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É

A expansão da pesquisa científica na

Educação de Jovens e Adultos

com grata satisfação que apresentamos o sexto número da Revista da
Alfabetização Solidária.

No ano em que completamos 10 anos de atuação propomos discutir a
expansão da pesquisa científica na EJA.

A escolha do tema não é aleatória: em sua trajetória a Alfabetização
Solidária participou ativamente desta expansão através da atuação no Brasil
e exterior em parceria com diferentes instituições de ensino superior.

O conhecimento construído a partir da interação do saber acadêmico e
popular emerge em 9 trabalhos representativos da experiência de valorização
da cultura local e democratização do conhecimento acadêmico.

A pesquisadora Sirlei Rossoni busca na história de vida dos sujeitos da
educação de jovens e adultos o fio condutor da construção da identidade
educacional da EJA.

Os pesquisadores Ney Stival e Marta Silene Ferreira Barros se enredam
nas tramas do artesanato de labirinto no município de Juarez Távora, na
Paraíba, para discutir o ensino da matemática no processo de alfabetização.

Dois trabalhos apresentam contribuições da lingüística para o processo
de ensino e aprendizagem na EJA:

A partir de contribuições da sociolingüística, a pesquisadora Catarina de
Sena Sirqueira M. da Costa indica a centralidade da oralidade no processo de
alfabetização dos jovens e adultos.

Malu Alves de Sousa foca seu trabalho na valorização da diversidade
lingüística na EJA, indicando o papel da fala na aquisição da linguagem
escrita durante o processo de alfabetização.
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A temática da diversidade surge também no trabalho dos pesquisadores
Nilma Lino Gomes e Natalino Neves da Silva, que refletem acerca da
questão étnico racial e da diversidade cultural na formação continuada de
professores da EJA.

Elizabeth Gottschalg Raimann propõe analisar as diferentes visões acer-
ca da Educação de Jovens e Adultos durante a década de 90 do século XX, a
partir do diálogo com Michel Foucault na obra “A Ordem do Discurso”.

O mesmo momento histórico é resgatado pela pesquisadora Maria Clarisse
Vieira da Universidade de Brasília que em seu trabalho discute a trajetória e
tendências de pesquisa referentes à formação de professores da EJA no período.

Dois trabalhos apresentam experiências locais para discutir questões
globais:

A pesquisadora Maria José Guerra discute padrões de intervenção peda-
gógica de pergunta-resposta, na relação professor–aluno, em contexto de sala
de aula, a partir da análise de salas da Alfabetização Solidária nos municípios
paraibanos de Damião e Esperança.

As pesquisadoras Maria Celeste R.F. de Souza, Lucinia M. Correa e Maira
Alvarenga, discutem o processo de ensino e aprendizagem de jovens na EJA
a partir da análise do significado da experiência escolar para os jovens do
Grupo Gente Nova de Governador Valadares em Minas Gerais.

Alguns marcos conceituais são recorrentes nos trabalhos aqui apresenta-
dos e se confundem com a trajetória de 10 anos da Alfabetização Solidária: a
educação como direito humano, a diversidade cultural e a equidade educativa.
Com esta publicação expandimos estes princípios para além de nossa esfera
de atuação e parceria.

Agradecemos a todos os pesquisadores que nos enviaram trabalhos e
que nos acompanham nestes 10 anos de intenso trabalho.

Regina Célia Esteves de Siqueira

Superintendente Executiva
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Educação de Jovens e Adultos: histórias de vida,

vidas que se fazem histórias

Sirlei Rossoni1

URI – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões

Resumo

O presente artigo faz parte de uma pesquisa2 do curso de doutorado intitulada:
Proposta metodológica para a educação pedagógica de professores que trabalham
com a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Buscando como estratégias metodo-
lógicas instrumentos que assegurem a aproximação da vida e da memória das
pessoas que recebem a sua formação de Ensino Médio em Nível de EJA, no
Núcleo de Educação de Jovens e Adultos no Município de Frederico Westphalen,
R/S, tornando enriquecedor da compreensão das teias de significados do grupo.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Perspectivas; Auto-estima; Univer-
sidade; Proposta metodológica; Formação de professores.

Abstract

The present article makes part of a research of the course of doctorate entitled:
Methodological proposal for the pducation Pedagogic of teachers that work with
the Education of Youths and Adults (EJA). It is searching as people strategies
methodological instruments that it assures the approach of the life and of the
memory of the subjects that receive formation of Medium Teaching in Level of
EJA, in the Nucleus of education of Youths and adults in the Municipal district
of Frederico Westphalen, R/S, turning enriched of the understanding of the webs
of meanings of the group.

Keywords: Education of youngsters and adults; Perspectives; Self-esteem; University;
Methodological proposal; Teacher formation.

ARTIGOS
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“Lembrar não é reviver, mas re-fazer. É reflexão, compreensão do
agora a partir do outrora; é sentimento, reaparição do feito e do ido,

não sua mera repetição”. (BOSI, 1994, p. 20).

“Se dirá que es lamentable el estar engañado; pero yo contexto que lo verdadera-
mente lamentable es no engañar-se nunca. Están en un error aquellos que creen en
la dicha humana y suponen casi halla en las cosas mismas, cuando lo cierto es que

solo se halla en el concepto que de ella tengamos.
La variedad es tan grande en todo lo creado y tan difícil de desentrañar el

significado de las cosas, así como poderlas definir e separar, que hemos de
contentarnos con lo que de ellas pensemos, sin que nos sea posible otra

confortación”. (RÓTTERDAM, Elogio de la locura, 1511: 76.

s processos educativos da população jovem e adulta consolidam-se no con-
texto das lutas sociais por acesso e qualidade nos serviços educacionais e,

principalmente na visão de uma escola consteladora, cruzam-se possibilidades
educativas para jovens e adultos. Assim, a escola vista como instituição, sistema,
Estado, modelo de acesso, graduação e incorporação de determinados saberes
explicita-se no decorrer desse século como espaço contraditório, pois se revela
objeto de desejo e luta de grandes parcelas da população e, simultaneamente,
espaço disciplinador, ordenador, excludente, silenciador da mesma população.

