeste do estado, emancipado de 

Vitória da Conquista no ano de 1880, que conta com uma área de 826,5 Km². A população 

estimada do município, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de 

48.862 habitantes em 2018 e uma economia basicamente agrária. Na área educacional, possui 

uma rede municipal de ensino com 35 escolas que ofertam educação infantil e fundamental I e 

II, além das 3 escolas de ensino médio, pertencentes à rede estadual e da rede particular de 5 

escolas que atua em todos os níveis da educação básica.  

Com uma população escolar de aproximadamente 10 mil estudantes na rede municipal 

de ensino, de acordo com o Censo Escolar de 2017, a estrutura dessa rede é composta de 

escolas rurais e urbanas, creches e pré-escolas, bem como escolas de ensino fundamental I, II 

e educação de jovens, adultos e idosos. Nesse contexto, nossa escolha para o lócus da 

pesquisa centrou-se em critérios de localização e atendimento a um público expressivo no que 

diz respeito à EPJAI.  

As escolas Luís Heraldo Duarte Curvelo e Antonio Carlos Magalhães, ambas 

localizadas na sede do município atendem ao maior número de matrícula na modalidade EJA
5
 

na rede. A escola Luís Heraldo Duarte Curvelo, maior da rede municipal conta, no ano letivo 

em curso, com 900 alunos matriculados e um quadro docente de 42 professores, distribuídos 

entre três turnos de funcionamento. Esses 900 alunos são distribuídos em 22 turmas de ensino 

fundamental II no diurno e 04 turmas de EJA. Essa modalidade conta com 4 turmas e 172 

alunos matriculados. Público alvo composto predominantemente de adolescentes, entre 15 a 

18 anos e adultos jovens, entre 19 a 30 anos, e dos professores ligados diretamente ao ensino.  

No ano em curso, a escola conta com equipe dirigente composta de um diretor, três 

vice-diretores, um coordenador pedagógico para o ensino fundamental II e um coordenador 

pedagógico para o ensino da EJA, além de um orientador educacional na modalidade de 

adultos. Fundada em 1997, a escola completou uma década de oferecimento da EJA e, 

segundo questionário aplicado
6
 com a direção não possui nenhuma proposta pedagógica 

efetiva e/ou diferenciada para o ensino de jovens, adultos e idosos. De acordo com as 

informações colhidas pelo questionário, o projeto político pedagógico (PPP) da escola sequer 

faz menção à EJA, sendo que a escola, em suas práticas e projetos pedagógicos apenas insere 

como apêndice do ensino regular.       

                                                           
5
 No contexto do campo de pesquisa abordado não há a adoção da sigla EPJAI, predominando apenas a 

concepção de EJA adotada na normatização legal das leis e dos documentos oficiais.  

6
 Questionário completo anexo nos apêndices deste trabalho.   
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Na infraestrutura da escola são observadas 11 salas de aula, espaço de biblioteca e 

secretaria, sala de direção e coordenação, cozinha, pátio e refeitório. Não possui laboratório 

de informática, que foi desativado por falta de uso e manutenção dos equipamentos. Trata-se 

de um prédio antigo, com fundação datada de 1952 onde, por décadas funcionou outra escola, 

a CNEC (Campanha Nacional de Escolas da Comunidade) que, em parceria público-privada 

com a gestão municipal, oferecia o antigo curso ginasial à comunidade poçoense e se tornou 

referencia regional. Com a  suspenção das atividades da CNEC, o prédio fora adquirido pela 

municipalidade em 1997.    

A escola municipal Dr. Antonio Carlos Magalhães tem data de fundação em 1973, 

pertencente à rede estadual de ensino onde ofertava o antigo curso primário. No ano de 2005 

fora municipalizada e, a partir de então começa a oferecer o ensino fundamental II e a EJA. 

Conta, em 2018, com 693 alunos matriculados, sendo 205 no turno noturno pertencentes à 

EJA e distribuídos em oito turmas correspondentes ao ensino fundamental II. A escola possui 

um quadro docente de 40 profissionais e 16 destes atuam na EJA. 

Com equipe dirigente composta de diretora, três vices e duas coordenadoras, a escola 

se localiza no centro da cidade de Poções e tem uma estrutura física que abarca oito salas de 

aula, sala dos professores, sala da direção, secretaria, laboratório de informática e quadra de 

esportes. No questionário aplicado junto à direção da escola não consta nenhum projeto 

pedagógico específico voltado para a EJA explicitado no PPP da escola, tampouco em seu 

plano de ação, ficando o ensino dessa modalidade paralelo ao ensino das turmas regulares.  

 Os relatos colhidos juntos aos gestores escolares acerca do desempenho da escola são 

semelhantes, onde questões sobre dificuldade financeira e falta de apoio técnico pedagógico 

por parte da municipalidade, bem como inexistência de formação continuada para os docentes 

são os principais fatores elencados na justificação dos índices e da qualidade de ensino 

praticados nas escolas. Aliado a isso contam também com a inexistência do acompanhamento 

familiar, inclusive na EJA, que abarca uma quantidade razoável de estudantes adolescentes e 

menores. 

Mesmo considerando os fatores acima elencados, nota-se a impressão de satisfação 

dos docentes com seus respectivos ambientes de trabalho. Nas duas escolas pesquisadas as 

conversas com os professores foram no sentido de satisfação destes com o ambiente escolar 

em que atuam. 

 

4.4.2 - A ida ao campo, as técnicas e instrumentos utilizados  
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Nessa seção está descrita e detalhada a ida ao campo. Optamos por estabelecer uma 

temporalidade, desde os primeiros contatos com as escolas, campus de pesquisa até o uso dos 

instrumentos e técnicas de coleta de dados.  

Os dados foram coletados no primeiro semestre do ano de 2018, entre os meses de 

março a agosto, início do ano letivo, nas duas escolas anteriormente descritas e, para isso, 

utilizamos procedimentos e técnicas específicos. As técnicas priorizadas foram a observação 

das aulas, os encontros individuais reflexivos com os docentes após as aulas observadas e, 

posteriormente, a dinâmica das sessões reflexivas com o conjunto dos professores 

pesquisados. Já os instrumentos principais foram o levantamento documental, que consistiu 

no acesso e análise dos Projetos Político Pedagógicos das escolas e alguns decretos e portarias 

da gestão da educação municipal, pela Secretaria Municipal de Educação (SMEP) e pelo 

Conselho Municipal de Educação (CME), bem como os questionários e entrevistas aplicadas 

a docentes e gestores.  

Em nossa pesquisa a observação cronológica de aulas de docentes atuantes na área de 

linguagens (língua portuguesa, língua inglesa e artes) potencializou as sessões reflexivas 

posteriores. Tratou-se de momentos de ida à sala de aula com a professora, previamente 

agendadas, para proceder a observação sistemática das aulas num contexto mais próximo 

possível ao natural. Sobre isso Lüdke e André, (1986, p.25), dizem que “[...] a observação 

precisa ser antes de tudo controlada e sistemática”. Exigiu um planejamento criterioso e 

cuidadoso para que conseguíssemos, pela observação, perceber os fatos oriundos do contato e 

do trabalho dos docentes e discentes nas turmas observadas de forma direta, sem 

interferências, da forma como ele é executado.  

A observação das aulas, conforme já explanamos anteriormente, foi alicerçada num 

roteiro de observação, previamente planejado. Consistiram em, juntamente com o professor 

regente e os alunos, em datas aleatórias, mas previamente combinadas, permanecer em sala de 

aula sistematizando os processos de linguagem e as práticas pedagógicas ali trabalhadas no 

sentido de perceber a organização do currículo e do letramento nessas turmas.      

Após cada aula observada acontecia uma conversa particular com o docente 

responsável, às quais denominamos de sessões reflexivas. Nessas conversas, pesquisador e 

pesquisado debatiam sobre o desenvolvimento daquela aula e exprimiam os anseios e 

frustrações, os avanços e percalços sobre aquilo que fora planejado e o que fora executado.  

Tentamos expor aqui a convergência da observação com o que Ibiapina, (2008), 

analisando o trabalho de Luria, (2002), chama de sessões reflexivas. No entendimento de 

ambas as autoras, este termo se constitui de “[...] longas conversas que geralmente aconteciam 
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em pequenos grupos, em que motivavam as trocas de opiniões sobre determinado problema. 

Nesse caso, o experimentador apenas escuta atentamente, intervindo quando necessário”. Essa 

presença mais auditiva do pesquisador acontecia de forma mais proposital, mas não única, ou 

seja, a interlocução no diálogo foi efetiva e, adaptando a sessão reflexiva, decidimos fazê-la 

de forma individual apenas com o docente no intuito de preservá-lo e proporcionar melhor 

espontaneidade e, assim, à fidelidade das situações e relatos observados. Constituiu, a nosso 

ver, uma sólida base da colaboração entre pesquisador e pesquisado.    

Nosso trabalho adotou uma espécie de linha cronológica em relação à ida ao campo e 

ao uso das técnicas e procedimentos de pesquisa. Num primeiro momento, lançando mão da 

observação de aulas e das sessões reflexivas, bem como dos questionários e entrevistas com 

os sujeitos pesquisados, começaremos a nos introduzir no universo daquelas pessoas, ao 

mesmo tempo em que eles começam a compreender nossos objetivos.  

A partir da solidificação desses pontos entraremos do grupo de discussão com a 

dinâmica das sessões reflexivas de grupo, onde utilizamos a interação como base. “A 

interação é a chave para o método, pois o que os participantes dizem pode ser confirmado, 

reforçado ou contestado dentro do grupo de discussão” (COSTA 2009, p. 156). Deu-se, a 

partir daí, um processo de aprendizagem dos partícipes que, privilegiando as bases da 

colaboração e da etnografia educacional, valorizou experiências, criou argumentos e até 

oportunizou mudanças de opiniões e pensamentos pelo debate e pela horizontalidade das 

opiniões. 

Nossas interações grupais, conforme já citado, foram uma técnica mais conclusiva 

utilizada como finalização da coleta de dados. 

Sobre os instrumentos de pesquisa acreditamos possuir um caráter menos subjetivo, 

mais palpável, sobrepondo-se ao ver e ouvir, mas centrado no exame de ferramentas 

anteriormente definidas. As ferramentas selecionadas foram o levantamento documental, os 

questionários e a entrevista. A escrita do relatório de observação de aulas, o próprio roteiro 

planejado para essa observação e o relato escrito das conversas com os professores no pós-

aula observada também foram instrumentos escolhidos por serem consequentes e 

complementares às técnicas já citadas.   

O levantamento documental buscou analisar os marcos legais, como as leis federais e 

municipais, os decretos e/ou portarias, etc., dando também maior atenção ao material 

didático-pedagógico, como os livros didáticos, atividades, textos e provas aplicadas em classe, 

que possivelmente trarão elementos importantes na contextualização da pesquisa. O 
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levantamento documental também abarcou a escola, como instituição, seu Projeto Político 

Pedagógico, suas resoluções e regimentos internos, etc.  

O questionário foi feito de forma auto-aplicada, onde os professores responderam às 

questões já formuladas. Sobre isso Gil, (2002, p. 121), explica que “consiste basicamente em 

traduzir objetivos da pesquisa em questões específicas”. Nesse sentido vimos sua aplicação de 

maneira a possibilitar a concretização dos objetivos da pesquisa pelas respostas dos sujeitos. 

Esse questionário foi deveras significativo, pois colheu informações mais gerais e ajudou a 

traçar o perfil dos sujeitos partícipes da pesquisa, tanto individualmente, quanto formando um 

padrão de grupo. 

A entrevista constituiu um momento de particularidade com o pesquisado. Segundo 

Lüdke e André, (1986, p.25), [...] “na entrevista a relação que se cria é a de interação, 

havendo uma atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde”. 

Consideramos ser exatamente o que objetivamos na presente pesquisa, pois além dela ter 

vindo ao encontro dos pressupostos da abordagem qualitativa aqui definida, também 

encaminhou ao pesquisador a presença e colaboração no ambiente pesquisado.    

Ibiapina, (2008), escreve que a entrevista no ambiente da pesquisa colaborativa deve 

ser encarada como uma espécie de dialogo “face a face”. Para a autora as entrevistas, tanto 

individuais quanto as coletivas devem estar carregadas de reflexão. No entendimento dela, 

 

No desenrolar da interlocução, os sentidos são criados e dependem da 

situação vivenciada e dos horizontes espaciais ocupados pelo pesquisador e 

entrevistado. Os indivíduos, ao se expressarem, carregam o tom de outras 

vozes, o que reflete a realidade do grupo, gênero, etnia, classe a qual ele 

pertence. (IBIAPINA, 2008, p. 77). 

 

 

 Essa reflexão da realidade do grupo pode ser entendida, no contexto da colaboração, 

como aporte para a reflexão e re-criação de outros contextos formativos. A reflexão, por si só, 

já indica elementos para tal. Referimo-nos à reflexão alicerçada no procedimento da 

observação, constituindo um conjunto. Desse modo a experiência com entrevistas e a 

aplicação dos questionários conseguem ultrapassar a barreira da visão apenas institucional 

fazendo surgir, naturalmente, as aspirações de desejos dos participes em relação ao seu 

trabalho e sua profissão.    

Acreditamos, por fim, que o entrelaçar da pesquisa colaborativa com a inspiração 

etnográfica educacional, delineiam o que, de fato, desejamos: uma pesquisa qualitativa 

reveladora, emancipatória e dialógica. 
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 A seguir, iniciamos nosso processo de análise. A partir dos pressupostos da 

metodologia, os dados foram coletados. O capítulo quinto traz esses dados, e a triangulação 

feita sobre eles, ancorada nos autores que dão sustentação a presente pesquisa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

5 - CONCEPÇÕES E SENTIDOS DO LETRAMENTO, DA LINGUAGEM E DO 

CURRÍCULO PARA AS DOCENTES DA EPJAI 

 

Não há saber mais ou saber menos: Há saberes 

diferentes. 

 

Paulo Freire. 

 

 No capítulo anterior foi apresentado e discutido o tipo de pesquisa utilizado neste 

trabalho, descritos os procedimentos e técnicas selecionados, bem como o cenário constituinte 

do campus deste estudo. Nesse capítulo está exposto o delineamento da pesquisa, a ida ao 

campo, a seleção dos sujeitos envolvidos na investigação, denominados partícipes, a 

apresentação destes, de sua trajetória profissional e concepções sobre a EPJAI. Relatamos 

aqui a coleta de dados, as reuniões docentes, as observações das aulas, as sessões reflexivas e 

traçamos um perfil das professoras investigadas, a partir, das entrevistas e questionários 

aplicados, buscando respostas às nossas indagações e inquietações. 

Neste capítulo os dados coletados foram analisados considerando a feitura de uma 

triangulação que possibilitou o desvelar das concepções de currículo e linguagem advindas 

das práticas pedagógicas dos docentes pesquisados. Os resultados dessa análise estão expostos 

na sequência. 

 

5.1 - Como se deram os primeiros passos da investigação 

 

Fomos guiados por uma inquietação e norteados pela busca de respostas para nossa 

interrogação sobre a organização do currículo nas práticas pedagógicas de EPJAI em escolas 

do município de Poções-Ba e como o letramento e a linguagem se organizam nessas práticas. 

Lançamo-nos ao campo de pesquisa, com a convicção de que a investigação proporcionaria o 

desvelar de respostas e acabaria por justificar práticas pedagógicas efetivadas e desenvolvidas 

por docentes e discentes nas turmas em questão.     

Entendemos que essas questões atingem frontalmente a constituição e o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem da EPJAI das escolas em estudo, a 

partir do encontro e reconhecimento de suas falhas e acertos. Através da observação de aulas 

e conversas particulares e em grupo com os docentes fomos percebendo elementos e práticas 

importantes no esclarecimento das questões acima. A observação, nesse sentido, foi bastante 
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significativa e, indo ao encontro com o que defende Ibiapina, (2008), fez a articulação entre 

nossa pesquisa e o ensino praticado que possibilitou pensar e refletir, em conjunto com os 

professores, a própria prática pedagógica em seus contextos de sala de aula.  

Os primeiros passos adotados foram no sentido de conseguir autorização para visitas 

às escolas e acesso as suas dependências, contato com professores e interação do cotidiano 

delas. Esse primeiro contato teve inicio no mês de dezembro de 2017 com uma visita à SMEP 

(Secretaria Municipal de Educação de Poções). No órgão gestor apresentamos, de forma oral 

e informal, a pesquisa e seus objetivos para a coordenação da área da EPJAI e também do 

ensino fundamental II, e obtivemos um ciente para a ida às unidades escolares. Nosso 

primeiro problema surgiu no contato com as escolas. Na data em questão, em meados do mês 

de dezembro de 2017 não encontramos, em nenhuma das escolas visitadas, espaço no 

calendário letivo para exposição do trabalho. A justificativa do fim de ano próximo e correria 

para conclusão das atividades letivas impossibilitaram o início da pesquisa, aliado a isso os 

efeitos resultantes de uma greve dos professores municipais comprometeram sobremaneira o 

calendário letivo.   

A solução foi esperar a passagem do período de recesso e reiniciar o processo. 

Iniciado o ano letivo de 2018, novamente recorremos a SMEP em busca de autorização, 

prontamente concedida e retornamos às escolas, porém a situação tinha se alterado em relação 

ao ano anterior. Relembramos que a escolha das três unidades escolares foi definida pelo 

porte da escola e da expressiva matrícula na EPJAI no período noturno. Estávamos agora 

diante do fechamento de uma dessas escolas por ausência de demanda de vagas e redução 

significativa das outras duas. Na tentativa de compreender esse fenômeno, até aqui inédito, 

segundo as dirigentes escolares, concluímos que houve uma diminuição na matrícula da 

EPJAI em toda a rede municipal, sendo um dos principais indicativos o caráter supletivo 

dessa modalidade adotado na rede, onde o tempo e a carga horária são reduzidos em 50% em 

relação ao ensino fundamental.  

Considerando esse fato relevante para a pesquisa, dedicamo-nos as duas unidades 

escolares que ainda oferecem o ensino da EPJAI noturno. O primeiro contato com as unidades 

de ensino foi no sentido de mobilizar o corpo docente e dirigente acerca da pesquisa, sua 

importância e metodologia. Aconteceram, entre os dias 12 e 23 de março de 2018 visitas a 

essas escolas com intuito de coleta de dados administrativos, como número de matrículas, 

quantitativo de professores, relação docente por área de atuação e proposta pedagógica da 

escola ou PPP (Projeto Político Pedagógico) acerca da educação de adultos naquelas 
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unidades. Informações importantes para traçar um perfil da escola e de seus profissionais 

docentes que foram conseguidas sem maiores problemas.  

Entre os dias 26 a 28 de março de 2018 realizamos duas reuniões com todos os 

professores e coordenadores da EPJAI nas escolas, bem como diretores escolares. Nessa 

reunião, de aproximadamente duas horas de duração, no turno noturno, foram pautadas as 

especificidades e dinâmica do trabalho, a relação de parceria que deve existir na investigação, 

a busca pelas respostas às questões lançadas na pesquisa, alguns fundamentos da pesquisa 

colaborativa, entre outros pressupostos expostos pelo pesquisador. O entendimento e a 

aceitação dos profissionais das escolas, ocorreu num sentido mais abrangente.        

 Embora tivéssemos a percepção de entendimento geral da proposta de trabalho por 

parte das escolas, o sentimento era de incompletude, na medida em que as manifestações se 

davam mais como pedidos de socorro para mudança e cobranças que pouco acrescentava à 

discussão. De forma geral a dinâmica do primeiro encontro nas escolas se deu para ouvir as 

dificuldades e frustrações dos professores sobre a EPJAI, chamada por eles de EJA, com 

declarações como “a EJA não é trabalhada da forma correta nesse município”; “ensinamos a 

EJA da mesma maneira que o ensino regular”; “seguimos o currículo da EJA de acordo com o 

livro didático”. Ou ainda expressavam a presença do pesquisador na escola como 

possibilidade de trazer o “novo”. Diversas vezes afirmações como “o que você tem de novo 

para oferecer ao município” ou “agora as coisas vão mudar, pois alguém da Universidade veio 

nos ensinar”.       

 Os professores da EPJAI, nessas duas unidades de ensino, elencam uma série de 

motivos para justificar, o que para eles constitui fracasso do ensino. O público alvo diverso 

em sua faixa etária; predominância de jovens adolescentes nas turmas; ausência de formação 

docente em forma de cursos e capacitação; negligência do poder público na proposição e 

acompanhamento de diretrizes curriculares e aspectos didático-pedagógicos como uso do 

livro e assistência familiar aos alunos menores. Em ambas as escolas a discussão permeou o 

campo da formação dos professores e estrutura das escolas, por mais que o pesquisador 

procurasse redefinir a linha de argumentação da pauta, voltada para as práticas pedagógicas e 

para a constituição do currículo.  

 As reuniões foram devidamente registradas através de gravações de áudios, com a 

autorização dos partícipes e, na análise dessas gravações pode-se identificar mais elementos 

de expectativa dos professores. Na contramão desse processo, em momentos do encontro, 

com a devida vênia dos partícipes, foram explanados os procedimentos a serem utilizados, 

desde a observação das aulas, a presença do pesquisador em classe juntamente com o docente, 
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a conversa particular posterior acerca dos aspectos das aulas, as rodas de conversa e os 

encontros gerais do grupo, bem como as filmagens e entrevistas posteriores.  

Houve certo interesse dos professores, entretanto era perceptível o incômodo com tais 

possibilidades, embora não tivesse sido verbalizado. Criava-se uma apreensão em relação ao 

que ocorreria na observação das aulas, pois muitos docentes não se manifestaram verbalmente 

durante as reuniões, o que nos levava a crer em constrangimento desses profissionais com a 

simples ideia de serem observados.  

A seguir tentamos descrever o perfil desses professores de acordo com os dados 

coletados na ficha e nos questionários aplicados. 

 

5.2 - As professoras, sujeitos da presente pesquisa  

 

 Nosso enfoque está voltado, sobremaneira, para as práticas pedagógicas, os processos 

curriculares e de letramento. Num primeiro momento tentamos traçar um perfil acerca das 

docentes, suas aspirações e frustrações sobre a atuação na EPJAI de forma global nas duas 

escolas selecionadas, para tanto fizemos reuniões gerais e conversas preliminares conforme 

descrito na sessão anterior.   

Priorizamos agora a pesquisa com as professoras de língua portuguesa, língua inglesa 

e artes nas duas unidades escolares, num recorte mais específico com vistas à observação de 

aulas desses docentes. Com isso, o grupo limitou-se a cinco docentes, sendo três em uma 

escola e duas na outra conforme quadro abaixo. O uso de nomes é fictício.  

 

Quadro VII – Descrição profissional dos sujeitos da pesquisa 

Professor Perfil individual/profissional – características evidenciadas 

Dália Licenciada em Letras, atua no magistério municipal há 19 anos. Leciona 

na EPJAI há 12 anos a disciplina língua inglesa e, embora se identifique 

com o trabalho desenvolvido não possui formação pra essa área. 

Trabalha 60 horas, dividindo a carga horária em outra escola e município 

e veio para a educação de adultos por não completar a carga horária no 

diurno. A professora Dália é comunicativa, dinâmica e se preocupa com 

o desempenho dos alunos. Diz estar se aperfeiçoando por conta própria, 

fazendo curso de inglês e gostando muito da experiência. Possui amplo 

domínio do conteúdo, mas encontra dificuldade no feedback com os 
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alunos, principalmente com uma língua estrangeira.   

Tulipa  Licenciada em Letras, atua no magistério municipal há 17 anos e 

ministra aulas de língua portuguesa artes na EPJAI há 12 anos. É 

docente na rede municipal e conta com 20 anos de atuação. Mostrou-se 

uma docente segura em suas aulas, com domínio do conteúdo didático 

ancorado no livro didático. Trabalha 40 horas na mesma unidade de 

ensino e diz ter muito carinho pela EPJAI. Comunica-se muito bem e, 

com larga experiência, suas aulas são muito agradáveis, seguindo uma 

linearidade sendo muito compromissada com o seu trabalho. Diz gostar 

muito de atuar na educação de adultos apesar das dificuldades. 

Sálvia Licenciada em Letras. Trabalha 40 horas na escola há aproximadamente 

15 anos, sendo 11 destes na EPJAI, com as disciplinas de língua 

portuguesa, língua inglesa e artes. Sálvia é comunicativa, porém 

mostrou-se inibida, tanto durante a observação das aulas, quanto na 

sessão reflexiva. Em sala de aula procurou manter uma postura tranquila 

e tem domínio dos conteúdos da disciplina, porém o faz de maneira 

tradicional. Sua relação com os alunos é respeitosa e amigável. 

Lírio  Também licenciada em Letras, leciona as disciplinas de língua 

portuguesa e inglesa, inclusive nas mesmas turmas. Diz que essa dupla 

docência é uma de suas principais dificuldades. Atua em 40 horas em 

duas escolas diferentes e, em suas aulas, mantem características de 

ensino tradicional, embora procure inovar com recursos e material 

diversificado. Atua na EPJAI há 8 anos e há 20 no magistério municipal. 

Diz gostar muito do ensino de adultos, porém se sente frustrada. É 

comunicativa e expansiva. Sua relação com os alunos é respeitosa e 

procura se aproximar mais dos educandos.   

Rosa  Licenciada em Letras, leciona língua portuguesa e artes. Possui 40 horas 

em duas escolas diferentes. Considera sua formação inicial boa para a 

docência, mas faz criticas a ausência de formação continuada. Diz se 

identificar muito com a educação de adultos e suas aulas são centradas 

no livro didático. Atua no magistério há 19 anos e 10 destes na EPJAI. 

Suas aulas são muito organizadas, seguindo um roteiro pré-definido, não 

consegue, porém estabelecer uma relação de proximidade com as turmas.    

Fonte: dados da pesquisa 2018 
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 De maneira geral o quadro anterior traça particularidades entre as professoras. Ficam 

evidentes os pontos convergentes entre formação, tempo de serviço e carga horária, mas 

principalmente acerca da interpretação da docência na EPJAI. Todas as docentes, embora em 

diferentes graus, revelaram satisfação no ensino de jovens, adultos e idosos, mesmo 

considerando as dificuldades que enfrentam. Essas dificuldades vão desde a ausência de 

qualquer tipo de formação e/ou aperfeiçoamento para a área, quanto o trabalho com um 

público alvo diverso, passando pelo pouco auxilio pedagógico das unidades de ensino em que 

atuam. 

 Da mesma maneira que há uma unanimidade entre elas, no seguimento do material 

didático, da relação hierárquica e vertical com os alunos e das impossibilidades de um 

trabalho que parta das aspirações e necessidades dos educandos. A EPJAI, no campo 

pesquisado, se estabelece com práticas curriculares tradicionais e práticas pedagógicas que 

não convergem para os objetivos básicos do ensino de adultos, resultando em fracassos, 

repetência e evasão de um elevado percentual de alunos matriculados. 

Conforme informado, os professores, regentes de sala da EPJAI, constituem os 

sujeitos dessa pesquisa. Nesse sentido, procuramos ouvir, observar, questionar e entrevistar 

professoras das turmas de EJA que atuam na área de linguagens (docentes de língua 

portuguesa, língua inglesa e artes) das duas escolas pesquisadas, na definição de um perfil da 

educação ofertada por elas e, consequentemente, de suas práticas. 

Através do preenchimento da ficha com as informações pessoais e do questionário foi 

possível traçar o perfil coletivo e também individual desses professores. Com diferentes 

visões sobre a educação e sobre o ensino, fruto de suas posições pessoais e escolhas de vida, 

os docentes compartilham o sentimento de frustração em relação ao desenvolvimento da 

EPJAI em suas respectivas escolas. Essas professoras convergem no sentimento prevalecente 

de impotência para atuação nessa modalidade de ensino enquanto consideram sua formação 

inicial satisfatória. Criticam a ausência de oferta de formação continuada pelo poder público e 

sentem que, pouco podem fazer, individualmente, na busca por formação dessa natureza, 

embora considerem-se satisfeitos com a profissão e com seu desempenho individual. 

 Para melhor ilustração desse contexto expomos as figuras a seguir, que apresentam as 

principais dificuldades dos docentes frente ao trabalho com a educação de adultos. Na opinião 

desses professores, percebido nas inferências durante as reuniões e nas respostas às questões 

da ficha, a ausência de uma proposta teórico metodológica na rede municipal de ensino, que 



95 

 

contemple as especificidades de cada unidade de ensino são responsáveis diretas pelo fracasso 

na EPJAI. 

    

Figura I – Dificuldades com o trabalho com a EPJAI 

 

  Fonte: dados da pesquisa 2018 

 

 Percebemos que outros fatores como indisciplina, aprendizado e apoio familiar 

também influenciam nessa dificuldade, respondendo com metade do percentual pesquisado. 

Isso continua se justificando quando a totalidade dos partícipes responde que, apesar das 

escolas possuírem um Projeto Político Pedagógico, ele não reflete as reais condições da escola 

e do ensino da EPJAI, pois desconsidera sobremaneira as peculiaridades e necessidades das 

escolas e dos sujeitos envolvidos no processo educativo. Os PPPs parecem considerar, em 

seus textos, as diretrizes definidas pela SMEP para a educação municipal que quaisquer 

outros objetivos. 

Esse grupo de professoras também avalia conhecer nominalmente seus alunos, embora 

não conheçam suas famílias e/ou histórias de vida e aspirações educacionais. Afirmam tentar 

estabelecer relação horizontal de “convivência” e “saber” na sala de aula e que procuram 

adotar um linguajar mais próximo dos alunos.  

 Por essas explanações tivemos a impressão que se trata de grupos de professoras 

homogêneos em seus modos de atuar, entretanto consideram-se impotentes como docentes na 

educação de adultos, conforme o gráfico abaixo. 

 

Figura II – Sentimento dos docentes sobre a atuação na EPJAI 
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                      Fonte: Dados da pesquisa 2018 

 

 

Apesar de essas professoras avaliarem que imprimem uma atuação crítica na sala de 

aula, esse sentimento dominante de impotência, aliado à insatisfação e a frustração colaboram 

para a fuga do ensino dessa modalidade. Muitos professores confidenciaram que só atuam na 

EPJAI por ela estar presente no período noturno e, como desenvolvem outras atividades 

diurnas, não restam opções para o magistério que não seja a educação de adultos.   

 

5.3 - A observação das aulas 

 

Nosso intuito com a observação das aulas foi de perceber o espaço da sala de aula e a 

interação entre docentes e discentes. Seguindo a orientação proposta por Lüdke e André 

(1986), estabelecemos uma observação controlada e sistemática, procurando perceber os 

detalhes e as situações convergentes e divergentes entre o desejado por professores e alunos. 

Ibiapina (2008) chama a atenção que a observação colaborativa é pressuposto para posteriores 

momentos reflexivos na construção de uma prática pedagógica mais autônoma. Da mesma 

forma, indica que esse tipo de observação alicerça procedimentos como a descrição, a 

interpretação e a reconstrução de práticas do ensino aprendizagem. 

 As primeiras observações foram realizadas na primeira semana do mês de abril de 

2018, e consistiram em adentrar a sala de aula juntamente com o professor em aulas 

previamente combinadas com o docente. Foram escolhidas, nessas escolas, as aulas dos 

docentes da área de linguagem que atuam na EPJAI, ou seja, das disciplinas de língua 

portuguesa, língua inglesa, artes e trabalho e cidadania, entretanto a logística previamente 

combinada mostrou-se falha e aulas de outros docentes também foram observadas como 

matemática e ciências, por exemplo. 
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 Isso aconteceu pela própria dinâmica da escola. Em horários combinados havia 

alteração na programação da escola, ausência de um ou outro docente e substituição de aulas, 

etc. de qualquer maneira foi um processo bastante interessante e frutífero. Por mais que 

saibamos que para se auferir resultados positivos na observação colaborativa, o planejamento 

é fundamental, não tínhamos condições de evitar os imprevistos descritos, mesmo assim em 

nenhuma das aulas observadas os docentes relataram modificações em seu planejamento ou 

ministraram aulas “especiais” em virtude da presença do pesquisador.   

 A dinâmica dessas observações consistia em acompanhar o professor na sala de aula 

em aula de geralmente 35 a 40 minutos. Durante a permanência na sala de aula os aspectos da 

relação professor aluno, a linguagem utilizada por ambas às partes, a metodologia utilizada, 

os tipos de recursos de aula empregados e o material didático foram analisados. Aconteceram 

também contatos com os alunos, em que tentávamos descobrir um pouco de suas dificuldades 

com aquela disciplina específica e como eles procuravam superar isso. Ao final de cada aula 

observada existiu uma conversa particular com o docente em questão, oportunidade em que 

eles relataram seus objetivos com aquela aula específica e suas frustrações. 

 Sentíamos também a necessidade de conversa com a coordenação pedagógica das 

escolas acerca do andamento das aulas na EPJAI. Os depoimentos demonstraram o 

compartilhamento das angústias vivenciadas pelos professores e a tentativas, muitas vezes 

desconexas, em auxiliá-los, como mudanças nos textos didáticos e atividades a serem 

aplicadas e inserção de projetos temáticos nas aulas. As coordenadoras insistiram na tese de 

que era possível “fugir” do livro didático e consideravam isso fundamental para se conseguir 

falar a “língua dos alunos”. Sentíamos que as coordenadoras percebiam que o andamento das 

aulas da EPJAI poderia ser modificado, mas não sabiam como proceder nessa mudança.      

  

5.4 - Descrição das aulas 

 

5.4.1 - Aulas 1 e 2 

 

As primeiras aulas observadas foram na escola que ora denominaremos como A, 

pertencente a docente Rosa, de língua portuguesa, numa turma de jovens e adultos, turma essa 

correspondente ao 8º e 9º ano do ensino fundamental e composta predominantemente de 

jovens entre 18 a 25 anos. O registro dessa aula e também das demais foi feito seguindo um 

roteiro de observação previamente definido e que constava a data da aula, o número de 
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pessoas envolvidas, a dinâmica dessas aulas, sua descrição minuciosa, o conteúdo trabalhado 

e as atividades desenvolvidas entre outros aspectos.  

Essas primeiras aulas tiveram início às 19h10min, do dia 02 de abril de 2018, mas 

mesmo com o atraso de dez minutos os alunos pareceram não se incomodar, muitos 

permaneceram do lado de fora da sala e foram entrando durante o decorrer da aula. Com 24 

alunos presentes de um total de 47 matriculados, a professora inicia o conteúdo de sintaxe, 

tentando explicar os conceitos de verbo, oração, frase e período. A turma estava muito 

inquieta, com barulho constante, conversas paralelas e entrada e saída de alunos da sala, 

pareciam não perceber a presença da docente, tampouco do pesquisador. As paradas para 

pedir silêncio eram constantes. Os alunos brincavam entre si com muitas risadas. Não havia 

comunicação entre professor e aluno.  

A professora chama a atenção para a avaliação, volta ao conteúdo, cita exemplos do 

livro. Os alunos não ouvem; a docente chama nominalmente um aluno para interagir, porém é 

ignorada. A professora parece desconfortável com a presença do pesquisador, com a 

observação em curso e com a incapacidade de controle e interação com os alunos. Tenta mais 

uma vez explicar a diferença entre frase e período, mas poucos ouvem. 19h30min a docente 

desiste e vai copiar a matéria na lousa; alguns alunos começam a abrir os cadernos. Após 10 

minutos ainda há alunos que não participam da atividade, a professora para e chama a atenção 

de todos. 19h45 min a professora conclui a atividade na lousa e informa aos alunos que terão 

20 minutos para as respostas, estes ainda copiam desinteressadamente, conversando entre si. 

A professora aguarda. 

Os próximos 25 minutos os alunos procuram as respostas das questões no livro 

didático, fazendo a transcrição para os cadernos com o acompanhamento da docente. As 

20h10min a aula acaba sem a conclusão ou correção da atividade.  