Miguel Arroyo contribui para a compreensão dessa contradição, indi-
cando a ossatura, que deve ser quebrada, consolidada na rigidez burocrática
da educação escolar e que define uma faceta do antagonismo entre Estado e
sociedade civil. Assim, silêncios são produzidos como resultado de uma
razão de dominação, que a tudo classifica e hierarquiza, proveniente de um
modelo social gerador, denominado, segundo Boaventura Santos, de episte-
micídios e, em conformidade com Carlos Brandão, de etnocídios.

Paulo Freire aborda esses silêncios pela introjeção daqueles que ocupam o
lugar dominante, considerado legítimo, na forma de pensar, de ver o mundo
pelos que estão no lugar da exclusão, da subalternidade. Nesse sentido, tende-
se a acusar a colonização da mentes e a cultura do silêncio que se explicitam na
violência das exclusões geradas no âmbito da instituição escolar. Assim, Moll
(2000, p. 17) considera:

Desde a perspectiva do pensamento de Jürgen Habermas, essa contradição pode
ser pensada no campo das tensões permanentes entre o mundo do sistema (das
instituições e meios de regulação anelados ao Estado) e o mundo da vida (do
largo horizonte de significações que constroem e no qual se movimentam os

O
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homens no seu cotidiano). Desse universo conceitual, surgem dois complexos
categoriais intrincados e apropriados como lastro, não como camisa de força
para a compreensão da instituição escolar no âmbito do mundo moderno: dinâ-
mica da racionalização do mundo da vida e da complexificação sistêmica.
Os processos educativos pedagogizados pela instituição escolar (enquanto es-
trutura sistêmica) desprendem-se paulatinamente como recuos, resistências, gan-
hos e perdas dos imperativos contextuais que lhes dão significado e são coloni-
zados pela lógica estratégica/ instrumental da ação sistêmica, definida pelos
interesses econômicos hegemônicos. Institucionalizam-se e constituem meca-
nismos de organização do tempo, de definição do espaço, de homogeneização
de linguagens, de seleção de saberes que são, em regra, silenciadores.

Frente a possibilidade da (des) colonização, do (de) silenciamento3 ocorre
o encontro fecundo da perspectiva esperançosa engendrada tanto em Jürgen
Habermas, quanto em Paulo Freire, ou seja, o resgate do lugar do sujeito que
produz significados culturais e legítimos conhecimentos, a partir dos quais é
possível humanizar e também descolonizar as estruturas sistêmicas, reinven-
tando assim o universo.

A encruzilhada dos tempos esgota irremediavelmente as esperanças tri-
butárias da ciência, da técnica e das instituições produzidas sob o apanágio
das Luzes e dos direitos da cidadania. Seguem a trilha do ceticismo que tudo
descrê, reduzindo-se a um mero jogo de construções de natureza discursiva,
desconectado de imperativos morais, e reinterador do lugar de poder de que
quem historicamente ocupa o centro.

O tempo atual dobra-se sobre si mesmo, procurando, como diria Morin,
“exorcizar seus próprios demônios”. Um tempo reflexivo de uma modernida-
de cujas promessas não realizadas são recompostas no autêntico horizonte do
seu inacabamento, podendo concretizar-se na perspectiva de uma razão comu-
nicativa, portanto diferenciada da razão hegemônica, num horizonte onde o
diálogo e a construção de consensos podem também produzir condições dife-
renciadas de existência material. Assim, deve-se crer em uma modernidade
que reflete sobre si mesma buscando seus desvios, além de suas possibilidades:

(...) porque dispõe de toda a experiência acumulada ao longo de dois séculos.
Sabe que o progresso material não foi necessariamente acompanhado de
maior liberdade, mas não se demitiu da ciência e da técnica. Sabe que a
razão não é um “cogito” totalmente transparente a si mesmo e funciona muitas
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vezes como a máscara do irracional, mas não renunciou à razão: ao contrá-
rio, a partir de Marx e Freud pode fundar um racionalismo infinitamente
mais rico que o Iluminismo clássico. Sabe que não basta escrever um ensaio
sobre a “Paz Perpétua” para acabar com a ameaça da aniquilação global,
mas não se resigna à inevitabilidade da incineração atômica. Sabe que não
basta a educação para libertar o homem dos seus grilhões, mas não subesti-
ma o potencial transformador das Luzes. Enfim, sabe que o tempo humano
é descontínuo, brusco, catastrófico, e não contínuo e linear, como acredita-
va a modernidade clássica, mas não tira daí a conclusão de que perdemos
nossa relação viva com a história. (ROUANET, 1987, p. 273)

O acesso ao mundo da vida, cujos objetos simbólicos são gerados no mo-
mento em que se fala e também quando se atua no autêntico processo de viver, no
qual se imbricam sujeitos sociais, implica participação na produção e na reprodu-
ção dos marcos de sentido do contexto social em questão. Assim, em conformi-
dade com Habermas (1987, p. 159), “a realidade simbolicamente pré-estrutu-
rada constitui um universo incompreensível para quem mira os olhos de um
observador incapaz de comunicação”. Na concepção de Paulo Freire, o referido
pressuposto pode ser traduzido como o resgate dos saberes que os sujeitos
possuem sobre aquilo que vivem, lutam ou sofrem. O espaço do saber do outro,
que nessa situação específica é o educando jovem e adulto, é essencial para que
sejam estabelecidas definições comuns que possibilitam transitar no universo
de significados que constituem o âmbito objetual. Tanto o investigador como o
ator social, são indivíduos de conhecimento que se interpenetram, formando
possibilidades discursivas e (re) significadas acerca da problemática em questão.

Nas comunicações cotidianas uma manifestação nunca tem significado com-
pleto por si mesma, senão que recebe parte do seu conteúdo semântico do
contexto cuja compreensão o falante supõe no ouvinte. Também intérpre-
te tem que penetrar nesse plexo de referências como participante na intera-
ção. O momento exploratório, orientado ao conhecimento, não pode sepa-
rar-se do momento criativo, construtivo, orientado em direção à produção
de um consenso. (HABERMAS, 1987, p. 175).

Considerando a natureza particular dessas formações discursivas, que de-
nomina jogos de linguagem, com os quais o investigador se vê confrontado em
seu âmbito objetual Habermas questiona o modo como pode existir conexão
entre uma teoria científica com os conceitos que são vigentes no universo da
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vida e, simultaneamente, ver-se libertado da especificidade desses. O referido
questionamento adquire importância frente ao estranhamento do saber dito
científico em relação ao saber considerado popular, uma vez que no contexto
moderno da primazia da racionalidade científica em contraposição a supostos
irracionalismos, o primeiro se torna legitimo e o segundo é menosprezado.

Para que seja estabelecida uma conexão entre a ciência e à vida, precisa-
se superar o referido estranhamento, ultrapassar a população hierarquizada
dos saberes que são mediados pela cultura acadêmica e dos saberes mediados
pela dureza e beleza do cotidiano, assumindo as vulnerabilidades dessa época
em trânsito. De acordo com Mires apud Moll (1996, p. 161), é necessário que
a razão seja dessacralizada:

La desacralización de la razón, o lo que es el mismo, el regreso de la razón
e la vida, es uno de los objetivos adonde apuntan los nuevos paradigmas. No
se trata, por supuesto, de negar la racionalidad, como han opinado quienes
pretenden representar a toda la pos-modernidade. Se trata sí de convertir la
razón endiosada en algo humanamente razonable.

Nessa perspectiva, a presente pesquisa buscou combinar como estratégias
metodológicas instrumentos que assegurassem a aproximação da vida e da
memória dos sujeitos que receberam a sua formação de Ensino Médio em
nível de EJA, no núcleo NEJA de Frederico Westphalen. Assim, relatos de
vida, entrevistas semi-estruturadas individuais e coletivas e o inventário cons-
truído por intermédio da análise documental e de recortes do cotidiano. A
observação teve um caráter menos sistemático, mas definido pelo envolvi-
mento em atividades diversas, tornando-se enriquecedor da compreensão das
teias de significados do grupo.

Os relatos de vida e as entrevistas podem ser definidos como instrumen-
tos metodológicos tributários da valorização dos saberes e representações
dos sujeitos sociais sobre as questões implicadas no processo de investiga-
ção, por intermédio da narrativa e de outras fontes constituídas e indicadas
pelos próprios sujeitos informantes. Os relatos de vida estão próximos das
histórias de vida, as quais são definidas por Queiroz (1988, p. 20) como:

(...) relato de um narrador sobre sua existência através do tempo, tentando recons-
truir os acontecimentos que vivenciou e transmitir a experiência que adquiriu e
narrativa linear e individual dos acontecimentos que nele considera significativo.
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A diferenciação metodológica que existe entre as entrevistas e os relatos
de vida se dá pelo grau de detalhamento e aprofundamento dos relatos posicio-
nados em relação às entrevistas. Estas se constituíram a partir de informações
pontuais sobre as relações. Assim, é pertinente tanto para um caso como para o
outro a definição que Morin (1996, p. 218) propõe para a entrevista-diálogo:

Em alguns casos felizes, a entrevista se converte em diálogo. Este diálogo é
algo mais que uma conversação mundana, é uma busca em comum. O entre-
vistado e o entrevistador colaboram para obter uma verdade que afete ou
bem a pessoas entrevistada ou bem um problema.

Diálogos foram retomados com diferentes sujeitos, a partir das primeiras
sistematizações, para a verificação da plausibilidade das análises e sua conse-
qüente qualificação. As pistas levantadas nesses diálogos possibilitaram a con-
tinuação de um inventário por intermédio de mapeamento, descrição, análise
do material documental e de recortes do cotidiano da vida dos educandos ad-
vindos da modalidade EJA. O inventário permitiu a composição de um mosaico
do mundo da vida, configurador desses espaços sociais, no qual os sujeitos da
pesquisa estão inseridos, ou seja, espaços de socialização, de aprendizagem, de
ação política, de convivência humana. Nesse sentido, é verificável que toda e
qualquer idéia referente ao ensino, educação formal e vida nas instituições de
ensino e universidades implicam, necessariamente a atitude de pensar sobre a
formação dos profissionais que atuam nesse universo, ou seja, os professores.
Assim, toda espécie de reflexão referente à formação de professores exige que
ela seja estendida a um tempo e a um espaço que vão além do tempo da gradu-
ação e o espaço da universidade. A sua compreensão como processo coletivo
assumido pelos próprios professores, na interação com os outros sujeitos do
ato pedagógico, e a sua aceitação como um desafio de superação e crescimento
constantes, referentes às dificuldades que possam advir dessa opção.

A memória do educando jovem e adulto configura-se, no princípio, como
uma construção subjetiva que pretende conduzir cada aluno a expressar sua
experiência única e original no processo educacional. Sua principal finalidade
é expor o entendimento que cada aluno apresenta da experiência pedagógica
em desenvolvimento, possibilitando avaliar a significação de tal processo na
sua formação global.