 

5.4.2 - Aulas 3 e 4 

 

A observação das aulas abaixo relatadas aconteceu em 03 de abril de 2018, numa 

turma de EPJAI correspondente ao 6º e 7º ano do ensino fundamental. A aula ocorreu na 

escola B e seguiu parâmetros bem parecidos com a escola A. Cabe ressaltar que as escolas A 

e B localizam-se em bairros diferentes e seus corpos docente, gestor e administrativo também 

não são iguais. Essa aula observada, também de língua portuguesa, teve duração de 70 

minutos divididos em dois momentos distintos. 
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A aula, pertencente a professora Sálvia, iniciou-se às 19h10min. No primeiro 

momento a docente relembra a atividade anterior e cobra da turma sua feitura. Os alunos, 

muito inquietos, pareceram não ter feito a atividade. A turma é composta de 57 alunos 

matriculados e contava com 25 presentes. A professora resolve dar “vistos” nos cadernos dos 

alunos como uma forma de conferência da atividade. Chama os alunos à sua mesa, mas 

apenas 3 alunos entregam os cadernos. A professora desiste dessa estratégia e começa a 

correção na lousa às 19h20min. Durante 20 minutos ela coloca as respostas na lousa e os 

alunos copiam nos cadernos, sem explicações.  

Os alunos são jovens, entre 18 a 30 anos, e fazem muito barulho. Também faltam 

cadeiras na sala o que faz com que saiam a todo momento da sala em busca de assentos. A 

professora tenta chamar a atenção da turma e copia as questões na lousa e vai dando as 

respostas de acordo com o livro didático, entretanto não consegue comunicação com a turma.  

No segundo momento a professora começa a explicar as questões cujas respostas estão 

na lousa e alguns alunos continuam a copia, porém de maneira mecânica e repetitiva.  A 

docente parece desconfortável com a presença do pesquisador e demostra nervosismo, 

chamando a atenção para a avaliação, tentando controlar o barulho e ameaçando chamar a 

coordenadora.  

Em dado momento ela sai da sala por alguns instantes e o barulho aumenta, quando 

retorna avisa a turma que a coordenadora virá em seguida, o que não acontece. O barulho 

diminui, mas não cessa. Há muita dificuldade por parte da docente em se fazer ouvir pelos 

alunos e as aulas caminham para o final com a insistência da professora em fazer os alunos se 

concentrarem. Às 20h10 min a aula termina.   

A professora recorreu a técnicas tradicionais de condução da aula, desde a indicação 

da atividade, até a correção. Correlacionava a todo momento a necessidade de aprendizado 

para a realização da avaliação e concluiu a aula com mais atividades no quadro negro. 

 

5.4.3 - Aulas 5 e 6 

 

 Ainda na escola B, em 05 de abril de 2018 a observação ocorreu numa turma de 

EPJAI, correspondente ao 8º e 9º do fundamental.  Às 19h10min a professora Tulipa inicia a 

aula numa turma de 47 alunos matriculados, 25 presentes e composta de adultos e algumas 

senhoras. A professora começa perguntando da atividade anterior, visitando individualmente 
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as carteiras e conferindo os cadernos. Os alunos correspondem perguntando acerca das 

questões ora lançadas e parecem dispostos a iniciar a correção. 

 A professora inicia a correção oral na lousa. Os alunos acompanham. Muito silêncio e 

os alunos tratam a professora com cordialidade e respeito.  

 Trabalhando com o conteúdo de frase, oração e período, a docente tentava interagir 

com a turma procurando contextualizar o assunto, porém com pouca interação da turma. Os 

alunos assumiam posição apenas receptiva e aguardavam sempre a iniciativa da docente, 

parecendo incomodados com a presença do pesquisador. 19h35min, a aula prossegue com a 

docente assumindo uma posição tradicional e hierarquizada, ao mesmo tempo em que instiga 

a participação dos alunos, com algum sucesso.  

 Apesar de ter havido poucas inferências por parte dos alunos, algumas foram 

consistentes e demonstraram certo nível de autonomia, embora outras que aconteceram se 

deram mais com preocupação com a prova escrita agendada pela docente. Após a correção na 

lousa, a professora faz a retomada de alguns conceitos acerca do conteúdo didático, numa 

espécie de revisão geral do assunto.  A aula termina às 20h10min. 

 

5.4.4 - Aulas 7 e 8 

 

De volta a escola A, observamos três aulas da professora Lírio, em duas turmas 

diferentes, correspondentes ao 6º e 7º ano do ensino fundamental. No dia 09 de abril de 2018 

as duas aulas observadas foram da disciplina língua portuguesa, tiveram início às 19h05min e 

estavam presentes oito alunos. De acordo com a professora cerca de 10 alunos foram retirados 

da escola por estarem fazendo uso de bebida alcóolica. A turma possui 35 alunos 

matriculados, todos adolescentes ou adultos jovens entre 16 a 22 anos.  

Os alunos foram colocados em dois grupos de quatro componentes, separados por 

sexo. A professora distribuiu uma atividade impressa. Cada grupo possuía uma única cópia 

devido ao fato da escola não dispor de material de xerografia e/ou impressão. Os alunos 

conversavam entre si e, de acordo com a professora a turma é muito inquieta e barulhenta, 

fazendo uso constante do celular e fones de ouvido. Naquele momento, entretanto 

permaneciam quietos. 

A professora diz não ser adepta do livro didático, preferindo selecionar seu próprio 

material, porém encontra muita limitação por parte da escola. Os alunos permanecem 

conversando entre si e a professora se reveza no atendimento aos grupos. Após 25 minutos a 
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docente conclui o tempo da atividade e pede a atenção da turma. A docente solicita que cada 

grupo escolha um leitor para o texto produzido. A atividade consistia em reconstruir um 

fragmento texto original de linguagem coloquial, cheia de gírias e regionalismos em 

linguagem formal, porém os alunos se recusam a ler o texto produzido.  

A docente tenta estimular os alunos, fazendo a interpretação do texto original 

explicando as variações linguísticas existentes entre as diferentes regiões geográficas. O leitor 

do primeiro grupo lê seu texto, com muita dificuldade. A docente tenta ajudar, fazendo 

inferências e questionamentos sobre o texto produzido para o primeiro grupo, porém o grupo 

parece não compreender. No segundo grupo os alunos conversam desinteressados com a aula 

e a docente solicita a leitura do texto desse grupo, novamente os alunos se recusam a ler. Após 

diversos pedidos uma aluna lê com extrema dificuldade seu texto. A professora repete suas 

inferências e questionamentos. Os alunos começam a se inquietar, alguns saem da sala. 

20h00min a docente se incomoda com a postura dos alunos e encerra a aula.  

 

5.4.5 - Aula 9 

 

 A aula seguinte, pertencente também à professora Lírio era de língua inglesa numa 

turma de EPJAI correspondente ao 6º e 7º ano do ensino fundamental. A aula estava prevista 

para iniciar às 20h55min do dia 12 de abril de 2018. A professora adentra a sala de aula que 

se encontra praticamente vazia. A docente aguarda a chegada dos demais alunos. Passados 15 

minutos de espera a aula finalmente começa com 19 estudantes presentes de 35 matriculados. 

A professora chama a atenção da turma para o uso dos celulares e para o barulho que é 

incômodo, com muitas brincadeiras e vozerio alto. Os alunos ignoram o pedido da docente 

 Uma atividade impressa é distribuída à turma com atividades a serem respondidas 

sobre o conteúdo anteriormente trabalhado: saudações em inglês. Boa parte dos alunos ignora 

a atividade, formam duplas ou trios e continuam a conversar entre si. A docente parece se 

irritar e alguns alunos começam a responder às questões, entretanto reclamam bastante por 

não compreenderem o conteúdo. Não há dicionários de tradução e a professora não faz uso do 

livro didático por considerá-lo “distante da realidade de seus alunos”. Um grupo de alunas, 

composto por adultas e algumas senhoras tenta se concentrar na atividade, porém a maioria, 

jovens e adolescentes continuam a algazarra. 21h20 min, a professora fica nervosa e chama a 

atenção firmemente, depois vai à lousa e explica a finalidade da atividade. Há uma sensível 
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incompreensão por parte dos alunos. A docente justifica a situação devido ao fato dos alunos 

faltarem bastante, por semanas seguidas. 

 A professora vai até as carteiras dos alunos, explicando individualmente, porém a 

comunicação é muito difícil. Os alunos não entendem o exigido pela docente, mesmo assim 

ela insiste que continuem a responder a atividade. “Vou parar de estudar, isso tá sem futuro” 

diz um aluno ao centro da sala com a atividade em mãos sem compreendê-la. Outros copiam 

as respostas dos colegas, iniciando um processo de repetição das respostas nas folhas das 

atividades. A professora assiste inerte. 21h33min a aula termina sem que as atividades sejam 

respondidas, a professora recolhe o material e saí da sala.  

 

5.4.6 - Aulas 10 e 11      

 

 Em 17 de abril as aulas observadas, também de língua inglesa, na escola B pertencente 

a professora Dália era de turma correspondente ao 8º e 9º ano do ensino fundamental. A aula 

iniciou-se às 21h08min. A professora começa a aula relembrando aos alunos a avaliação 

escrita, agendada anteriormente, que será aplicada na aula de hoje, com o conteúdo que será 

revisado na sequência: (verb to be; greetings). A turma, com 22 alunos presentes, jovens 

abaixo dos 30 anos, reclama bastante. 

 A revisão começa com a docente na lousa copiando a matéria e expondo exemplos em 

inglês, presentes no livro didático. Um grupo de alunos inquietos conversa, porém a maioria 

tenta se concentrar na aula. A docente, firme, chama a atenção desse grupo e adverte para o 

uso do celular. A revisão continua e os alunos sentem dificuldade de compreensão, se 

preocupam com a avaliação. A docente é muito segura no conteúdo, porém a aula é expositiva 

e sem interação. A comunicação é vertical, com a professora expondo e os alunos receptivos, 

ouvindo.       

 Os alunos reclamam muito o não entendimento do assunto, a professora continua a 

explicação oral sobre flexões verbais em inglês. Os alunos pedem o adiamento da avaliação, 

mas a professora nega e alega cumprimento do calendário letivo. Após a explanação a docente 

distribui a letra de uma música, em inglês, impressa e procede a leitura. Depois liga o 

aparelho de som trazido por ela que reproduz a música. Todos os alunos apenas acompanham 

em silêncio, tanto a leitura, quanto a canção. A professora justifica que a música tem o 

objetivo de contextualizar o conteúdo da avaliação, ela faz novamente a leitura, em inglês, da 

letra da música e os alunos não parecem compreender. Há um estranhamento e certo 
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constrangimento com o recurso de áudio trazido pela docente. 21h28min, a professora conclui 

a revisão e prepara a sala para a entrega da “prova”. 

 Os alunos iniciam a avaliação às 21h32min, em silencio e individualmente. Passados 

cerca de cinco minutos, começam a chamar a professora até suas mesas na tentativa de obter 

explicações sobre as questões. A docente faz o atendimento, mas mesmo assim os alunos 

ficam com dúvidas e preocupados com o tempo. Os próximos 30 minutos de aula são de 

atendimento individual e alunos tentando se concentrar. 22h00min a aula termina e a docente 

recolhe o material, com diversos estudantes relatando que não conseguiram concluir às 

respostas.  

 

5.4.7 - Aula 12  

 

 No dia 19 de abril ocorreu a observação de uma aula de inglês da docente Rosa. A aula 

começou às 20h10min e teve duração de 35 minutos numa turma de 22 alunos. A docente 

trabalhava o conteúdo do verb to be, copiando na lousa a conjugação desse verbo. Os alunos 

seguiam a cópia. Durante todo o tempo da aula a professora ficou em frente ao quadro negro, 

citando as pessoas verbais em inglês, enquanto os alunos a observavam. Citava exemplos 

como “Mary is beautiful. She is beautiful”. Os alunos a observavam em silêncio, sem 

interação, apenas copiando as frases e exemplos que eram expostos na lousa. 

 A professora não utilizou o livro, usando um texto impresso e selecionado 

anteriormente. A aula transcorreu rapidamente e os alunos sentiam dificuldades com a grafia 

na língua estrangeira. Após esse momento, a professora entregou uma atividade impressa com 

questões e exemplos parecidos aos da aula e pediu que a turma respondesse, entretanto a aula 

terminou no inicio dessa atividade, às 20h45min. 

            

5.4.8 - Aula 13  

 

 A presente aula observada aconteceu em 20 de abril de 2018, no período entre 21h às 

21h30min. Em meia hora de aula a professora Sálvia ministrou uma aula de artes, cujo 

conteúdo pedagógico era pintura, utilizando a técnica do pontilhismo.  

 A turma tinha apenas 15 alunos e, segundo os presentes, os demais alunos tinha ido 

embora após o intervalo. A professora então entregou alguns desenhos impressos numa folha 

a cada um dos alunos e pediu que utilizassem a técnica do pontilhismo para os colorir. Essa 
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atividade consistia em literalmente pontilhar a imagem previamente impressa no papel e 

devolvê-la a docente. A aula ocorreu normalmente com alguns alunos alegando não possuir 

material de pintura, como lápis de cor, giz de cera, etc. a professora disponibilizou de seu 

material particular.  

 Ao final da aula a docente recolheu as imagens com a indicação de avaliar cada 

produção. Justificou que não costuma fazer provas escritas dessa disciplina com os alunos, 

preferindo “pontuar” em cada aula aquilo que os alunos conseguem produzir.  

      

5.4.9 - Aula 14  

 

 Em 24 de abril de 2018, na escola B ocorreu a observação das ultimas aulas deste 

relato. A primeira aula, com duração de 40 minutos, teve inicio às 19h40min e fora concluída 

às 20h20min. Pertencente a professora Tulipa da disciplina de língua inglesa. A turma 

correspondente ao 6º e 7º ano do ensino fundamental tinha 28 alunos presentes de 47 

matriculados. 

 Os alunos conversavam animadamente enquanto a professora colocava o tema da aula 

na lousa: greetings (saudações). Pediu a turma que repetisse em voz alta os termos: good 

evening, good night, hello, good bye, hi, good morning, good afeternon. Os alunos 

timidamente repetiam o enunciado da professora, entretanto não ousavam falar 

individualmente. A professora recorreu ao uso de exemplos com os nomes de alguns alunos: 

Hi Charles, how are you? E pedia ao aluno Charles para repetir, porém sem sucesso.  

 Após esse momento a professora começou a lançar na lousa exemplos em língua 

portuguesa, pedindo que os alunos os traduzissem. Foram copiadas dez frases e os alunos as 

transcreveram para os cadernos e em seguida as reescreveram em inglês.  

 Restando cerca de cinco minutos para o final da aula a professora volta à lousa com 

mais algumas frases a serem copiadas e informa que os alunos deveriam responder em casa 

para correção na próxima aula. A aula termina às 20h22min.    

 

5.4.10 -Aula 15 

 

 Ainda em 24 de abril de 2018 a aula observada fora de língua portuguesa da 

professora Dália e consistiu em uma revisão para prova. Entre 21h e 21h30min a professora, 

numa turma correspondente ao 8º e 9º ano revisou o conteúdo de frase, oração e período. A 
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turma era mesclada entre alunos jovens e alguns adultos, que mantiveram-se em silêncio e 

manifestaram muita preocupação com a prova que a docente havia anteriormente agendado.  

 No decorrer da aula a professora lançou mão da explanação oral, do uso da lousa e do 

livro didático. Os alunos ora acompanhavam a leitura de trechos do livro, ora copiavam os 

exemplos da lousa. Durante 30 minutos essa foi a dinâmica da aula, seguindo um padrão 

linear de verticalidade entre professor e aluno.      

 A titulo de síntese, a tabela abaixo apresenta o resumo das aulas descritas, e suas 

respectivas professoras, conforme o cronograma de observação utilizado. 

 

Tabela V: Distribuição das aulas observadas com as respectivas docentes 

Aula Disciplina Professora 

01 e 02 Língua Portuguesa Rosa 

03 e 04 Língua Portuguesa Sálvia 

05 e 06 Língua Portuguesa Tulipa 

07 e 08 Língua Portuguesa Lírio 

09 Inglês Lírio 

10 e 11 Inglês Dália 

12 Inglês Rosa 

13 Artes Sálvia 

14 Inglês Tulipa 

15 Língua Portuguesa Dália 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

 O conjunto de aulas dessas professoras, observadas pelo pesquisador, perfizeram vinte 

e cinco aulas, sendo cinco de cada docentes, porém nem todas foram descritas. Privilegiamos 

aquelas que apresentaram características mais acentuadas em relação aos objetivos propostos, 

entretanto as demais também revelaram o mesmo padrão de comportamento e de práticas 

pedagógicas desenvolvidas.  

  

5.5 - Momentos reflexivos: as conversas com os professores 

 

Após cada aula finalizada existia um momento particular de conversa com as docentes 

acerca do desenvolvimento daquela aula específica. Nesses momentos o diálogo com as 
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professoras se dava para perceber as aspirações, as inquietações, frustrações e também as 

realizações de cada uma sobre o recorte distinto da aula recém-ministrada. Os depoimentos 

abaixo, originários através das gravações em áudio desses encontros, ilustram o que pensam 

os professores sobre sua prática, seu planejamento e sobre o ensino na EPJAI, bem como 

desenham a linguagem e o currículo efetivado naquelas turmas de educação de jovens, adultos 

e idosos.     

 

5.5.1 - Professora Rosa 

 

 As conversas com a professora Rosa foram reveladoras. Nos encontros, a docente 

exprimiu a consciência de que suas aulas, nas duas turmas observadas, seguiam um padrão 

tradicional. Ela disse compreender o ensino tradicional, como aquele em que o professor 

torna-se o centro da aula, e confessou que não sabia muito como “fugir” dessa posição, tendo 

em vista o perfil das turmas em que leciona. Por mais que ela procurasse modificações e/ou 

inovações na metodologia da aula ou na seleção de materiais e recursos, acabava repetindo 

padrões adotados para o ensino regular, da qual também é docente.  

 Relata a constância de aulas dessa natureza, em outras turmas em que trabalha. Aulas 

tradicionais, voltadas para a lousa e embasadas apenas no livro didático, descontextualizadas, 

gerando desinteresse por parte da turma, o que nos leva a perceber uma aula tradicional, 

centrada na linearidade e norteada pelo livro didático que acaba falhando quando a docente 

não consegue estabelecer comunicação com a turma. 