A problemática que inicialmente se apresenta no momento em que é coloca-
da a questão da significação subjetiva dos fatos se refere à possibilidade da com-
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preensão ou o sentido serem, de modo efetivo, experiências originais, autênticas
do indivíduo. A questão da autonomia e da originalidade defronta-se, na socieda-
de globalizada em que vivemos atualmente, como um processo produtivo retifi-
cador, o qual muitas vezes impossibilita que o indivíduo se dê conta e possa
como alguém que cria e determina o significado e o destino da própria vida.
Analisando esses aspectos Benicá e Caimi (2002, pp. 112-113) observa:

A questão torna-se mais explícita se partirmos do pressuposto de que, assim
como qualquer outra realidade, a subjetividade é uma produção social. O modo
de ser, de sentir, de pensar, de expressar-se são configurados nos contextos das
relações sociais em que o indivíduo se encontra situado. A estrutura de poder e
os mecanismos que indivíduos e grupos desenvolvem para sobreviver determi-
nam, em larga escala, a forma de ser e compreender dos indivíduos no mundo.
O aluno, assim como o professor, não consegue colocar-se acima desse contex-
to. A sala de aula é, com efeito, um contexto de conflitos, de contradições, de
jogos de poder que se configuram socialmente e que se manifestam, em última
instância, nos conflitos e nas ambigüidades de cada indivíduo. O professor é
uma das dimensões desta configuração do poder e realiza, na sua função docen-
te, um papel que está a serviço dessa mesma estrutura. De outra parte, o aluno,
participa dessa estrutura de poder, na medida em que se exige dele que se ajuste
às normas e exigências da escola. Cabe ressalvar, porém, que essa relação não é
linear, e, sim dialética, contraditória, uma vez que todos participam desse pro-
cesso não apenas na condição de subservientes, mas como agentes mediadores
das relações de poder nas sociedades como um todo.

Baseando-se nesses pressupostos, pode-se analisar a construção de his-
tórias de vida de sujeitos advindos do EJA e que hoje trilham os caminhos da
universidade como um recurso que objetiva mediar o jogo de poder com base
numa outra perspectiva, ou seja, como recurso de exposição das experiências
e das compreensões subjetivas dos jogos de poder que ocorrem no interior da
EJA e, especialmente, da universidade, com o propósito de socializá-las por
intermédio da análise coletiva.

Contudo, a motivação de se partir das compreensões subjetivas somente
pode ser justificado se apresentarmos como pressupostos a concepção de que
algo de diferente ou de específico pode acontecer na vida de cada indivíduo.
Utilizando outra expressão, deve-se considerar a existência da possibilidade
de que possa ocorrer uma manifestação original e única que jamais outro
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indivíduo experimentou em toda a história da humanidade. Assim, mais do
que o poder e as relações dele decorrentes busquem impor um sentido único
e universal para todos os indivíduos, resta uma instância na subjetividade que
em circunstância alguma poderá ser atingida. A transformação de sentido da
realidade permanece possível, embora que a tendência seja de tornar homo-
gêneo o verdadeiro sentido do mundo, como algo acabado e absolutamente
determinado. Mesmo admitindo-se a existência dessa força homogeneizadora,
a forma e a intensidade com que tal força atinge cada subjetividade e o senti-
do que ela representa para cada indivíduo demonstra que o seu domínio ainda
não é total. A vivência do poder, independentemente de ser como conforma-
ção ou resistência, constitui-se sempre como um ato subjetivo.

Uma coisa análoga pode estar representada com referência ao relacio-
namento que existe entre o ser humano e o conhecimento. Não se deve
duvidar do fato de que devem existir, de forma objetiva, conhecimentos
que, pragmaticamente, determinam, ao menos no decorrer de um período
de sua vigência, a maneira de interpretar e agir de uma comunidade cientí-
fica. Esta objetividade, em determinado sentido, é independente da com-
preensão subjetiva, tornando possível à ação sincronizada de todos os cien-
tistas em torno do objetivo investigado.

A memória na educação de jovens e adultos representa um recurso que pode
auxiliar aluno e professor se descobrirem como agentes construtores de um
conhecimento e na condição de criadores de significados de vida. Ela representa
uma tentativa de enfrentar os problemas decorrentes do processo pedagógico,
caracterizados geralmente como reprodutivistas e pragmatistas. O potencial das
histórias de vida somente pode ser compreendido no momento em que o profes-
sor apresentar em seu horizonte uma visão dialética da educação e do próprio
conhecimento. Para tanto, é necessário ficar atento para não se deixar envolver
por processos sociais que não são bem analisados ou compreendidos. Assim, a
visão crítica da realidade social é a primeira condição para que se possa desen-
volver uma educação com potencial para transformar os indivíduos e a socieda-
de. As histórias de vidas de alunos provenientes da EJA podem representar um
meio fecundo para a modificação das relações educacionais, para o desenvolvi-
mento da capacidade crítica do aluno e do professor, para o desenvolvimento de
sua criatividade, se for levado em conta o contexto real da sociedade, prin-
cipalmente o processo de alienação e de reificação que está na base de toda



Revista da Alfabetização Solidária – vol. 6 – nº 6

Educação de Jovens e Adultos: histórias de vida, vidas que se fazem histórias  – p. 7-22
15

a constituição deste real. Deve-se considerar que a maioria dos conceitos e das
significações é produzida, na atualidade, no horizonte das trocas capitalistas e
que os sujeitos não conseguem ficar acima das determinações históricas vigen-
tes. O horizonte de sentido atual e a natureza de cada subjetividade vêm marca-
dos pelas relações de troca, dificultando que se perceba a originalidade da expe-
riência de cada indivíduo. Assim, destaca Horkheimer (1983, p. 125):

Os homens são apenas um resultado da história em sua indumentária e apresen-
tação, em sua figura e seu modo de sentir, mas também a maneira como vêem e
ouvem é inseparável do processo da vida social tal como esta se desenvolveu
através dos séculos. Os fatos que os sentidos nos fornecem são pré-formados de
modo duplo: pelo caráter histórico do objeto percebido e pelo caráter histórico
do órgão perceptivo. Nem um nem outro são meramente naturais, mas enfor-
mados pela atividade humana, sendo que o indivíduo se autopercebe, no mo-
mento da percepção, como perceptivo e passivo [...] Com efeito, o saber aplicado
e disponível está sempre contido na práxis social; em conseqüência disso o
fato percebido antes da sua elaboração teórica consciente por um indivíduo
cognoscente, já está co-determinado pelas representações e conceitos humanos.