“Sempre fui apaixonada pela EJA, mas quando fui lecionar senti muita dificuldade no 

tratamento com esse público”, relata. Ainda nas conversas a docente admite não saber 

planejar aulas “diferentes” para a modalidade de jovens, adultos e idosos. Faz uso de outros 

materiais didáticos, mas sempre pautado na mistura de atividades de livros didáticos 

diferentes, textos e atividades do ensino regular.  

Comentando as aulas observadas e gravadas, a docente resume seu sentimento de 

“dever cumprido”. Para ela, os objetivos propostos antecipadamente, para cada aula, se deram 

a partir da compreensão que ela própria estabelece sobre os conteúdos. Diz fazer uso dos 

planos de curso e dos livros didáticos, na definição daquilo que ensina nas turmas. De maneira 

geral, apesar da indisciplina, da rebeldia dos alunos e dos conflitos que administra com idades 

diferentes de alunos, consegue proporcionar momentos de aprendizagem para esses alunos.    
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 Diz possuir bom relacionamento com os alunos, e sente-se impotente, em não 

conseguir maior aprendizagem, porém refuta outras responsabilidades, principalmente sobre 

avaliação de suas práticas pedagógicas. Para a professora, o poder público detém a 

exclusividade pelo andamento, e possíveis problemas no andamento do trabalho com a 

EPJAI, pela ausência de capacitação profissional, infraestrutura das escolas e valorização do 

professor.    

 

5.5.2 - Professora Dália  

 

 As sessões reflexivas com a professora Dália constituíram em momentos significativos 

de compreensão do trabalho realizado e das aspirações para um trabalho melhor. A professora 

visualiza uma EPJAI centrada no aluno, mas admite que não consegue estabelecer estratégias 

pedagógicas em seus planos de aula que viabilizem essa significância.  

 Trecho transcrito de uma das sessões: 

 

Tenho sonhos com a EJA por acredito que um dia isso vai mudar. Aprendi a 

gostar da EJA porque vejo a carência desses alunos e me dou muito bem 

com eles. São pessoas que não tem culpa de chegarem aqui como estão. Eu 

sinto uma angustia porque acho que poderíamos fazer mais por eles, mas 

creio que as mudanças ainda chegarão. (PROFESSORA DÁLIA, SESSÃO 

REFLEXIVA Nº 1, 2018). 

 

 O sentimento de angústia foi deveras ressaltado pela professora e, em diversos 

momentos das sessões havia um relato misto de frustração e esperança. Nas aulas, de modo 

geral, a professora procurava se comunicar com as turmas utilizando vocabulário que entendia 

ser mais compreensível, tentando estabelecer uma proximidade para a interpretação do 

conteúdo do livro didático. Também, em alguns momentos, buscou diálogos mais próximos 

com alguns alunos, porém foram momentos pontuais.  

 Nossa percepção, através do diálogo com a docente, é da existência de uma 

profissional frustrada, em muitos aspectos da profissão, embora ainda esperançosa. “Quando 

planejo minhas aulas, penso primeiro em que os alunos vão ganhar, de conhecimento, com 

aquele assunto que vou dar. Me coloco no lugar deles, e se isso vai ser importante pra mim”. 

Após suas aulas, a professora enumerava mais suas expectativas naquilo que havia planejado, 

que propriamente o que ocorreu na aula.     

 A professora traçava parâmetros de comparação entre as aulas observadas com outras 

anteriores para justificar um desenvolvimento padrão entre elas. A alternância, entre as 
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explicações na lousa, com a ida frequente às mesas dos alunos, durante as atividades, 

constituiu uma estratégia pedagógica que tentava equilibrar o desenvolvimento das aulas 

segundo a docente.  

 Apesar do reconhecimento de algumas limitações, em suas práticas de letramento, a 

professora atribui esse fator, ao isolamento da escola, enquanto instituição, fora da evolução 

da sociedade, que leva os professores a aplicar as mesmas “táticas” e metodologias de ensino, 

mas que o uso da linguagem que faz em sala de aula é o mais adequado ao perfil dos alunos, 

porque “são alunos difíceis e nós não podemos abrir mão da autoridade em sala”, explica.          

 

5.5.3 - Professora Lírio 

 

 Apesar de fazer uma crítica ao livro didático a professora recorre a materiais e 

recursos de outros livros, mas admite a dificuldade em fazer pela falta de “apoio” da escola. 

Em suas aulas de língua portuguesa e inglesa, a principal dificuldade relatada foi a 

indisciplina de jovens alunos que, na visão da docente, não poderiam frequentar turmas de 

EPJAI. “São muito imaturos e descompromissados”, diz ela. Diz também que sentiu muitas 

dificuldades quando foi lotada naquela unidade escolar, pois se trabalha como ensino regular, 

conforme fragmento transcrito abaixo.    

 

Eu mesma, quando vim trabalhar aqui, choquei. Foi, assim, muito difícil pra 

mim, pois eu sempre trabalhei com a EJA (em outro município) e quando 

cheguei aqui eu vi que era o regular, só tinha o nome da EJA, na verdade 

seguia o mesmo esquema do regular, inclusive os conteúdos [...] tudo é 

diferenciado, você tem que sentar a cada término de unidade, você senta, 

você reúne e discute o que tá acontecendo na vida do aluno, lá é assim. Aí se 

faz um perfil, um conceito daquela turma. (PROFESSORA LÍRIO, SESSÃO 

REFLEXIVA Nº 2, 2018). 

 

 

 Essa correlação da professora com seu trabalho anterior em outra rede de ensino é 

balizador para ela e consegue justificar a incapacidade de progresso nas aulas. “Trabalhamos 

com conceitos A, B e C e não com notas”. Para a professora as aulas observadas retratam 

aquilo que cotidianamente acontece, ou seja, um descompasso entre o que o professor planeja 

para com aquilo que os alunos esperam.      

 Para a docente, os elevados índices de evasão e repetência na EPJAI, são consequência 

de práticas escolares, e também práticas dos docentes, de reprodução de notas, de ensino 

“tecnicista” e da mesma metodologia usada no ensino fundamental.  
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 Nos momentos das aulas, a professora Lírio, muitas vezes, tentou fomentar a 

participação do pesquisador, com perguntas e inferências. Nas sessões reflexivas, ela 

justificou tais atitudes dizendo que falta o “novo” para essa modalidade e os alunos precisam 

de exemplos e “coisas novas” para se manterem motivados.  

 A professora trouxe, em muitos momentos de aula, atividades xerocadas, materiais 

lúdicos e de pintura, para as aulas de artes e privilegiou trabalhos em grupo com os alunos, 

tentando se “aproximar” das turmas usando linguagem menos formal, mais coloquial, para 

justamente deixar a turma mais propícia ao aprendizado.   

   

5.5.4 - Professora Tulipa  

 

 Por possuir uma forte personalidade e estar muito consciente do trabalho que 

desenvolve a professora Tulipa crê que o caminho que escolheu para o trabalho com a EPJAI 

é o mais viável. Sobre isso ela diz: 

 

Minhas turmas aqui na escola são as que mais se aproximam da EJA, porque 

são muitos adultos que trabalham e alguns idosos e eles veem pra escola 

porque querem alguma coisa. (PROFESSORA TULIPA, SESSÃO 

REFLEXIVA Nº 2, 2018). 

 

 

 Bastante expansiva e segura do conteúdo de sua matéria ela se comunica bem com a 

turma, que parece compreendê-la e interage com questionamentos e comentários. As aulas de 

língua portuguesa, diz ela, são para alunos de 8º e 9º anos e, por isso, temos que prepará-los 

para o ensino médio. Diz que não tem dificuldades no trato com os alunos, embora tenha que 

enfrentar a gravidade do “nível de conhecimento” que essas pessoas possuem.  

 “Os alunos tem extrema dificuldade de aprendizagem de assuntos do 9º ano de língua 

portuguesa. Muitos não conhecem as classes gramaticais”, afirma. Ela procura mesclar 

exemplos do livro, com o cotidiano dos educandos e inserir o conteúdo da disciplina escolar 

aí, embora reconheça que nem sempre é possível fazer isso. Outro exemplo, é ilustrado na 

composição dos diferentes perfis do alunado, nas turma observadas.  

 

Quando é uma sala que tem diferença de idade, que tem assim, um pessoal 

mais idoso, e que tem os mais novos, o idoso se sente incomodado com o 

comportamento dos mais novos [...] Essa faixa etária inviabiliza tanto o 

trabalho, aí eu procuro usar uma linguagem que aproxima essas duas idades. 

(PROFESSORA TULIPA, SESSÃO REFLEXIVA Nº 4, 2018). 
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Para a professora as atividades que desenvolve, a partir do livro didático, e  outros 

materiais, que eventualmente leva às classes, conseguem abarcar as expectativas dos alunos, 

“embora não totalmente”   

Nas conversas ela condiciona a perspectiva de mudança de suas aulas com cursos de 

formação para a educação de adultos, fazendo crítica pelo não oferecimento por parte do 

município. Embora suas aulas apresentem, algumas iniciativas diferentes de ensino, as 

práticas pedagógicas observadas seguem uma linearidade, sempre pautadas no ensino 

tradicional, centrado na figura do professor que detém o saber. 

     

5.5.5 - Professora Sálvia   

 

 Os diálogos com a professora Sálvia foram menos reveladores do que o proposto. Tal 

qual na observação das aulas, a professora mostrou-se esquiva e excessivamente inibida no 

comentário das aulas. Algumas vezes não concordou em gravar os áudios, quando o fez foi de 

maneira superficial, justificando suas aulas, metodologia e estratégias de ensino baseados 

naquilo que sempre fez em seus quinze anos de docência na escola.  

 A presença furtiva da professora pesquisada, fez com que a observação e a sessões 

reflexivas, com essa docente, não fluíssem eficazmente, entretanto alguns aspectos foram 

observados. A professora relatou suas dificuldades em controle de classe e, para ela a 

indisciplina é fator determinante para o bom andamento das aulas. Apesar de sua insegurança, 

inclusive no contato com o pesquisador, a professora Sálvia delineou um perfil próximo das 

outras docentes no tocante as aulas e metodologias de ensino tradicionais e ensino vertical.   

 As atividades aplicadas, o uso da linguagem utilizada em sala de aula, e a metodologia 

de ensino desenvolvida, remetem ao ensino regular tradicional, com uma percepção de 

desentrosamento, entre as percepções da professora com as aspirações dos alunos. Esses 

aspectos vão ao encontro da própria concepção de EPJAI, revelada pela docente em suas falas 

e em sua postura em sala de aula. Para ela, razões mais estruturais provocam as dificuldades 

no andamento da modalidade.  

 Foi muito contundente a atribuição de “culpa” da docente ao governo, e ao órgão 

gestor da educação, e que as práticas desenvolvidas pelos professores apenas refletem como 

são “tratados”, não manifestando quaisquer indicativos de reflexão e/ou mudança em suas 

práticas cotidianas de letramento e linguagem. 
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5.6 - Análise dos dados 

 

De posse de uma quantidade expressiva de dados, tínhamos agora o desafio de 

estabelecer uma metodologia de análise para os mesmos. Nossos instrumentos e técnicas de 

coleta nos possibilitou abarcar, uma significativa quantidade de dados, expressos através da 

observação, gravação e transcrição de aulas, sessões reflexivas individuais e de grupo, e 

questionários e entrevistas, aplicados às docentes, que foram a base da constituição dos perfis 

destas profissionais. 

Em seguida, dedicamo-nos a interpretação desses dados, procurando desvelar as 

relações e os sentidos, a interação e as contradições, ocorridas nas informações. Constituiu um 

trabalho minucioso, pois nossa opção pelo cruzamento dos dados, pela feitura de uma 

triangulação entre o que, efetivamente, demonstravam os dizeres e as ações das docentes, 

entre aquilo que efetivaram em seus discursos e em suas práticas, mostrou-se bastante 

complexo.  

Essa triangulação foi pensada considerando o alcance aos nossos objetivos, para tanto, 

escolhemos nossas categorias de análise, baseados nos temas do currículo, da linguagem e do 

letramento, fazendo um diálogo desses dados com os autores, que consideramos referência, 

nas temáticas acima descritas. Os resultados estão abaixo expostos.  

 

5.6.1 - Concepções das professoras sobre a EPJAI  

 

 Com base nos dados coletados, acerca da prática pedagógica das docentes da EPJAI, 

observamos aspectos convergentes e divergentes, próximos e também diferentes sobre as 

concepções que essas professoras têm da educação de adultos. Escolhemos iniciar nossa 

reflexão sobre as práticas pedagógicas dessas professoras, partindo justamente da 

compreensão que elas estabelecem sobre a modalidade de ensino em que atuam, por 

considerarmos esse, um dos aspectos basilares, e que é condição para prosseguimento da 

análise. Para nós, portanto, entender como as docentes se posicionam na seara da EPJAI, 

como compreendem seus objetivos e sua dinâmica, é ponto fundamental em nossa pesquisa.  

Partindo do entendimento de Di Pierro, Jóia e Ribeiro, (2001, p. 58) que “a educação 

de jovens e adultos é um campo de práticas e reflexão que inevitavelmente transborda os 

limites da escolarização em sentido estrito”, observamos diversos contrapontos naquilo que os 

dados revelaram, divergências pontuais e também mais amplas, principalmente em relação ao 
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que se admite, na visão das professoras pesquisadas, como “engessamento” do ensino dessa 

modalidade.  

 As falas transcritas, a partir das sessões reflexivas, apontam para duas vertentes: a da 

interpretação própria que as professoras fazem sobre a EPJAI e a concepção que elas têm 

sobre a política educacional no município, voltada para a modalidade. Assim elas procuram 

fazer uma correlação entre o que creem ser efetivo para a EPJAI, com o que o município 

desenvolve, em termos de política pública. Cabe, nesse ponto, novamente esclarecer a 

ausência de definição pedagógica e legal, dos órgãos reguladores (Conselho Municipal de 

Educação e Secretaria Municipal de Educação), sobre a educação de jovens, adultos e idosos 

na rede municipal. A transcrição dos trechos das entrevistas e sessões reflexivas trouxeram à 

luz, de maneira contundente, as críticas e insatisfações das profissionais pesquisadas sobre as 

condições de seu trabalho, sobretudo no tocante à formação, ao planejamento e a avaliação 

na/para a EPJAI.  

Exemplificamos, como aparece nas falas, referindo-se a reuniões de planejamento e 

avaliação com o órgão gestor municipal, 

 

Porque, na verdade, eles [a coordenação municipal] não tem um suporte, 

então assim, é tudo no ar... “vamo” tentar, “vamo” tentar, então assim, não 

tem nada concreto [...] Porque tem que ter um documento, tem que ter uma 

EJA que funcione documentada, e não tem. (PROFESSORA ROSA, 2018, 

SESSÃO REFLEXIVA Nº 4). 

A gente tem que saber que trabalhar em município, não é a pessoa da 

coordenadora... amanhã não vai estar mais esse povo, vamos ter outros. A 

mudança acontece até em cargos efetivos. (PROFESSORA TULIPA, 2018, 

SESSÃO REFLEXIVA Nº 4). 

 

Ano passado mesmo tivemos só uma, só uma [reunião pedagógica], e 

incompleta, porque a coordenadora disse que não tinha encontrado os 

documentos deixados pela gestão passada e não tinha como saber sobre a 

forma de avaliar, aí a reunião acabou. Ficou de marcar outra e não teve e 

esse ano nem isso, a gente fica sem saber, perguntando coisas pra 

coordenadora [da escola] que também não sabe. (professora LÍRIO, 2018, 

SESSÃO REFLEXIVA, Nº 3).  

 

 

São falas que refletem críticas, já delineadas nos perfis profissionais destas 

professoras, sobre a ausência de formação continuada, que elas entendem ser responsabilidade 

do órgão gestor. Na verdade, existe uma grande responsabilização das professoras para com a 

gestão da educação no município, que acreditam ser “culpada” pela evasão e repetência dos 

alunos e pela desmotivação dos professores. O trecho abaixo ilustra, 
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Eu acho, melhor, acho não, tenho certeza que a culpa é do governo. Esse 

governo que nós temos aqui, que não dá condições de emprego pra essas 

pessoas, aí eles tem que sair pra outros lugares e abandonam a escola. Se 

tivesse trabalho, os alunos poderiam estudar e trabalhar. A culpa não é do 

professor! Nós nem capacitação pra EJA temos! (PROFESSORA SÁLVIA, 

SESSÃO REFLEXIVA Nº 2). 

 

 Além dessas demonstrações de descontentamento na profissão, aliadas, muitas vezes, 

ao cansaço natural, pelos aos muitos anos de exercício do magistério, pelo desencanto em 

relação ao próprio local de trabalho, e pela ausência de perspectivas futuras melhores, também 

constatamos a expressão de conceitos da EPJAI, relegados à marginalidade. Conceitos 

oriundos da falta de entrosamento, conhecimento e abertura dos profissionais docentes, e 

também pela ausência de reuniões conjuntas de planejamento e avaliação.  

 

[...] Foi a única reunião que nós tivemos sobre EJA [...] porque os 

professores não queriam fazer esse conceito, não queriam não, não sabiam 

transformar esse conceito em nota, porque o coordenador não falou como 

seria pra fazer. (PROFESSORA LÍRIO, SESSÃO REFLEXIVA Nº 3). 

  

De modo geral, as professoras sentem-se desamparadas em seu trabalho e procuram 

justificar as ações e resultados de suas práticas docentes, a partir desse suposto “abandono”, 

como no depoimento a seguir,   

 

Pra ser educação de jovens e adultos, a idade já tá errada, porque nós 

estamos pegando meninos de idade regular e colocando na EJA e não é essa 

a proposta da EJA [...] na verdade é um erro que a escola aceite a matrícula 

desses meninos, porque eles deveriam estudar durante o dia. 

(PROFESSORA LÍRIO, 2018, SESSÃO REFLEXIVA Nº 3). 