Dessa maneira, o horizonte de sentido e a natureza de cada subjetividade
estão estigmatizados pelas relações de troca e pela práxis social burguesa.
O processo manipulador que normalmente predomina nas relações de produção
capitalista e a dinâmica de sua reprodução dificultam que se perceba a originali-
dade da experiência de cada indivíduo. Destaca-se que esse processo é tão
marcante que atinge não unicamente a totalidade do mundo perceptível, mas o
autêntico pensamento organizado de cada indivíduo. Nessa direção, tanto a sub-
jetividade como o mundo são construções decorrentes das práticas de natureza
social e, portanto, marcadas pelo sistema econômico e social predominante em
um momento histórico específico. Por essa razão, os próprios conceitos de objetivi-
dade e subjetividade precisam ser entendidos como produções de natureza social.

Habermas apresenta a preocupação de desenvolver uma nova noção de
subjetividade, capaz de substituir a visão auto-referente e solipsista de sujei-
to por um conceito ampliado de subjetividade que torne possível um entendi-
mento crítico do processo de construção dos conhecimentos. Na compreen-
são do autor, o sujeito epistêmico auto-referencial deve ser substituído pelo
sujeito da interação comunicativa que, por intermédio da fala, busque enta-
bular compreensões com os outros indivíduos sobre o mundo e resolver os
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problemas concretos de sua sobrevivência por intermédio de argumentos.
Para Habermas, o indivíduo humano representa, desde o princípio, um ser
comunicativo, com potencial para compreender e organizar o seu mundo,
desenvolvendo as suas compreensões em interações com os demais indivíduos.
A subjetividade está constituída por intermédio da linguagem antes mesmo
que o indivíduo possa perceber-se como uma realidade introspectiva. Assim,
afirma Habermas (1990 p. 212);

A consciência que parece centrada no Eu não é imediata ou simplesmente
interior. Ao contrário, a autoconsciência forma-se através da relação simbo-
licamente mediada que se tem com um parceiro de interação, num caminho
que vai de fora para dentro. Nesta medida, a autoconsciência possui um
núcleo intersubjetivo; sua posição excêntrica testemunha a dependência
contínua da subjetividade face à linguagem, que é o meio através do qual
alguém se reconhece no outro de modo não-objetivador.

O indivíduo humano, na condição de ser racional que conhece e avalia o
mundo que o circunda, emerge de contextos lingüísticos. Por intermédio da
interação mediada simbolicamente, o indivíduo desenvolve sua identidade cons-
tituindo um comando de ordem cognitiva, moral e estética referente ao próprio
comportamento. Apenas à medida que desenvolve o conceito formal do univer-
so externo, ou seja, o mundo das coisas objetivas e o mundo das coisas das
normas, é que emerge o conceito complementar de um mundo interno no qual
o indivíduo tem um acesso privilegiado. A subjetividade somente se torna his-
toricamente possível a partir do momento em que as esferas do mundo objetivo
e do mundo subjetivo se dividem, tornando-se independentes. O universo da
subjetividade, embora continue relacionado à objetividade, representa “um
campo de acesso privilegiado do indivíduo” (Benicá & Caimi, 2002, p. 116).

Benicá (et. al. 1994-1998) afirma, em decorrência de pesquisas desen-
volvidas no cenário da educação de jovens e adultos que elementos como a
problematização e contextualização da prática pedagógica, sua observação
sistemática, produção escrita de memórias, teorização da prática e retorno a
ela de forma intencional, são fundamentais para que seja possível superar o
senso comum de caráter pedagógico, o qual ainda está bastante presente no
contexto da educação, recusando por intermédio dessa atitude olhares sim-
plistas e reducionistas em torno do objeto em estudo.
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Em um contexto dessa natureza, a formação continuada assume, portanto,
a tarefa de, em seu contexto concreto, transformarem-se em pesquisadores da
sua própria prática, desenvolvendo uma postura crítica a parti, sobre e para
aquilo que fazem e pensam. Nessa perspectiva, com as condições concretas e
necessárias ao trabalho de educador-pesquisador, cada sujeito passa a teorizar
e a reencaminhar a sua prática pedagógica sistemática, crítica e propositiva-
mente; além disso é capaz de construir e reconstruir de forma permanente novos
conhecimentos, novos saberes no interior da escola como espaço/tempo privi-
legiado de formação permanente. Caracterizado como um de seus princípios,
essa perspectiva procura não legitimar, no cotidiano das práticas de teor peda-
gógico, a divisão que se faz entre trabalho manual e trabalho intelectual.

O processo de formação continuada, compreendido dessa maneira, passa a
desenvolver a partir das múltiplas relações estabelecidas pelos diferentes sujeitos
socioculturais em seus contextos concretos. As experiências de vida, o conheci-
mento acumulado no decorrer da história, os elementos culturais, enfim, todos
esses aspectos vislumbrados sob uma perspectiva de totalidade do contexto, do
sujeito e do objeto do conhecimento, passam a integrar essa formação.

A referida formação, por sua vez, envolve também a construção de pro-
cessos emancipatórios como práticas necessárias à vivência permanente de
uma cidadania ativa, compreendendo a unidade teoria-prática essenciais à
vivência permanente de uma cidadania ativa, compreendendo uma unidade
teoria-prática como algo indissociável e conservando a metodologia da práxis
como princípio de trabalho.

O trabalho sobre a formação continuada envolve a atitude de partir de
indivíduos concretos, o convívio com uma multiplicidade ímpar de culturas,
aprender a conviver com contradições e conflitos. Nessa perspectiva, os frag-
mentos advindos de histórias de vida tornam-se elementos de estudo, compre-
ensão, análise, problematização e conhecimento de um determinado contexto
ou grupo social. Os referidos fragmentos revelam inclusive a subjetividade, as
relações que implicam poder, as diferenças culturais, as experiências vividas,
presentes no relacionamento estabelecidos entre indivíduos jovens e adultos,
os quais edificam a educação, a qual acredita-se que seja coerente com o proje-
to de desenvolvimento do indivíduo humano em sua dimensão de totalidade.

O processo de análise do contexto social, do interior para o exterior, do
local para o universal, a eleição das temáticas para aprofundamento de



Revista da Alfabetização Solidária – vol. 6 – nº 6

Sirlei Rossoni – p. 7-22
18

natureza teórico-metodológica e seus desdobramentos em conceitos e áreas de
conhecimento também passam a fazer e integrar os fragmentos que compõem
as histórias de vida. O conhecimento de cada indivíduo em um processo de
formação continuada, a partir de fragmentos de histórias de vida, independen-
temente de serem falados ou escritos, permite que seja feita uma leitura sobre o
papel como sujeitos da e na história de construção de uma sociedade mais
justa. Nessa perspectiva fragmentos de histórias de vida ultrapassam a atitude
de somente falar sobre si próprio, mas representam principalmente movimen-
tos de consciência-ação na luta travada no cotidiano pela emancipação do indi-
víduo. Assim, Benicá e Caimi (2002, p. 131) admitem:

Nesse processo de formação continuada, por meio dos fragmentos de histó-
rias de vida, fomos percebendo que a participação dos educandos em asso-
ciações, sindicatos, grupos de jovens e outros movimentos sociais signifi-
cou um avanço na constituição de grupos de estudo no interior das escolas.
Os próprios educadores anunciavam que o trabalho em grupo mobiliza, trans-
forma, (re) constrói, (re) cria, (re) inventa, (re) faz história, numa perspecti-
va participativa e humanizante. Além disso, as formas de atuação desses
educadores em sala de aula e na própria comunidade em que vivem e atuam
como profissionais são bastante diversificadas. Há um comprometimento
político com o social, um envolvimento direto com a comunidade local.

No momento em que se assume um processo de formação continuada
numa perspectiva de constituição de grupos de estudo, tendo como objetivo a
investigação da prática pedagógica, começam-se a anunciar possibilidades
de superação de práticas que ainda estão presas ao senso comum educacio-
nal. Verifica-se que a intenção de romper com a lógica autoritária, oportuniza
a construção de tempos, espaços, fluxos e movimentos de formação continua-
da que permitem aos sujeitos do processo anunciar suas vozes, expressando
as suas palavras, denunciando as situações opressivas, no sentido de viver
uma práxis radical, libertadora e, conseqüentemente, transformadora.

As categorias anunciadas a partir de fragmentos de histórias de vida indicam
a construção de um processo de natureza emancipatória na formação continuada
dos educadores. Contrariamente, estaria sendo legitimado o status quo. A inves-
tigação tecida, de modo individual e coletivo, nos fragmentos de histórias de
vida, elementos que traduzem visões de mundo, compreendendo-as, anali-
sando-as, definindo e reconstruindo o processo de formação humana, para
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os educadores comprometidos com as classes populares, transformou-se em uma
tarefa indispensável. É inútil, na condição de educadores e educadoras em pro-
cesso de formação contínuo, compor fragmentos de histórias de vida se eles, na
sua dimensão totalitária, não são capazes de contribuir para o autoconhecimento
e autoformação. Sob outra dimensão, é inútil somente constatar os processos de
alienação e desumanização presentes em nosso meio se não temos potencial para
superá-los, lutando sempre contra a referida perspectiva. Assim, para Benicá et.
al. (2000, p. 8) a memória apresenta a seguinte significação:

Embora, em um primeiro momento, a memória seja um ato subjetivo que
envolve as percepções pessoais sobre o processo vivenciado, ela adquire
um caráter público quando é colocada em avaliação no coletivo do grupo ou
da comunidade escolar. Dessa forma, a memória torna possível que experiên-
cias particulares tornem-se pública pela reflexão crítica, coletiva. Isto opor-
tuniza o esclarecimento da posição política e pedagógica de cada um e a
explicitação dos princípios que dão sustentação ao que fazer pedagógico.

Assim, a garantia aos sujeitos jovens e adultos da fala, da escrita, do
exercício contínuo da voz, por intermédio de espaços e tempos definidos,
valendo-se da narrativa escrita e fragmentos de histórias de vidas, significa
que o fato de representar o papel que cada indivíduo representa na construção e
vivência de uma outra educação, a qual não se exclui e também não se
impõem, e também não se permite alienar.

Considerações finais

A utilização do recurso das histórias de vida direcionado aos alunos pro-
venientes da EJA que ingressaram na universidade pode apresentar um
aspecto muito produtivo, pois além de conduzir os alunos a manifestarem
por intermédio de seus textos as suas compreensões, possibilita que coletiva-
mente sejam analisadas, criticadas e reconstruídas as produções de natureza
individual. As histórias de vida possibilitam que a compreensão que inicial-
mente é apresentada ao indivíduo, na sua individualidade, seja assimilada e
reestruturada na interação coletiva.

Na interação coletiva, o sentido das histórias de vida pode ser compreen-
dido em seu aspecto constitutivo e em sua ação de prática social ou práxis
social, e nessa construção de textos de caráter subjetivo, é possível que se
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instaure um processo emancipador e crítico da educação de jovens e
adultos.entende-se que apenas a crítica coletiva e na interação comunicativa
é que poderá edificar-se uma subjetividade mais sensível e crítica e, de modo
concomitante, uma coletividade mais justa e solidária. O processo de cons-
trução e reconstrução de memórias representa, assim, lançar-se na busca de
sujeitos críticos, participativos e autônomos.