 

Em outro depoimento, uma segunda professora expressa sua insatisfação e cansaço 

com a docência na modalidade da EPJAI. Esse relato foi deveras interessante, porque 

expressou uma síntese daquela sessão reflexiva, e apresentou-se como um desabafo coletivo 

para as demais professoras,   

 

Eu vou ser sincera com você, quando eu fazia faculdade, ficava 

deslumbrada, achando que você ia fazer tudo, aí no primeiro momento que 

você vai pro estágio, você vê que o professor que tá na sala, parece que tá 

cansado... aí você vai como estagiário, você vai com uma realidade. Hoje eu 

sou uma professora igual a que eu vi quando fui estagiar, eu sou uma 

professora que acompanha a realidade do aluno e sabe que não pode ser 
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diferente, então assim, você é aquele professor. (PROFESSORA ROSA, 

2018, SESSÃO REFLEXIVA Nº 1). 

Eu me acho hoje uma professora medíocre, frustrada, medíocre. Eu sou uma 

professora medíocre porque eu não consigo fazer as coisas que penso em 

fazer [...] Eu comecei a fazer uma atividade, fazer uma introdução, botar o 

aluno no conteúdo, aí perguntam “professora a senhora vai dar aula que 

horas mesmo, hein?!?”. (PROFESSORA ROSA, 2018, SESSÃO 

REFELXIVA Nº 1). 

 

O sentimento das docentes é de incompletude, como já afirmava Freire, (1997), o que 

tende a gerar transgressão às regras, porém num sentido contrário ao que propõe o autor. Essa 

incompletude faz surgir o fechamento do pensamento sobre os fins da educação de adultos, 

além da desesperança acerca da modalidade. Em outras palavras, a ausência de uma política 

pública, que norteei os princípios da EPJAI no município e o acompanhamento conjunto e 

contínuo desta política, leva os profissionais envolvidos ao desânimo e a desistência dessa 

educação, imprimido quaisquer práticas que possam ser  mais convenientes individualmente, 

e que oportunizem algum tipo de compensação, em relação à identidade e a valorização não 

recebidas por essas profissionais.   

Ainda existiram mais depoimentos nesse sentido, 

 

Eu me sinto sufocada com isso porque eu também trabalho no ensino médio 

e vejo como esses meninos chegam lá. Fico sem saber se aprofundo os 

conteúdos pra aqueles que querem fazer faculdade ou não. (PROFESSORA 

DÁLIA, 2018, SESSÃO REFELXIVA Nº 3).    

 

A angustia da gente, por isso que o professor vem, muitas vezes 

desmotivado, né? E a gente precisa, primeiro, tentar ver se a gente consegue 

motivar pra conseguir aproximar do aluno e as dificuldades começam por 

aí... (PROFESSORA SÁLVIA, 2018, SESSÃO REFELXIVA Nº 2). 

  

Silva e Carmo, (2017), entendem que “no processo de ensino, os professores mobilizam 

e validam um conjunto de saberes produzido durante seu processo de formação e atuação 

profissional. Esses saberes, portanto, trazem as marcas de suas trajetórias pessoais e 

profissionais”. Entendemos que formação e atuação devem estabelecer sintonia e que, não 

compreender a modalidade em que se ensina, tampouco receber formação para ela, acaba por 

comprometer enormemente a qualidade do trabalho.  

Nossa opção por apresentar esses aspectos de compreensão da EPJAI, pelas docentes 

sujeitos da pesquisa, se deu de maneira intencional, na medida em que acreditamos que esse é 
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o primeiro passo para se estabelecer uma prática pedagógica significativa, ou seja, o professor 

deve ter a consciência do que faz, de como está fazendo e as consequências de seu trabalho. 

Em nosso caso específico, ao mesmo tempo em que os perfis profissionais revelaram docentes 

comprometidos com suas respectivas práticas e responsáveis perante sua profissão, suas 

narrativas descortinaram entendimentos destoantes entre si, e materializados na atuação em 

sala de aula, conforme veremos a seguir. 

 

5.6.2 - Concepções das professoras sobre os educandos da EPJAI: a linguagem utilizada 

 

Essa sessão objetiva tratar de um aspecto, que consideramos significativo no 

desenvolvimento do trabalho docente com a EPJAI, as concepções que os docentes tem sobre 

os discentes. Optamos por trazer à discussão essas concepções porque elas se desvelaram, de 

maneira muito presente nos dados obtidos, sejam nas entrevistas e questionários realizados, 

sejam nas sessões reflexivas individuais ou de grupo. Esses aspectos indicaram que o trabalho 

pedagógico das docentes investigadas, desde o planejamento até a avaliação, na modalidade 

da EPJAI, considera a interpretação que as professoras fazem sobre seus alunos. 

A literatura que versa sobre o tema dos educandos da EPJAI tende a considerar esse 

público característico, com peculiaridades que devem sem consideradas no ensino. Entretanto, 

em nossa investigação, concluímos que essas particularidades devem também ser estendidas 

às docentes da modalidade, percebidas através de seus perfis profissionais e em suas práticas 

pedagógicas, levando-nos, assim a compreender algumas tensões existentes na relação 

professor/aluno em sala de aula.           

Os educandos da EPJAI são, originariamente, pessoas que trazem experiências e 

trajetórias de vida singulares. São sujeitos, em diferentes níveis, excluídos de uma sociedade 

formalmente letrada. Assumir essa premissa é fundamental, para que possamos compreender 

a dimensão e os desafios do ensino para esse público. 

Dessa maneira, a análise que fizemos, pautou-se no estabelecimento da linguagem 

utilizada pelas docentes para com seus alunos, considerando sempre as particularidades de 

ambos e as tensões existentes nessa relação.   

Oliveira (2001), procura caracterizar o idoso, a pessoa adulta e o jovem para a EPJAI. 

Para ela todos possuem características peculiares, mas não iguais. Para a autora, os adultos e 

idosos, em sua maioria, possuem,  
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[...] uma passagem curta e não sistemática pela escola, trabalhando em 

ocupações urbanas não qualificadas, após experiências no trabalho rural na 

infância e na adolescência, que busca a escola tardiamente para alfabetizar-

se ou cursar algumas series do ensino supletivo. (OLIVEIRA, 2001, p. 16). 

 

Já o jovem é assim conceituado, 

 

[...] é também um excluído da escola, porém geralmente incorporado aos 

exames supletivos em fases mais adiantadas da escolaridade, com maiores 

chances de concluir o ensino fundamental ou médio. (OLIVEIRA, 2001, p. 

16). 

 

  

 Achamos importante apresentar essa caracterização teórica dos educandos, pois a 

partir dos nossos dados, percebemos uma preocupação das docentes em conceituar e 

diferenciar esse aluno. As particularidades observadas, tanto nos depoimentos das sessões 

reflexivas, quanto nas situações de sala de aula demonstram isso, bem como as contradições 

entre o exposto e o praticado nas aulas. Observamos nas falas, 

 

Porque eu procuro muito conhecer o aluno, porque o EJA é você trabalhar 

com a realidade lá da comunidade dele, da casa, do problema que ele 

passou... eles tem vontade de falar, muita vontade. (PROFESSORA 

SÁLVIA, 2018, SESSÃO REFLEXIVA Nº 5). 

A indisciplina é forte, é grande, a aceitação do conteúdo, a impotência de 

querer fazer algo melhor e não ter condições [...] Na EJA você escuta muito 

isso, tem que trabalhar a realidade do aluno, mas que realidade é essa? Você 

vai trabalhar sempre com essa realidade? (PROFESSORA DÁLIA, 2018, 

SESSÃO REFLEXIVA Nº 4). 

 

Quando você vai dar aula vai por outro caminho porque eles começam a 

contar experiências, então o conhecimento que eles tem é muito 

enriquecedor e você acaba também aprendendo junto [...] muitas vezes o 

jeito de falar, de se colocar, você faz com que essas pessoas se distanciem 

[...] criam uma repulsa, isso é automático. (PROFESSORA ROSA, 2018, 

SESSÃO REFELXIVA Nº 5).    

 

 As professoras adotaram um discurso, comum a todas elas, que o tratamento aos 

alunos da EPJAI deve, obrigatoriamente, ser diferente, nas práticas de linguagem utilizadas 

sem sala de aula, nas atividades propostas, na aproximação com as histórias de vida desses 

estudantes, proporcionando, segundo elas, oportunidades de aprendizado mais fluído e 

significativo para esses alunos e combate à evasão e repetência.  

Esse discurso também foi percebido na análise dos perfis profissionais. A professora 

Dália, (2018), se descreveu como “comunicativa e dinâmica, e se preocupa com o 
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desempenho de seus alunos”; já a docente Lírio, (2018), afirma “gostar muito do ensino de 

adultos [...] é comunicativa e expansiva”. Essas professoras, numa interpretação literal de seus 

discursos, tendem imprimir, em suas práticas diárias, a  aproximação com seus alunos. A 

professora Tulipa, (2018), diz gostar muito do trabalho com a EPJAI e seu público, fazendo 

com que suas aulas sejam agradáveis.   

Ressalta-se, no entanto, que os dados coletados apontam para a existência de outros 

vieses, na relação professor e aluno da EPJAI. Vieses diferentes e ambíguos, muitas vezes 

contraditórios entre si, que ampliam a complexidade de interpretação dessa relação. Em outras 

palavras, os momentos de interação, de uso da linguagem horizontal, em ralação ao 

conhecimento, de trabalho a partir das vivências do aluno, entre outros exemplos, foram 

contrastados com a observância das velhas práticas de verticalização, de centralização do 

discurso e obediência hierárquica, de linguagem impositiva, numa tentativa de manutenção de 

uma dita “normalidade” na sala de aula, ou seja, do silêncio e da obediência às normas 

escolares estabelecidas.      

Os trechos das aulas abaixo nos ajudaram a compreender melhor esse fenômeno, no 

sentido da comparação entre a teoria e a atuação prática, dessas docentes em sala de aula.  

 

Professora Lírio: Hoje é dia de avaliação. Quero que arrumem a sala e 

fileiras! Carlos troque de lugar com Denis. Amanda troque de lugar com 

Venâncio. (vários alunos trocaram de lugar). Gabriela me ajude a distribuir 

as provas e conferir as mesas. Se tiver algo escrito na mesa me fale. Não 

pode abrir os livros, nem conversar com o colega do lado. Nada de celular. É 

pra responder de caneta azul ou preta. Se alguém for pego “pescando”, tomo 

a prova e dou zero.      

  

Nessa sala, composta em sua maioria por adolescentes e adultos jovens, menores de 25 

anos, a postura da professora Lírio foi mais agressiva, no tocante à manutenção do controle da 

classe. Observado também em outras situações, com outros docentes, 

 

Professora Rosa: Boa noite turma, hoje vou dar “vistos” nos cadernos, 

valendo nota. Vocês vão responder a atividade da página 101, as questões 2, 

3 e 4. Vou dar 20 minutos. Copiem as perguntas e coloquem as respostas. 

Quando terminar tragam o caderno. Podem sentar juntos se alguém esqueceu 

o livro. 

 

Professora Sálvia: Na aula passada avisei para trazer lápis de cor, régua, 

tesoura e cola. Trouxeram? (alguns alunos levantam a mão) E os outros? 

(silêncio) Olha, eu vou ter que conversar com a coordenadora, porque já é a 

terceira vez que isso acontece. Vocês não trazem o material que eu peço e 

não fazem as atividades. Vou anotar os nomes de quem não trouxe e passar 

para Cláudia (coordenadora). 
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 Os trechos revelam a adoção de posturas tradicionais de ensino, pelas professoras, a 

verticalização do diálogo e a excessiva preocupação com o controle da “disciplina” da turma. 

A linguagem utilizada reforça essa percepção, que destoa da concepção de Geraldi, (2005), 

que pressupõe o contato horizontal, através da linguagem entre educandos e educadores. 

Destoa também da própria descrição que essas docentes fazem de si próprias e de sua maneira 

de trabalhar na sala de aula. 

 Aprofundamos nessa análise, expondo trechos transcritos das sessões reflexivas, 

relativas a esse tema. Tanto nas sessões reflexivas individuais, aquelas ocorridas após as aulas 

observadas, quanto nas de grupo, com a presença de mais docentes, as falas se contradizem, 

são imprecisas em relação à prática ou até mesmo procuram justificar as ações, mais verticais 

e centralizadoras em sala, em detrimento daquelas descritas no perfil dessas profissionais. 

Conforme abaixo,  

“A maior dificuldade da gente é essa mistura de jovens adolescentes e adultos, por 

exemplo, tem uma sala aqui que tem dois senhores [...] exige que você chegue perto da 

carteira para explicar, para orientar e a turma não quer nada” (Professora Sálvia, 2018, sessão 

reflexiva nº 3), ou ainda que, “os jovens, os meninos adolescentes, 15, 16 e 17 anos, a gente 

percebe uma resistência maior. Eles não vêm pra escola com desejo de aprender. Os adultos e 

os idosos sim! E isso desestimula os mais velhos” (Professora Rosa, 2018, sessão reflexiva nº 

3). O fato de estarem refletidos aspectos opostos e contraditórios, entre o discurso e a práticas 

das docentes, sobre a compreensão e a linguagem utilizada para com os educandos da EPJAI, 

gera uma necessidade de justificação dessa contradição, por parte dessas professoras, 

fundamentado na premissa do distanciamento das faixas etárias que compõem esse alunado.  

Cristalizou-se, para essas professoras, a certeza de que devem estabelecer esse tipo de 

linguagem, na tentativa de garantir o ensino para todos, desde os alunos jovens “rebeldes”, até 

os mais idosos com mais dificuldades de inserção naquele ambiente educativo. Em outras 

palavras, esta é a maneira que as professoras encontraram para se comunicar com alunos tão 

diferentes entre si.  

Nossa análise considera que a linguagem possui inúmeras formas de se manifestar, por 

ser um processo reflexivo-criativo e que, por conseguinte, lança pressupostos para também a 

constituição de inúmeros discursos. Freire, (1983, p. 67), escreve que “posto diante do 

mundo, o homem estabelece uma relação sujeito - objeto da qual nasce o conhecimento, que 

ele expressa por uma linguagem. Esta relação é feita também pelo analfabeto, o homem 
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comum”. Na sala de aula essa relação se torna mais concreta. Dessa maneira, havemos de 

considerar a sala de aula como um imprescindível espaço discursivo, vivo, reflexivo e 

dinâmico, onde constantemente batalhas são travadas por espaço, por legitimação de poder e 

/ou contestação dele. Para Lima e Souza, (2016),  

 

Buscamos tão somente suscitar possibilidades de se repensar a sala de aula 

como lugar de produção de sentido por todos os sujeitos envolvidos, em que 

linguagem e identidades se complementam na construção discursiva do 

sujeito. (LIMA E SOUZA, 2016, p. 32). 

  

Embora essa linguagem, defendida pelas autoras, e potencializadora da formação 

crítica de discursos, não foi predominante em nossas observações, outras situações mereceram 

destaque, por se aproximarem desse conceito. Os trechos a seguir foram transcritos, de aulas 

diversas de língua portuguesa e língua inglesa, nós procuramos compreendê-los como 

mecanismo para estabelecimento de discursos discentes,  

 

Professora Tulipa: vocês não devem sentir vergonha de ler suas redações. 

Cada um de vocês irá escrever no caderno apenas um textinho pequeno, 5 

linhas tá bom. Todo mundo vai ler, dizendo o que você acha faz famílias 

hoje em dia. Podem escrever sobre a sua família, de sua própria casa...  

 

Professora Dália: Boa noite a todos. Hoje temos duas aulas, 1º e 2º horários e 

por isso vamos fazer uma atividade avaliativa na última aula. (muitas 

reclamações e burburinho). Silencio, por favor! Essa atividade será oral. Eu 

vou escrever no quadro palavras e frases em inglês e vocês devem 

pronunciá-las. 

Estudante F: Professora, ninguém aqui sabe falar inglês... 

Estudante G: E a senhora não avisou. Ninguém estudou! 

Estudante H: Nós “vamo” fazer não! 

Professora Dália: Mas gente, é tão fácil. Foi explicado nas outras aulas. Vou 

dar um exemplo, aqui temos uma sentença: “Happy birthday”. Vejam que o 

“H” tem som de “R”, fica “rappy” e o “I” tem som de “A”. “bartday”. 

Vamos lá, repitam... 

Estudante F: Isso é fácil pra senhora... 

Professora Dália: Então vamos fazer assim, vamos começar uma revisão 

oral, dependendo de como vocês saem eu avalio... 

 

Professora Dália: Meninos e meninas, hoje nós vamos trabalhar com esse 

texto que eu trouxe pra vocês. É a letra de uma música de que se chama 

“Imagine”. Rafael toma aqui e distribui pros seus colegas, por favor! Eu 

trouxe o som também. Vou colocar pra gente ouvir. (som da musica sendo 

reproduzida e da professora cantarolando). Gostaram? Essa música é 

conhecida no mundo todo, é bem famosa e significa paz no mundo. Agora 

nós vamos fazer a tradução. Eu trouxe aqui alguns dicionários de inglês. 

Vamos fazer quatro grupos de seis pessoas. Eu vou sentar com vocês aí pra 

orientar. Todo mundo com os cadernos abertos.   
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 Embora também, as dificuldades no letramento proposto pelas docentes, em suas 

atividades, estejam expressas, a perspectiva é de adoção de práticas de linguagem libertárias, 

no sentido de fomentar a autonomia dos educandos. Ainda que tenham sido ações pontuais, 

em momentos específicos das aulas observadas, merecem destaque por demonstrar que essas 

professoras podem já ter construído, mesmo que internamente, conceitos diferentes sobre a 

linguagem com o público heterogêneo da EPJAI.  

Os depoimentos também vão nesse sentido, quando as professoras procuram ilustrar o 

cotidiano delas em sala de aula, “hoje você tem o maior rival na sala de aula que é o celular, 

ele bota um fone, como é que você vai dar aula pro aluno, você vai dar aula pra quem mesmo? 

Então você vai brigar com tudo isso aí?” (Professora Dália, 2018, sessão reflexiva nº 5). E 

ainda, “encostam na parede, você tá ali dando aula, eu falo, vocês estão todos ‘amuados’, aí 

nem a mochila tira das costas, não querem copiar, não querem nada...” (Professora Tulipa, 

2018, sessão reflexiva nº 5).  

De maneira geral, esses exemplos das professoras foram constatados, em nossas idas, 

observações e gravações de aula. A presença do pesquisador causou inquietação, tanto nos 

alunos, como nas professoras, muitos desejando saber se a pesquisa estava relacionada com a 

possível substituição da professora, a algum programa educativo da SMEP, ou do Conselho 

Tutelar, já que alguns daqueles alunos menores frequentavam as aulas noturnas da EPJAI, 

numa espécie de acordo entre a escola e a família, mediado pelo Conselho Tutelar, justamente 

por apresentarem pouco rendimento e alta indisciplina no ensino regular diurno.  

A presença do pesquisador na sala de aula, aliado às posteriores audições dessas aulas, 

ajudaram na construção dessa análise, pois apresentaram o espaço da EPJAI como um campo 

de conflito bastante acentuado. Esses conflitos provinham da constante tensão comunicativa 

entre professores e alunos, onde grande parte dos estudantes não compreendia aquele espaço, 

ou porque deveriam pertencer a ele, tampouco sabiam inter-relacionar-se.  

As docentes, por sua vez e de maneira geral, não manifestavam a capacidade do uso de 

uma linguagem acolhedora ou receptiva para com os alunos, por mais que situações pontuais 

práticas tivessem existido. Ao contrário, as falas das professoras indicam a negação daquele 

público, ou seja, aliado a ausência de uma política pública e uma proposta pedagógica, a 

presença desse perfil de aluno são os motivos principais para o “fracasso” do ensino da 

EPJAI, segundo essas docentes.  
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5.6.3 - Letramento escolar na educação de jovens e adultos 

 

 A análise do cotidiano da escola e da prática pedagógica das docentes, através da 

observação e gravação das aulas, possibilitou compreender algumas das práticas 

desenvolvidas, referentes ao letramento. 

Essa seção objetiva, dessa forma, indicar as percepções acerca do letramento escolar, 

desenvolvidos pelas professoras, bem como sua interação com os alunos nas aulas 

observadas. A exploração do letramento, expresso nas práticas pedagógicas das disciplinas e 

aulas observadas e o consequente mapeamento dessas práticas, num caráter dialógico são 

objetivos de nossa investigação e justificam a escolha desse caminho de análise.  

Optamos por trazer a discussão do letramento, a partir do que foi observado nas aulas 

e das concepções que os professores fazem sobre elas, dialogando com nossas referências 

acerca da temática, estabelecendo assim, um cruzamento de informações que nos aproximou 

da compreensão das práticas de letramento das professoras, oriundas de suas praticas 

pedagógicas.   

Um conjunto significativo de aulas foram observadas, e gravadas em áudio, com a 

presença do pesquisador em sala. Aulas de língua portuguesa, língua inglesa e artes que, de 

forma geral, eram homogêneas e apresentavam um padrão de início, meio e fim, sendo que a 

verticalidade das relações era predominante.  

As práticas de letramento observadas nessas aulas refletem muito do “engessamento” 

do currículo, concebido e desenvolvido pelas docentes, embora as falas dessas profissionais 

apontem direções opostas. Os trechos a seguir revelam algumas dessas características,  

 

- Professora Rosa: Gente, frase e oração são coisas diferentes. Vocês 

precisam aprender porque é importante. Frase é toda escrita que tem sentido. 

Todo mundo com o livro, vamos pegar o exemplo do livro. Trouxeram o 

livro? Tá aí, na página 92, sim na página 92: João andava de bicicleta. Isso é 

uma frase, porque eu falo e vocês entendem... 

- Estudante A: eu não entendi professora. (risos) 

- Professora Rosa: muito engraçado, é bom você estudar por que esse 

assunto vai cair na prova. Todo mundo entendeu?!?  

(muito barulho dos alunos) 

- Professora Rosa: Agora vamos copiar o que é oração. Vocês podem ver no 

livro também. Oração é parecido com a frase, a diferença é que ela tem um 

verbo. Nós já revisamos verbo. Alguém pode dar um exemplo de oração? 

Estudante B: Ave Maria... Pai Nosso...  

(gargalhadas na sala) 

Professora Rosa: Vocês não querem aprender? A prova será dia 20 e não vou 

fazer revisão. 

      



122 

 

 Percebe-se que as tentativas da professora não são compreendidas pelos alunos e que, 

as “chacotas” e brincadeiras feitas por eles, refletem uma espécie de fuga à incompreensão 

sobre o conteúdo proposto. Percebemos, na observação desta aula, o constrangimento do 

professor, por não saber lidar com tal situação e também dos estudantes, por deixarem 

transparecer a falta de domínio do tema proposto na aula. Na verdade sentimos que, quanto 

maior o grau de indisciplina e rebeldia, demonstrado pelos alunos, adolescentes e adultos 

jovens, mais parecia refletir um descontentamento com a escola e com sua própria 

incapacidade de se inserir nela. 

 Numa outra situação de aula, a docente insiste em obter a participação da turma, 

porém não consegue estabelecer comunicação. Conforme trecho abaixo, 

 

Professora Sálvia: Sujeito e predicado fazem parte das frases e das orações. 

Vocês estudaram isso no ano passado, né?!?  O sujeito é quem pratica ou 

sofre a ação do verbo. O verbo paz parte do predicado. Alguém pode me dar 

um exemplo? (silêncio) Vocês trouxeram o livro? Quem trouxe, na página 

79. Abriram? Vou esperar alguém me falar uma frase com sujeito e 

predicado, mas não pode ser essa do livro. Vamos gente! (silêncio). Olha, 

vou abrir a caderneta e quem cair fala...   

 

 Justificando sua atitude, a professora relata, 

 
Como é que faz uma atividade lúdica na sala de aula? É complicado [...] por 

exemplo, português, eu dou um texto fragmentado para os meninos, corto e 

dou os pedacinhos pra eles montarem o texto, uma historinha. O jovem tem 

facilidade pra ele conseguir, o raciocínio dele é mais rápido que o de uma 

pessoa de 50 anos, aí enquanto eu tô aqui orientando aquele idoso, os outros 

já acabaram, aí eu faço o que? Eu fico louca, pessoa diz eu não tô 

entendendo, me ajude pelo amor de Deus, aí você fala quinhentas vezes pra 

pessoa de mais idade e não consegue, enquanto os outros estão colocando 

fogo na sala. (PROFESSORA SÁLVIA, SESSÃO REFLEXIVA Nº 3, 

2018). 

 

 Vemos que esse “pedido de socorro” da professora e sua confissão em não saber lidar 

com a situação explica muito de sua postura impositiva na situação de aula, pois tenta, de 

algum forma, se fazer presente e assumir a condução da aula e da turma. 

O baixo grau de letramento formal dos alunos impõe uma barreira comunicativa. Os 

trechos ilustram que, tanto as brincadeiras dos alunos, como o silêncio destes, e mesmo a 

existência de conflitos com as diferentes faixas etárias em sala, refletem uma espécie de 

discurso desses estudantes. Tfouni, (2013), denomina esse discurso como alternativo ao 

discurso e ao conhecimento formal da escola, imprimindo aos alunos uma resistência ao 
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letramento “erudito” que a escola oferece em detrimento do letramento social que esses 

estudantes já possuem.    

TfouniMonte-Serrat e Martha, (2013), fazem um crítica contundente a essa 

perspectiva de letramento proposto pela escola que, segundo as autoras, tende a apagar do 

sujeito seu próprio discurso em prol de uma suposta manutenção da ordem, indicando a 

existência de uma verdade de conhecimento que o aluno deva buscar, ou seja, o conhecimento 

da escola. Isso homogeneíza e marginaliza aqueles que não compreendem e não se adequam 

às regras.  

Para as autoras, torna-se imprescindível que os docentes repensem constantemente 

suas práticas.  Assim,    

 

Propomos que os educadores, em suas práticas, favoreçam a emergência da 

autoria de seus alunos, desconfiando da veracidade do genérico discursivo 

escola para todos, que, em vez de trazer a ideia de inclusão social, concebem 

os textos dos alunos a partir de uma visada monolítica, concebem os 

problemas da escola como problemas dos alunos. (TFOUNIMONTE-

SERRATMARTHA, 2013, p. 42). 

 

 

 Essa propositura anda distante da realidade observada, pois em várias situações de 

aula, o elemento basilador da conduta do professor era o material didático, sobretudo o livro 

didático, ao qual nos reportaremos mais adiante.  De qualquer forma, foi a partir disso, que 

percebemos as contradições surgidas nos discursos das professoras, coletados após as aulas 

ministradas. 

 

Eu dou minhas aulas, vou dando a aula e já passando atividade. Dou a aula e 

faço a pergunta, aí eles vão e respondem, aí “boto” a resposta e eles já 

copiam, aí faço a pergunta daquilo que eu tô dando, aí a resposta na mesma 

hora, porque aí fica mais fácil pra eles estudarem. (PROFESSORA ROSA, 

2018).  

Peguei essa parte de português, só pra interpretar texto, aí tirei a do senhor e 

ele disse: “ah, eu não vou ler” e eu disse: “pode ler seu João”, aí ele 

começou a ler e quando terminou errou tudo, mas eu falei parabéns seu João! 

(PROFESSORA SÁLVIA, 2018). 

 

 Percebemos, nas falas das professoras que elas, de fato, creem estar desenvolvendo 

práticas de letramento crítico, ou ancorado numa concepção processual e social, concebendo o 

letramento como advindo da escola. Pereira, (2018, p. 46), nos mostra, entretanto, que “o 

letramento não deve ser compreendido apenas no aspecto formal, escolarizado”, por existirem 
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inúmeras e diferentes formas de praticar o letramento que, garantindo o sucesso da 

comunicação, da escolarização e também da socialização.  

  

5.6.4 - As práticas de letramento através das atividades propostas pelas docentes  

   

 Muitos foram os exemplos, de atividades, apontamentos, apostilas  e exercícios, 

aplicados pelas professoras em suas aulas. Achamos por bem trazer alguns desses exemplos, à 

luz de nossa discussão, para melhor caracterizar nosso processo de análise desses dados.  

 As imagens abaixo foram retiradas das anotações de alunos, com intuito de reforçar o 

processo do letramento escolar. Isso aconteceu, na maioria das vezes após as professoras 

explanarem, de forma oral, os conteúdos e objetivos daquelas aulas específicas sem, 

entretanto, perceber interação ou construção crítica, por parte dos alunos.  

 

Figura III – Anotações do caderno da Estudante A - Predicado Verbal 

 

Fonte: Escola Luís Heraldo, 2018. 

 

 Transcrição: 

Predicado Verbal 
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Verbo de ação 

Transitivo                                    /       Verbo intransitivo  

Precisa de complemento               /     Não precisa de complemento 

Direto                                          /       Indireto 

Necessita de complemento sem   /      Necessita de complemento com preposição 

preposição – Objeto Direto O.D./       Objeto Indireto – O.I. 

 

Direto e Indireto 

Recebem complemento um se e outro com preposição – Objeto direto e indireto – 

O.D.I 

 Os alunos conversavam bastante quando da aplicação dessa matéria. A docente 

explanava oralmente, quando concluía a cópia na lousa de cada tópico, que foi retirado de um 

exemplar de livro didático, diferente daquele usado pela turma. Não observamos nenhum uso 

social desse conteúdo, enquanto prática de letramento. A professora recorreu à prática 

tradicional de explanação e de uso de atividades de revisão, e vinculou a realização desta 

atividade, pelos alunos, a uma “nota qualitativa”, conforme fossem concluindo suas respostas, 

conforme as figuras a seguir. 

 

Figura IV – Exercícios de Revisão da Estudante B 

 

Fonte: Escola Luís Heraldo, 2018. 

 

Transcrição 

Exercícios de Revisão 

1º) Leia as frases a seguir, identifique as verbais e nominais; grife o sujeito e o 



126 

 

predicado em cada uma delas 

a) Siga! V 

b) Alimento diário N 

c) As borboletas coloridas voam felizes no infinito V 

d) Finalmente, o homem conseguiu avançar na ciência V 

 

 Essa “nota qualitativa”, na verdade foi uma prática constante para as professoras 

investigadas, porque vislumbravam que assim os alunos atenderiam ao proposto. Cada 

atividade era registrada com “vistos” nos cadernos ou nas fichas individuais das docentes, e 

transformada em nota numérica, para fins de avaliação. De acordo com uma professora, “é 

uma forma em que os alunos respondem a tarefa, e nós pontuamos. Assim não é preciso fazer 

mais uma prova, porque você tem menos provas pra corrigir e os alunos aprendem fazendo os 

exercícios”. (PROFESSORA DÁLIA, 2018). 

   Na ênfase do letramento escolar, o padrão estabelecido era similar na maioria das 

aulas, com atividades retiradas de livros didáticos ou cópias trazidas pelas docentes, conforme 

a figura,  

 

Figura V – Exercícios de Revisão da Estudante B 

 

Fonte: Escola Luís Heraldo, 2018 

 

Transcrição 

2 – Identifique, nas orações abaixo, o sujeito, o núcleo e classifique-o 

a. A menina distraída perdeu o anel 

Sujeito: a menina distraída 
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Núcleo do sujeito: menina 

Classificação: simples 

b. O cachorro barulhento e o papagaio tagarela chamam a atenção 

Sujeito: o cachorro barulhento e o papagaio tagarela  

 

 Pela nossa percepção, as atividades aqui expostas, não demonstram uma preocupação 

com a contextualização, citada pelas docentes, ou em articular textos e gêneros textuais, com 

a capacidade de construção e reflexão dos alunos. Ao contrário, estabelecem padronização do 

letramento, reproduzindo exemplos e textos desconectos do cotidiano dos estudantes.    

Assim, visualizamos que, na educação de adultos, o sentido do letramento deve se dar 

a partir do que Freire denomina de libertação da “domesticação”, ou seja, que possa 

proporcionar aos estudantes, em situações cotidianas de aula, repensar sua realidade, 

construindo-se constantemente.  

Para Bezerra, (2012, p. 60), “o letramento aparece quando há uma preocupação com o 

papel da escola na formação dos sujeitos, como leitores críticos, autônomos e conscientes do 

seu papel de transformadores sociais”, não parecendo ser o caso em questão. Ressaltamos, 

entretanto, que as docentes, em muitos de seus depoimentos, procuram justificar a adoção 

dessas práticas, pela ausência da proposta pedagógica para a EPJAI, conforme já 

mencionamos anteriormente. Sem dúvida, esse é um argumento a se considerar, porém nos 

parece incipiente, na justificativa da adoção dessas práticas pedagógicas. 

De qualquer forma, outras diversas contradições foram percebidas, no contraponto 

entre os dizeres e os fazeres das docentes. Abaixo trazemos o depoimento de uma docente e o 

registro de atividades de sua aula, observados.     

 

Eu começo o ano letivo procurando conhecer a realidade de cada um, 

principalmente os mais velhos, e aí eles começam a falar a vida deles, então 

eles se sentem na maior satisfação, alegres e tudo, mas eles se sentem 

constrangidos porque os alunos mais novos começam a rir [...] começam 

bastante entusiasmados, mas eles vão se sentindo um peixe fora d’água, 

mesmo assim eu insiro eles na aula, com coisas que partem da realidade 

deles. (PROFESSORA SÁLVIA, 2018). 

 

 A título de ilustração, nas figuras abaixo trazemos atividades de língua portuguesa e 

língua inglesa, registradas na aula dessa docente.  

Figura VI – Atividade de interpretação do Estudante C 
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Fonte: Escola ACM, 2018 

 

Transcrição 

Atividade leitura: artigo de opinião  

Pág 230 a 232 

Interpretação de texto – pág 233 – questões e respostas 1 ao 8 

 

1º) De acordo com o artigo de opinião que você leu, como as mídias sociais e as bases 

de dados do comércio eletrônico acabaram com a privacidade das pessoas? 

R: Com reality sholels (shows) 

 

2º) O que facilita o cruzamento de variáveis para fazer um rastreamento? 

R: Quando a informação é muita, não é difícil fazer cruzamentos únicos de variáveis. 

 

3º) O que significa no texto a afirmação “é preciso ao mostrar a imagem pública”? 

R: Ter cuidado com o que publica 

 

4º) Explique o sentido no texto da frase “as paredes não tem ouvido, mas todo o resto 

parece ter” 

R: Explica que toda a internet sabe o que está acontecendo.      

 

 Acreditamos que a professora poderia ter desenvolvido esse assunto, adotando um 

gênero textual, onde os alunos pudessem associar sentidos próprios ao texto. Tratou-se de 
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uma atividade de interpretação textual e, numa turma heterogênea, como um tema tão atual, 

seria interessante procurar inibir a reprodução de partes do texto nas respostas e potencializar 

a expressão dos estudantes a partir do que realmente compreenderam do texto lido, 

verbalizando e escrevendo. Desta maneira, estaria realizando uma interface entre o letramento 

escolar, com os letramentos cotidianos dos alunos.     

 Em outra aula, da disciplina de língua inglesa, a professora distribuiu à turma a 

seguinte atividade xerocada.  

 

Figura VII – Atividade de fixação de Inglês do Estudante G 

 

Fonte: Escola ACM, 2018. 

 

 Novamente temos atividade pronta, em que os estudantes deveriam responder as cinco 

questões a partir do fragmento de texto dado. A professora pediu a tradução desse texto em 

momento posterior, como atividade de casa. Novamente estão presentes elementos de 

reprodução, que contrastam com a descrição da professora em “inserir os alunos na aula, com 

coisas que partem da realidade deles”.  

Entendemos que, em práticas de letramento social, enquanto construção processual e 

sócio histórica, que defendemos nessa pesquisa, o objetivo principal de produções e 

interpretações de textos, seria onde os alunos participarem de outras  práticas, que pudessem 

trazer e envolver uma escrita própria, percebendo a importância da utilização da sinalização, 
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da pontuação e da acentuação nas frases e textos e, sobretudo, da função social da leitura e da 

escrita.  

O entendimento do proposto por Tfouni, (2013), e Souza e Biavati, (2016), nos faz 

defender uma concepção de letramento em que não haja negação da participação dos 

estudantes, nem supremacia da linguagem escolar, tampouco reprodução de práticas de 

contextos distintos. Oportunizar a construção desses conceitos pelos alunos nos parece o 

caminho mais efetivo na educação de adultos. 