As histórias de vida no processo de formação continuada de jovens e
adultos, assumidas como diálogo denso, profundo e como registro escrito e
reflexivo a partir do universo concreto, necessitam estar sendo vivenciadas
de uma maneira que os sujeitos do processo adquiram consciência da situa-
ção desumanizante em que estão presentes. Dessa maneira, a libertação do
indivíduo humano estará acontecendo à proporção que cada um se assuma
como sujeitos cognoscentes, críticos, prepositivos, edificadores de outro mun-
do, jamais sozinhos, pois a libertação representa um ato essencialmente coletivo.
Em conformidade com Freire (1987, p. 52), “os oprimidos, nos vários mo-
mentos de sua libertação, precisam reconhecer-se como homens, na sua
vocação ontológica e história de ser mais”.

Nessa perspectiva, representa uma atitude dos profissionais de educa-
ção, na trajetória da formação continuada, percorrer as mesmas trilhas do
educando jovem e adulto, estando com ele lado a lado, e, da mesma maneira,
procurando com ele construir novas propostas, assumindo o exercício do poder
numa perspectiva de poder e serviço, ou seja, um poder que é edificado e
vivenciado com o povo, numa autêntica práxis epistemológica.

Valendo-se dos aspectos supracitados, a formação continuada exercida
pelos educadores demonstra que também é necessário construir de forma
crítica conhecimentos, garantidos aspectos muitos significativos como a com-
petência técnica, compreendida como o domínio das habilidades e dos
conhecimentos de natureza científica fundamentais ao desenvolvimento de
atividades de natureza educacional. Também se deve considerar o compro-
misso político com o social, o envolvimento com a comunidade na qual se
situa e, além disso, possuir um olhar crítico, impregnado de sensibilidade,
com potencial para perceber as situações desumanizantes em que vivemos e
para que sejam propostos soluções que visem diminuir as inúmeras dificul-
dades existentes no contexto da educação, em suas dimensões sociais, histó-
ricas, políticas e econômicas.
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Assim, nesse tempo em trânsito, no qual se vive transformações tão es-
senciais, novas formas de viver e organizar a vida podem ser gastadas por
intermédio de fragmentos de um mundo da vida que gradualmente se recons-
titui, construindo nexos, estabelecendo histórias de vida e recuperando a sua
própria humanidade. Assim, nesse ensaio o questionamento e a resposta de
Galileu, conservam a desconfiança relacionada a inúmeros trabalhos de na-
tureza científica, ou seja, “Para quién estáis trabajando? Yo sustengo que el
único objetivo de la Ciencia es aliviar las fatigas de la existencia humana”.

Notas

1 Profa do curso de História graduação e pós-graduação da URI – Campus de
Frederico Westphalen. Graduada em História, especialista em Informática da
Educação, Mestre em História pela UPF, Doutora em ciências Pedagógicas,
pelo Instituto de Cultura Física Manuel Fajardo, Havana Cuba.e ICCP – Instituto
Central de Ciencias Pedagógicas – Havana Cuba.

2 O artigo faz parte de uma pesquisa do curso de doutorado intitulada: Proposta
metodológica para a educação pedagógica de professores que trabalham com
a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil.

3 MOLL, Jaqueline. Op. cit. p. 18. “A obra de Jean François Lyotard La conditión
pós-moderna (Catedra, Madrid, 5. ed., 1994) ocupa lugar central nessa
perspectiva que reproduz sobretudo a partir de Friedrich Nietzsche, uma versão
profundamente pessimista da história e dos homens, socavando sob uma crítica
ferrenha toda a possibilidade de emancipação humana”
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Resumo

O presente artigo tem como objetivo investigar a cultura do artesanato do labi-
rinto, e como esta pode contribuir no ensino da matemática tornando-se uma
linguagem matemática, num contexto favorável para o processo de pensamento
de resolução de problema no ensino da EJA. Com as análises realizadas vemos
que esta cultura do labirinto possibilita a ampliação didático-pedagógicas do
processo de aprendizagem, além de articular a relação entre o alfabetizando/
alfabetizador com suas percepções e sentimentos, ou seja, envolve-os integral-
mente em sua subjetividade cultural. Nesse sentido, a partir de um olhar crítico,
o estudo se subsidia em uma perspectiva histórico-crítica da educação. Com
esse pensar colocamos a etnomatemática como alicerce para a construção des-
se pensamento, pontuando o trabalho artesanal como fonte de renda e objeto
pedagógico do ALFASOL. Como metodologia serão utilizados desenhos geo-
métricos, metragem e cálculos numéricos feitos nos trabalhos do labirinto para
transposição à linguagem matemática, de maneira que os problemas de mate-
mática que se processam possam ser solucionados pela prática. Desta forma,
pretende-se que este artigo auxilie os professores a repensar sua pratica pedagó-
gica com uma abordagem alternativa ou uma outra perspectiva sobre resolução
da linguagem da matemática e que favoreça o processo de interação, o trabalho
sócio-cultural e a produção de geração de renda.