 

5.6.5 - Concepções docentes sobre utilização do material didático na EPJAI  

 

 Os discursos das professoras, em relação aos materiais didáticos, revelaram que essas 

docentes fazem uso, em grande parte do tempo de suas aulas, de materiais como textos, 

apostilas, impressos, recortes e principalmente o livro didático, para desenvolver suas práticas 

de letramento. Achamos por bem, apresentar nosso ponto de vista sobre essa questão, 

considerando que se trata de um ponto fundamental, para entendimento das práticas 

pedagógicas dessas professoras.  

 Uma analise mais detalhada dos questionários aplicados a essas docentes revelou que 

80% delas fazem uso constante do livro didático adotado nas turmas e 60% recorrem a 

atividades e materiais de outros livros didáticos, inclusive do ensino regular, usando-os de 

maneira paralela. Somente 20% das pesquisadas disseram não utilizar o livro, correspondente 

a uma professora, porém os recursos levados às salas de aula da EPJAI, por essa docente, são 

oriundos de outros materiais didáticos.  

 Em relação à frequência, 30% assumem usar o livro diariamente, enquanto outros 50% 

dizem utilizá-lo de maneira intercalada, nos dias da semana, com atividades na lousa, cópias 

ou apontamentos retirados de outras fontes. Cabe destaque também, a organização sequencial 

que essas professoras fazem desse material. 100% das docentes dizem seguir a mesma 

proposta de organização dos conteúdos dispostos no livro, mesmo aquela docente que diz não 

utilizá-lo. Os conteúdos estão, igualmente dispostos, nos planos de curso das escolas, da 

mesma maneira que se encontram nos livros e, somente são modificados, quando da escolha 

de outro volume do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático).  

 Esses dados, acima expostos, contribuem para interpretarmos que mesmo tecendo 

diversas críticas em relação ao livro, as professoras não abrem mão de utilizá-lo, o que nos 

leva ao cruzamento de dados com as falas de algumas delas nesse sentido. 
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Eu, às vezes, sou obrigada a usar o livro (didático), porque você não 

disponibiliza de outras fontes, e se torna muito difícil trabalhar com esses 

meninos, usando somente o quadro negro e o pincel. (PROFESSORA 

ROSA, 2018). 

  

 O livro didático, nesse sentido, tornou-se o centro do processo de ensino na EPJAI e 

os demais recursos trazidos pelas docentes, para as turmas constituem-se de cópias, recortes e 

trechos adaptados de outros livros, sejam do ensino regular, da própria educação de adultos, 

ou até de outras modalidades. As justificativas para a adoção dessas práticas são muitas, mas 

convergem novamente, para a síntese do despreparo e do “abandono” do professor, feitas pela 

escola, pelos órgãos gestores da educação, e pelo poder público em geral, em suas diferentes 

esferas, caracterizando que resta ao docente caminhar sozinho, sentindo-se obrigado a 

desenvolver práticas, às quais tenha conhecimento e familiaridade.   

 O depoimento a seguir ilustra essa premissa, 

 

Hoje quando você fala, é obrigado a seguir o livro didático? Não, mas você 

precisa de outro material para trabalhar com o aluno, porque senão o 

professor vai ser ele sozinho trabalhando com aula, explicando e a atividade, 

de onde vem? A gente precisa de outro material, da criação de ouro material 

para trabalhar. (PROFESSORA LÍRIO, 2018).  

 

 As docentes, uniformemente, não pouparam críticas ao livro, por considerarem 

insuficiente, seja em termos de aprofundamento dos conteúdos programáticos, seja nas 

atividades e exercícios propostos. A professora Dália revela outro ponto, passível de reflexão, 

sobre o livro didático, 

 

Acho a linguagem (do livro didático) muito complicada. Se fosse trabalhar 

do jeito que eles ensinam ali os alunos sairiam todos correndo. A linguagem 

é muito avançada, muito complicada pra eles. (PROFESSORA DÁLIA, 

2018). 

 

Esse aspecto da linguagem revelou-se, de fato, um problema, pois, na observação das 

aulas, não raro, as dificuldades de compreensão e interpretação do livro eram demonstradas 

pelos estudantes que iam, além do domínio da língua culta e formal, mas de inserção nas 

situações propostas nos livros. Adentraremos, mais adiante, em exemplos que ilustram essa 

premissa e demonstram as dificuldades de domínio dessas atividades, por parte dos alunos.   
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O material, ao qual fazemos referência, trata-se de uma coletânea de livros, 

distribuídos em quatro volumes (6º ao 9º), em que cada volume abrange sete disciplinas 

(língua portuguesa, matemática, geografia, historia, ciências naturais, artes, língua estrangeira 

moderna – inglês e espanhol). Lembramos que a composição da EPJAI, no município e nas 

escolas investigadas, é feita em dois anos, para alunos vindos do ensino fundamental I e 

saindo para o Ensino Médio.  

 A utilização dos livros, dessa maneira, é feita com um para cada semestre, abrangendo 

os quatro volumes. Essa opção é feita, segundo os relatos nas duas escolas pesquisadas, em 

comum acordo, entre as professoras, em reuniões pedagógicas no início do ano letivo.       

 Esse aspecto, também é objeto de muita insatisfação, por parte das professoras e 

coordenadoras pedagógicas escolares, porque, segundo elas, não condizem com a realidade do 

trabalho da EPJAI, nem com as condições específicas das turmas e dos alunos. As 

consequências disso, para essas profissionais, resultam na inadequação com a escola e com a 

modalidade, tanto delas próprias, quanto dos estudantes e no desestímulo destes últimos, 

levando-os à evasão e a repetência escolares.   

  

5.6.6 - Praticas de letramento: livro didático e materiais didáticos 

 

 A presente seção visa caracterizar as práticas de letramento identificadas nas turmas 

pesquisadas, a partir do uso de materiais didáticos, como livros, textos, apostilas etc. A 

escolha por esse descritor se deu, pela predominância, na observação das aulas, de práticas de 

intensificação e desenvolvimento da leitura e da escrita dos estudantes, bem como análise 

ortográfica e conceitos gramaticais, alicerçados no uso dos materiais acima descritos. Dessa 

maneira, as principais formas de desenvolvimento do letramento, como prática de leitura e 

escrita foram os textos, tanto do livro didático, como impressos e distribuídos pelas 

professoras.  

 A esse respeito, a docente Lírio, por exemplo, esclarece que “gasta” muito de seu 

tempo selecionando e confeccionando atividades que possam “fugir” daquelas dispostas no 

livro.  

 

Eu gosto levar recortes, de livros e revistas pra eles. Eu monto as atividades 

com textos que falem o que os alunos entendem, diferente do livro. O livro é 

muito difícil pra eles entenderem porque são coisas que eles não conhecem. 

Tudo a gente tem que explicar e aí perde tempo. As atividades que eu faço, 

dou em duplas e corrijo na mesma aula, pra não perder o foco. 

(PROFESSORA LÍRIO, 2018).  
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 Paralelo, aos argumentos das professoras investigadas, quanto a linguagem inadequada 

e inacessível aos alunos da EPJAI, o uso recorrente de textos extraídos de outros livros foi 

constatado, como também a fixação de atividades provenientes deles, conforme figuras 

abaixo. 

 

Figura VIII – Atividade de interpretação de texto produzida pela docente 

 
Fonte: Escola ACM, 2018. 

 

Ressalta-se que, textos desse modelo, são construídos com a intenção de transmitir 

informações acerca de algum conceito. São textos e questões que, de certa maneira, estão 

presentes e circulando em outros livros didáticos e, portanto, fazem parte do letramento 

escolar. Inferimos, dessa maneira, que o letramento praticado, a partir desse tipo de atividade, 

constitui-se basicamente no tipo de letramento escolar, muitas vezes desvinculado com as 

práticas sociais dos estudantes.  

 Tecendo crítica à predominância desse modelo de letramento nas instituições 

escolares, TfouniMonte-Serrat e Martha, (2013), escrevem,  

 

[...] a prática de ensino no sistema atual baseia-se fundamentalmente em 

propostas de atividades que induzem o leitor à repetição de textos cujos 

sentidos são aparentemente transparentes e unívocos. Entendemos que essas 

atividades não permitem que haja espaço para a interpretação, visto que esta 
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é dada anteriormente à leitura. Caso haja discordâncias, é a “autoridade” do 

livro didático (o texto sagrado moderno), retomado na voz do professor, que 

vai decidir a interpretação “correta”. (TFOUNI; MONTE-SERRAT; 

MARTHA, 2013, p. 29).  

 

 

 A “autoridade do livro didático”, ao qual se referem as autoras, foi ponto de intenso 

debate e reflexão, em momentos dos encontros de grupo, pois sempre suscitava controvérsias. 

As professoras, em maior ou menor grau, reconheceram a importância e centralidade do livro 

no processo de ensino, e admitiram não saber, ou não possuir meios, de limitar essa 

centralidade.      

 Na verdade, todas as reflexões acerca do uso do livro didático, enquanto ferramenta 

para práticas de letramento encontraram eco, mesmo nas divergências, porque este constitui o 

principal suporte do professor no desenvolvimento de suas aulas. De alguma maneira esse 

recurso media a linguagem utilizada por esses profissionais em suas turmas. Procuramos 

ilustrar, a partir das imagens abaixo, 

   

Figura IX – Fragmento de página do livro didático da EPJAI, estilo quadrinhos. 

 

Fonte: Escola Luís Heraldo, 2018. 

Esse fragmento de página foi utilizado em aula de língua portuguesa, da docente Rosa. 

Na aula, a professora fez a leitura da tirinha algumas vezes. A cada leitura feita, ela 

perguntava a turma conceitos de verbo e oração, e tentava que os alunos identificassem esses 

termos na tirinha, porém, sem sucesso. Os alunos limitavam-se a repetir, para a docente, as 

anotações dos cadernos, referentes a verbo e oração sem, entretanto, correlacionar com a 

atividade dada do livro. Muitos alunos sentiram dificuldades em compreender a própria 

tirinha, e o humor contido nela, daí a relacioná-la com a gramática ou a morfologia das 

palavras se tornou muito mais complexo.      
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 Outro exemplo, que conjuga o tipo de linguagem utilizada, com atividade de 

letramento desenvolvida na turma, a partir da imagem que segue. 

 

Figura X – Fragmento de página do livro didático da EPJAI, atividade de fixação. 

 

Fonte: Escola Luís Heraldo, 2018. 

 

Trabalhando o conteúdo de “concordância nominal”, a professora Dália, usa o recurso 

do livro, aliado ao “trava-língua” para aplicação da atividade. A resposta dos alunos foi, no 

sentido de preencher corretamente as lacunas do exercício no caderno, conforme pedido pela 

docente. Novamente o recurso da linguagem não estabeleceu conexão entre professora e 

alunos. Muitos alunos sentiram-se constrangidos e envergonhados, em fazer a leitura do trava-

línguas, além de não compreenderem o “pano de fundo” para entendimento da adaptação de 

substantivos aos outros, e suas respectivas flexões.  

Por meio das atividades didáticas, estabelecidas como caminhos para se estabelecer o 

letramento, foi possível identificar essas práticas de linguagem, na maioria das vezes 

homogêneas e predominantes nas turmas. A avaliação feita pelas docentes foi, no sentido de 

aceitação de limitações dessa linguagem e, consequente insucesso das práticas do letramento 

propostas pelas atividades, embora tenham ressaltado aspectos positivos que demarcam, para 

elas, elementos para continuidade desse tipo de trabalho.  

 

Os alunos não compreendem o que é um trava-línguas, porque esse tipo de 

fala não faz parte do uso da vida deles. Eles não falam assim, e quando veem 

isso no livro, acham estranho e ficam com vergonha. Mas, mesmo assim, é 

uma forma mais lúdica de ensinar esse assunto do que apenas copiar 
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exemplos e frases, como “comprei, numa loja, um sapato e uma blusa”, na 

lousa. (PROFESSORA ROSA, 2018). 

 

 

 Reportando-nos, aos conceitos de linguagem de Souza, (2011), entendemos que “a 

centralidade do fazer pedagógico deve partir da real produção da linguagem, dos enunciados 

concretos, com uma estrutura puramente social, contextual e historicamente marcada” 

(SOUZA, 2011, p. 34). Nessa premissa devem estar assentados os princípios norteadores das 

atividades de letramento, pois a contextualização e a socialização dessas atividades são 

fundamentais para compreensão e inserção na vida dos estudantes.  

 Tomemos, como exemplo, mais duas situações de aula, mostradas pelas imagens 

expostas abaixo.  

 

Figura XI – Fragmento de página do livro didático da EPJAI, interpretação de imagens. 

 

Fonte: Escola ACM, 2018. 

 

Figura XII – Fragmento de página do livro didático da EPJAI – Inglês - interpretação de texto. 
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Fonte: Escola ACM, 2018. 

  

Ambas as aulas pertenciam à docente Sálvia, de língua portuguesa e inglesa, para 

séries distintas da EPJAI. A primeira imagem, apresentada pela professora, trouxe a temática 

de “reflexão por meio do humor”, e buscou levar ao entendimento da turma questões sobre 

conservação do meio ambiente e práticas das pessoas sobre o lixo e a natureza. O objetivo da 

aula era fazer com que os alunos correlacionassem esse entendimento com outras situações de 

posicionamento social, consciente e sustentável. A docente conseguiu fazer uma explanação 

consistente, levando os alunos a compreenderem seus objetivos, entretanto, a interpretação 

das questões do texto, pelos alunos, revelou-se problemática e difícil.  
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A professora justifica, “é uma linguagem muito complexa. Os alunos não entendem 

termos como ‘despertou algo em você’ ou ‘faz uma denuncia’. Daí é preciso que a gente 

explique muito, com nossas palavras, para eles começarem a entender”. (Professora Sálvia, 

2018). Nessa aula percebemos a insistência da docente no uso da linguagem do livro, 

deixando de lado, a contextualização com a linguagem já acessível aos alunos. A atividade 

ficou solta na aula, sem o propósito comunicativo e compreensivo. Os alunos foram 

respondendo às questões propostas, à medida em que, a própria docente as ditava.  

A esse respeito, novamente reportamo-nos em Souza, (2011), quando defende que 

existe “a necessidade de repensar uma concepção de currículo para a educação de jovens e 

adultos que tem norteado as práticas, o que significa dar conta de um currículo que extrapola 

elementos metodológicos e conteúdos conceituais” (SOUZA, 2011, p. 93). A nosso ver, a 

carência dessa extrapolação metodológica, nos presentes casos, acaba por colocar distantes, as 

práticas de linguagem, de letramento e de currículo na EPJAI.  

A segunda imagem, da aula da professora Sálvia, de língua inglesa, mostra a 

dependência dessas aulas em relação ao livro didático. Naquela aula, os alunos deveriam, 

além de proceder na tradução do texto dado, interpretá-lo, para preenchimento das questões. 

Uma atividade mecânica, que não potencializou nenhum tipo de interação entre os estudantes, 

já que eles deveriam permanecer sentados e concentrados em sua tarefa individual, tampouco 

favoreceu o surgimento de outras formas de linguagem. Trata-se, também, de um exemplo de 

letramento escolar formal e tradicional, importado do ensino regular, que se repete em outras 

turmas.      

Inferimos que, na educação de jovens e adultos, esse formato de práticas de linguagem 

e de letramento observadas, não favorecem o uso diversificado do espaço da sala de aula, nem 

as interações entre os estudantes, ou que esses alunos tomem o protagonismo na sala de aula. 

Nesse sentido, as práticas e atividades observadas desvelam a inversão dos preceitos 

defendidos nessa pesquisa, sobretudo da necessidade do tensionamento nas relações em 

classe.        

A necessidade de estabelecimento de outras formas de linguagem na EPJAI é latente, 

na tentativa de ressignificar essa modalidade de ensino, e também de explorar outras vertentes 

do letramento, conforme, inclusive objetivo proposto no presente estudo.    

Nesse sentido, nosso entendimento converge com o de Souza, (2011), quando defende 

que, 
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Pensar a educação enquanto linguagem é pensar, portanto, a educação 

enquanto processo constitutivo (de) e constituído (por) sujeitos. E, como tal, 

como um processo que tem a densidade, a precariedade e a singularidade do 

acontecimento. Daí que não se pode pensar num processo educacional 

consistente sem admiti-lo como tenso. (SOUZA, 2011, p. 113). 

 

 Nosso mapeamento das práticas pedagógicas, nas turmas de EPJAI investigadas, nos 

revelou, de maneira geral, um grande déficit, em atividades voltadas para potencialização do 

diálogo entre o currículo e a linguagem, apontando-nos práticas tradicionais de materialização 

do currículo escolar, firmemente presentes no cotidiano das escolas.  

 Diante disso, a compreensão da organização do currículo, alicerçado no letramento e 

na linguagem, se revelou excessivamente tradicional e vertical, centrado na hierarquização 

das relações, no protagonismo do uso do livro didático, enquanto ferramenta metodológica. 

Também integram essa síntese, a existência de um ensino fragmentado, fruto de práticas 

pedagógicas também fragmentadas e descontextualizadas em relação ao ensino de jovens, 

adultos e idosos. Embora ações pontuais, e tentativas parcas de “remodelação” desse ensino e 

dessas práticas tenham sido percebidas, ainda foram incipientes no contexto geral, merecendo, 

de qualquer forma, destaque.   
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa se propôs a relacionar o currículo da EPJAI com concepções de linguagem 

e letramento presentes nas práticas pedagógicas de professoras que atuam no município de 

Poções-BA. Inseriu-se no campo de estudo das práticas curriculares e de 

linguagem/letramento numa realidade micro e procurou justificar, a partir dos seus resultados, 

as práticas pedagógicas, ali desenvolvidas e diretamente relacionadas.  

O percurso do nosso estudo se deu a partir de nossa preocupação com o ensino na 

EPJAI. Partíamos do entendimento da existência de um ensino, na perspectiva do letramento 

social, que poderia imprimir outros significados na significação de jovens e adultos por meio 

da escolarização. 

 Nesse sentido, nos propomos a entender e justificar a existência da complexidade entre 

a prática pedagógica, o currículo e a linguagem, diferenciando as práticas tradicionais de 

materialização do currículo escolar, presentes no cotidiano das escolas, com outras 

emancipatórias, numa perspectiva freireana, além da exploração do letramento, expresso nas 

práticas pedagógicas e no mapeamento dessas práticas, voltadas para o diálogo constante 

entre o currículo e a linguagem nas turmas EPJAI.  

Os resultados dessa investigação também legitimam a defesa de um currículo, voltado 

para a educação de jovens, adultos e idosos, ancorado nos pressupostos de uma educação 

popular, defendidos por Paulo Freire. 

 Freire é naturalmente eleito como autor referência da presente pesquisa, porque adota 

um saber nascido do local para se alcançar o global, em outras palavras, através do 

conhecimento adquirido pelo educando chega-se a aquele conhecimento socialmente 

construído, e aceito, na sociedade. Entretanto esse processo não acontece mecanicamente, ao 

contrário, nele há uma transformação no educando: sua emancipação, sua saída de um estágio 

para outro, mais elevado. Esse é um dos grandes pontos da pedagogia de Freire. Esse é, sem 

dúvida, o grande objetivo para se trazer para a educação de jovens, adultos e idosos, inclusive 

no campo de pesquisa selecionado. 

 As possíveis respostas para as questões que nortearam a pesquisa, centraram-se 

sobremaneira no olhar para o lócus. Nesse sentido, nossa pesquisa elegeu como questão 

central compreender como se organiza o currículo decorrente das práticas pedagógicas nas 

turmas de Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EPJAI) de escolas do município de Poções, 
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no tocante a constituição do enfoque do letramento e da linguagem reveladas pelas 

professoras envolvidas no processo educativo.  

 Dessa maneira fizemos uma construção teórica sobre currículo, linguagem e 

letramento, na EPJAI, e uma pesquisa tipo estado da arte, também nessa temática, e ambos 

constituintes deste trabalho. Também foi feito uma retrospectiva sobre a educação de adultos 

no Brasil no decorrer do século XX que subsidia essa pesquisa.     

Com a perspectiva da pesquisa colaborativa, entre pesquisador e pesquisados 

iniciamos o desvelamento do objeto da pesquisa, focado nas questões acima descritas. A 

seguir, iniciamos o processo de seleção das escolas, campus da pesquisa. Consideramos, para 

tal, a expressiva matrícula na modalidade da EPJAI em duas escolas da rede municipal de 

Poções, os docentes da área de linguagens dessas escolas e oito turmas observadas nas quais 

esses docentes atuam. Foram utilizados, até aqui, técnicas e instrumentos de pesquisa que 

possibilitaram uma coleta substancial de dados. As técnicas de observação de aulas e as 

sessões reflexivas entre o pesquisador e o docente após as aulas observadas, foram 

importantes para se traçar um perfil entre os sujeitos e mapear melhor o campo da pesquisa. 

Aliado a isso os instrumentos utilizados foram o questionário e as entrevistas, que realizamos 

com esses professores e também com os gestores escolares para melhor conhecimento das 

escolas e dos sujeitos.    

 Fizemos, em nosso percurso metodológico, a opção pela pesquisa qualitativa, com 

inspiração etnográfica, especificamente a etnografia educacional e a abordagem colaborativa. 

A pesquisa colaborativa tem em Ibiapina, (2008;2016), e Desgagné, (2007), suas principais 

referências e parte do princípio dos interesses e aspirações comuns entre os partícipes, 

pesquisador e pesquisados, que tendem a revelar aspectos da prática profissional de ambos.   

Consideramos os escritos de Paulo Freire, principalmente ao relacionados à 

necessidade do estabelecimento do diálogo e a emancipação como basilares para tipo de 

educação de caráter popular e voltada a adultos. Os princípios freireanos devem orientar nossa 

prática, pois entendemos que não há educação, no sentido mais profundo da palavra, sem o 

rompimento de barreiras e a busca da emancipação. Emancipação que trás libertação. O 

referencial teórico deste estudo orbita na pedagogia de Freire e tem em Gadotti e Romão 

(2007), Haddad e Di Pierro, (2015), e Sacrsitán, (2000), seus autores principais.   

Realizamos observação colaborativa de diversas aulas, com a transcrição de quinze 

delas, de cinco professores de língua portuguesa, língua inglesa e artes e igual número de 

sessões reflexivas, que duravam cerca de 20 minutos acerca daquela aula ministrada e 

observada. Os resultados obtidos a partir dessas técnicas e também dos instrumentos de 
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questionário e entrevistas indicam a necessidade de reestruturação dos processos da EPJAI 

naquele contexto estudado considerando a constante reconfiguração da educação e do papel 

dos profissionais nela envolvidos.  

 O conjunto de aulas observadas, e os relatos dessas aulas, colhidos juntos aos docentes 

nas sessões reflexivas, apontam elementos importantes para compreensão do fenômeno 

educativo do ensino da EPJAI. Como consenso entre as professoras, observável na dinâmica 

de relacionamento entre professores e alunos nas aulas existe um ensino fragmentado, fruto de 

práticas pedagógicas também fragmentadas e descontextualizadas em relação ao ensino de 

jovens, adultos e idosos. 

 A experiência de observação de aulas durante várias semanas, e as conversas com as 

professoras, revelaram muito da prática e do currículo por elas impresso na EPJAI, como um 

processo repetitório do praticado no ensino regular, inclusive muitas vezes com material 

didático-pedagógico similar.  

 O processo de coleta e analise dos dados, elegeu a triangulação, fazendo correlação 

entre as entrevistas e questionários realizados, com as sessões reflexivas individuais e de 

grupo, à luz dos autores selecionados. A análise foi reveladora, no tocante aos processos de 

letramento e linguagem desenvolvidos, assentados na mescla de práticas tradicionais de 

ensino, com algumas iniciativas, pontuais, de diversificação dessas práticas. Nesse sentido, os 

resultados revelam uma inquietação das docentes pesquisadas, ainda que pareça contraditório 

o cruzamento teoria e prática.    

A intensificação da presença no campo da pesquisa e o fazer compartilhado, tanto na 

percepção do problema, quanto no co-labor em relação às reflexões sobre práticas curriculares 

na EPJAI foram fundamentais na revelação e no entendimento do problema.  

 Os eventos de letramento mapeados na pesquisa nos revelaram que os acontecimentos 

em sala de aula estavam ligados ao desenvolvimento da leitura e da escrita, indicando-nos 

também, a carência de práticas relativas ao letramento e à linguagem, mais construtivas e 

mais emancipatórias. Essa premissa foi corroborada pelas próprias professoras em seus 

depoimentos. 

 Por mais que os eventos de letramento, desenvolvidos pelas professoras, não 

possibilitaram práticas sociais, as próprias docentes mostraram certa apropriação de 

conhecimento, oriundo do contato com a pesquisa, com as propostas do investigador, o que 

nos leva a admitir avanços, com essas professoras colaboradoras. Nesse sentido, nossa 

indicação de formação dessas professoras, e também as demais atuantes na EPJAI, 
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objetivando compreender melhor a significância do trabalho que realizam, e lançando bases 

para mudanças em suas práticas.  

Trata-se do estabelecimento de uma política educacional na rede municipal, 

obviamente capitaneada pela gestão, mas que exige a colaboração dos docentes. Esse 

principio é basilar para o estabelecimento de uma proposta nova para a educação de adultos 

no município de Poções, sem a qual não conseguiremos avançar.  

Em síntese, com esses resultados, outras inquietações surgem, principalmente na 

direção de estruturar a oferta da EPJAI, em nível municipal, com vista ao desenvolvimento de 

uma ainda inexistente, proposta pedagógica de EPJAI. Acreditamos que esse tema não está 

esgotado, e isso faz suscitar outros e novos estudos mais aprofundados, com olhar voltado 

para práticas escolares.   
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPG.ED) 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 
 

Mestrando: Antonio Inácio de Brito Filho 

Orientadora: Profª Drª Ester Maria Figueiredo Souza 

 

 

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES 

 

 

1. Dados da escola: 

a) Nome:____________________________ 

b) Endereço: ________________________ 

c) INEP: ____________________________ 

d) Fundação: ________________________ 

 

2. Número de alunos matriculados em 2018 por turma e turno; 

3. Número de alunos da EPJAI; 

4. Número de professores totais; 

5. Número de professores da EPJAI por disciplina; 

6. Tempo de funcionamento da EPJAI na escola; 

7. Proposta pedagógica da escola em relação à EPJAI (aquilo que consta no PPP 

sobre a EPJAI); 
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APÊNDICE B 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPG.ED) 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 
 

Mestrando: Antonio Inácio de Brito Filho 

Orientadora: Profª Drª Ester Maria Figueiredo Souza 

 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DE AULAS 

 

Dados da escola: 

e) Nome:____________________________ 

f) Endereço: ________________________ 

g) INEP: ____________________________ 

h) Fundação: ________________________ 

 

Dados da aula: 

a) disciplina:____________________________ 

b) turma: ________________________ 

c) horário: ____________________________ 

d) Docente:________________________ 

 

Realização das atividades letivas 

 

S 

 

N 

 

N/A 

 

Explicita as tarefas e as aprendizagens a realizar.    

Efetua a articulação das aprendizagens a realizar com 

aprendizagens anteriores. 

   

Orienta os alunos na organização do espaço e dos 

materiais. 

   

Domina os assuntos abordados.    

Apresenta os conteúdos de forma a criar interação na sala 

de aula. 

   

Promove o estabelecimento de relações entre os conteúdos 

abordados na aula e outros saberes. 

   

Recorre a exemplos pertinentes, na exploração dos 

conteúdos, relacionados com as vivências dos alunos, 

sempre que possível. 
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Mantém os alunos ativamente envolvidos nas tarefas.    

As estratégias são adequadas às características dos alunos.    

Orienta o trabalho dos alunos com base em instruções 

precisas, visando a sua concentração e autonomia. 

   

Promove a aprendizagem de métodos de trabalho, de 

organização e de estudo na realização das atividades. 

   

Propõe atividades de apoio a alunos que revelem 

dificuldades. 

   

Estimula a atenção dos alunos e acompanha a realização 

das tarefas. 

    

Promove o trabalho cooperativo e a ajuda entre os alunos.    

Os recursos são adequados aos objetivos e aos conteúdos.    

Os recursos são adequados ao nível etário e ao interesse 

dos alunos. 

   

Aproveita as possibilidades didáticas de recursos variados    

Conclusão da aula: Efetua uma síntese global dos assuntos 

tratados. 

   

Indica as tarefas a realizar em casa.    

 

Relação pedagógica e comunicação 

 

 

 

Se expressa de forma correta, clara e audível.    

Estimula e reforça a participação dos alunos, valorizando 

as suas intervenções. 

   

Mostra firmeza em relação ao respeito pelas regras de 

funcionamento da sala de aula. 

   

Esclarece todas as dúvidas consideradas pertinentes.    

Faz uma avaliação e consegue identificar as dificuldades 

dos alunos. 

   

Faz as devolutivas de exercícios, atividades e provas de 

forma  interativa para seus alunos. 
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APÊNDICE C 

 

  UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

  PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPG.ED) 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 

 

Mestrando: Antonio Inácio de Brito Filho 

Orientadora: Profª Drª Ester Maria Figueiredo Souza 

 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Nome do (a) Professor (a):____________________________________________      

Nome da Escola:____________________________________________________ 

Turma:____________________________________________________________        

Conteúdo da aula:___________________________________________________     

Turma: ________Turno:____________Data da observação:_________________ 

 

ASPECTOS AS SEREM OBSERVADOS: 

a) Planejamento: Existe coerência entre o proposto no plano de aula e o que foi realizado 

na prática do (a) professor (a)? 

b) Interação professor versus alunos: Como está organizado o tempo da aula? Foram 

reservados períodos de duração suficiente para os alunos fazerem anotações, exporem 

as dúvidas, debaterem e resolverem problemas? 

O conteúdo é adequado às necessidades de aprendizagem da turma? 

c) A relação professor e aluno: A relação desenvolvida em sala de aula apresenta-se de 

forma harmônica. 

d) Procedimentos metodológicos: Existe clima de cooperação entre os alunos? 

e) Recursos: Os recursos são motivadores e enriquecem o desenvolvimento da aula? 

f) Avaliação:  A avaliação é diagnóstica? Ou seja, o professor utiliza-a para identificar o 

nível de aprendizagem do aluno em relação ao conteúdo?  

 



156 

 

APÊNDICE D 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPG.ED) 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 
 

Mestrando: Antonio Inácio de Brito Filho 

Orientadora: Profª Drª Ester Maria Figueiredo Souza 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DOCENTE 

 

Questões Gerais 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Disciplina que leciona:_________________________________________________________  

Instituição de formação: pública ( ) privada ( ) 

Categoria: professor efetivo (       ) professor temporário (       ) eventual (     ) 

Fez algum tipo de formação continuada na EPJAI nos últimos 3 anos? 

Sim ( ) Não ( ) Quais cursos:_____________________________________________ 

Quantos alunos na EPJAI você tem no ano corrente? ________________________________ 

 

Questões Específicas  

1) Há  quantos anos leciona? _________________________ 

2) Você trabalha em mais de uma escola? Sim ( )    Não  ( )  Quantas? ____________ 

3) Há quantos anos você trabalha em uma mesma escola? ________________________ 

4) Olhando para a sua formação inicial qual é a sua avaliação? 

Ótima ( )  Boa ( )   Regular (      ) Ruim (  )  

5) Qual é sua principal dificuldade com o trabalho com a EPJAI? 

a) ( ) indisciplina 

b) ( ) aprendizado 

c) ( ) motivação devido a idade 

d) ( ) falta de material adequado 

e) ( ) falta de proposta metodológica  

f) ( ) ausência de apoio familiar
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6) Você conhece seus alunos pelo nome (ao menos 80% da turma)? Sim (     )      Não ( ) 

7) Você conhece a família deles (ao menos 50% da turma)? Sim ( ) Não ( ) 

8) Sua escola tem projeto pedagógico pedagógico?  Sim ( ) Não ( )  

9) Ele reflete as condições reais da escola para a EPJAI? Sim ( ) Não ( ) 

10) Como você se vê como professor da EJA? 

a) ( ) frustrado  b) ( ) impotente   c) ( ) insatisfeito  

d) ( ) realizado  e) indiferente ( ) f) satisfeito (     ) 
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APÊNDICE E 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPG.ED) 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

Mestrando: Antonio Inácio de Brito Filho 

Orientadora: Profª Drª Ester Maria Figueiredo Souza 

 

 

 

Questionário para Professores da EJA 

 

1) Você conhece a história de vida de seus alunos, de alguns deles? 

2) Você acredita que eles vêm a aula porque gostam ou porque precisam? 

3) Eles demonstram perceber necessidade de estudar? Por objetivos profissionais ou para a 

vida? 

4) Acontece alguma atividade em que eles tenham vós para falar de si? 

5) O currículo “ouve” e “vê” as necessidades/interesses dos alunos? 

6) Dá para fazer uma costura entre os saberes curriculares e os saberes informais das 

experiências dos alunos? 

7) Se sim, com qual periodicidade isto pode se dar? 
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ANEXO A 

 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

Eu, __________________________________________________________,CPF 

nº________________________, RG nº______________________, depois de conhecer e 

entender os objetivos, os procedimentos metodológicos, os riscos e os benefícios da pesquisa, 

bem como de estar ciente da necessidade do uso da imagem e do depoimento, especificados 

no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente 

termo, o pesquisador Antonio Inácio de Brito Filho, autor do projeto de pesquisa intitulado 

“Currículo e linguagem na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas: o contexto das 

escolas municipais de Poções - Bahia”, a realizar as fotos que se façam necessárias e a colher 

o meu depoimento por meio de gravação de áudio sem quaisquer ônus financeiros para 

nenhuma das partes. Autorizo também a utilização, pelo pesquisador, das fotos e dos 

depoimentos para fins científicos e de estudo (produção de artigos, produção de vídeos, livros 

e slides), obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças, 

adolescentes, idosos e pessoas com deficiência: a) Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), Lei Nº 8.069/ 1990;b) Estatuto do Idoso, Lei N° 10.741/2003;c) Decreto Nº 

3.298/1999, que estabelece a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004. 

Vitória da Conquista, BA, 18 de abril de 2018. 

________________________________________________________ 

Participante da Pesquisa 

 

 

_______________________________________________________ 

Antonio Inácio de Brito Filho  

Pesquisador responsável pelo projeto 
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ANEXO B 

     UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PPG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 

 
   Vitória da Conquista, Bahia, 19 de março de 2018.CARTAAO COM 

Ilmo. Sr. Sr. Yuri Meira 

Secretário de Educação Municipal de Poções  

 

Prezado Senhor, 

Solicitamos de V. Sa autorização para proceder, junto a três unidades escolares 

municipais, a coleta de dados para a realização do projeto de pesquisa intitulado “Currículo e 

Linguagem na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas: o contexto das escolas 

municipais de Poções Bahia”, integrante do curso de Mestrado em Educação da 

Universidade Estadual do Sudoeste Da Bahia – UESB, projeto esse já aprovado pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa (CEP) da referida Universidade.     

 O projeto é de autoria do pesquisador Antonio Inácio de Brito Filho, com orientação 

da Prof.ª Drª Ester Maria de Figueiredo Souza, conforme declaração em anexo, e constará de 

visitas regulares às unidades escolares Luís Heraldo Duarte Curvelo, Antonio Carlos 

Magalhaes para, em conjunto com direção e corpo docente dessas escolas, realizar observação 

e filmagem de aulas e reuniões pedagógicas para discussão da temática da EPJAI naqueles 

ambientes educativos.         

Ressaltamos que não haverá quaisquer prejuízos em relação ao andamento das aulas, 

alteração da rotina das escolas ou do calendário letivo.   

Certos de seu entendimento e atendimento agradecem,  

Atenciosamente, 

 

_________________________________________________________________ 

Antonio Inácio de Brito Filho 
Mestrando do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGED) 

Mestrado Acadêmico em Educação  

Linha de Pesquisa 2: Currículo e Práticas Educativas. 

Orientadora: Prof.ª Drª Ester Maria de Figueiredo Souza 