Palavras-chave: Cultura do labirinto; Linguagem da matemática; Geração de renda.
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The contribution of the culture of the labyrinth in the education of

mathematics in Juarez Távora city – PB

Abstract

The present article has as objective to investigate the culture of the popular art of
the labyrinth, and how this can contribute in the education of the mathematics,
becoming a mathematical language, in a favorable context for the process of
thought of resolution of problem in the education of the EJA. We see through
analysis that this culture of the didactic-pedagogical labyrinth makes possible
the magnifying of the learning process, also to articulate the relation between
teacher/student with its perceptions and feelings, that is, it involves them in its
cultural subjectivity integrally. In this direction, from a critic point of view,
the study is subsidized in a description-critical perspective of the education.
With this thought we place the etnomathematics as foundation for the
construction of this thought, pointing the artisan work as source of revenue
and pedagogical object of the ALFASOL. As methodology, geometric
drawings, measurement and calculus, used in the works of the labyrinth, will
operate the transposition  for the mathematical language, so the mathematics
problems that they process can be solved by a practical way. Thus, the aim of
this article is to help the teachers to rethink its pedagogical practises with an
alternative approach or  another perspective on resolution of the language of
the mathematics that favors the interaction process, the sociocultural work
and the production of generation of revenue.

Keywords: Culture of the labyrinth; Language of the mathematics; Generation
of revenue.

Introdução

objetivo deste trabalho é assinalar algumas reflexões acerca da impor-
tante contribuição da cultura do labirinto para o ensino da matemática

na alfabetização de jovens e adultos, cultura vivenciada pelos sujeitos da
cidade de Juarez Távora no estado da Paraíba.

Com a inserção da cultura local nos mais diversos campos do conheci-
mento – inclusive na Educação – e a crescente utilização lúdica nas situações
de aprendizagem, torna-se cada vez mais necessárias ações específicas, exi-
gindo-se dos professores e alunos uma nova postura na maneira de gerar e
trabalhar com situações de problemas, requerendo destes, novas estratégias e
processos cognitivos de soluções teóricas e práticas. Desse modo, o ensino
de matemática pode desprender-se de abordagens pedagógicas que visam o

O
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treinamento e voltar-se para a formação do homem enquanto ser pensante,
criador e gerador de idéias em uma perspectiva crítica.

Diante do exposto, nossa questão de pesquisa se traduz no seguinte pro-
blema: “Como os movimentos da linguagem matemática de resolução de
problema se processam quando alunos do ALFASOL trabalham com o
artesanato do labirinto?”.

A importância da cultura na alfabetização matemática para

jovens e adultos

Discutir o processo de alfabetização matemática para Jovens e Adultos é
uma tarefa complexa e desafiadora, visto que se parte da premissa que o
alfabetizando já tem conhecimento formado de cálculos matemáticos. Se-
gundo Danyluk (1998), a Alfabetização Matemática refere-se aos atos de
aprender a ler e a escrever a linguagem matemática usada nas primeiras séries
da escolarização. Compreende-se este processo como se referindo à apreen-
são e à interpretação dos conteúdos matemáticos ensinados na escola, tidos
como iniciais para o domínio da matemática e estabelecidos como importante.
“Ser alfabetizado em matemática, então, é entender o que se lê e escrever o
que se entende a respeito das primeiras noções de aritmética, geometria e
lógica” (1998, p. 45).

Sabe-se que a matemática é uma ciência, que trabalha com conceitos
e idéias, que se fundamenta num conjunto de axiomas, proposições e de-
finições. Como todas as outras ciências, a matemática foi construída len-
tamente, num extenso processo que, em muitos casos, se entrecruzava
com a cultura. A matemática historicamente foi vista como uma área do
conhecimento que trabalha com o abstrato, dificultando o desenvolvimento
do raciocínio de diversos conceitos e impressões matemáticas. Com o
passar dos séculos, a cultura que é considerada um bem da humanidade
foi sucessivamente agregando-se às lacunas dos conceitos já existentes,
ou pelo menos algumas delas. É compreensível que muito permanece por
realizar e por conquistar no processo de elaboração do conhecimento,
nesse sentido seria insensato pensar que tudo estaria pronto e acabado.

Segundo Vygotsky (1996, p. 165), a atividade prática do homem é du-
plamente mediada: pelas ferramentas físicas de trabalho e pelas ferramentas
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do pensamento que realiza a operação intelectual. Apesar da matemática ter ob-
tido grandes evoluções isto não significa dizer que a matemática seja perfeita.
Isso não é possível, pois se entende o conhecimento como em constantes mu-
danças, principalmente um conhecimento que parte de uma atividade prática.

Mediante toda esta conquista no campo da matemática é essencial ques-
tionar em que medida se poderá dizer que o matemático é um artista cultural?
Será que, como todos os artistas, também os matemáticos têm um pouco de
louco, de criança e de Deus? É o que defende Whitehead quando afirma que
“o estudo das matemáticas é uma loucura divina do espírito humano, um
refúgio ante a urgência agrilhoante dos acontecimentos contingentes”.

Diante disso, perguntamos: Qual o lugar da matemática no conjunto da
cultura e das ciências? Qual a sua relevância quando comparada com as ou-
tras ciências e com outras culturas? Quer tenha sido por uma necessidade
inadiável de progresso econômico, ou apenas por necessidades artísticas de
produção de novas realidades, ou até por meras necessidades lúdicas, não se
pode negar o vínculo que a matemática tem com a cultura fazendo parte da
mesma. O difícil é conceber uma sociedade em que vivêssemos sem a con-
tribuição da matemática e das suas aplicações. É legítimo dizer que a mate-
mática ocupa um lugar de relevo, um lugar de grande protagonismo na histó-
ria da cultura da humanidade, seja como arte ou como ciência. Existe uma
passagem bastante interessante sobre a ligação da matemática com a cultura
e a ciência, a qual mostra que:

Asad-Abu-Carib, rei do Iêmen, ao repousar, certa vez, na larga varanda do
seu palácio, sonhou que encontrara sete jovens que caminhavam por uma
estrada. Em certo momento, vencidas pela fadiga e pela sede, as jovens
pararam sob o sol causticante do deserto. Surgiu, nesse momento, uma for-
mosa princesa que se aproximou das peregrinas, trazendo-lhes um grande
cântaro cheio de água pura e fresca. A bondosa princesa saciou a sede que
torturava as jovens, e estas, reanimadas, puderam reiniciar a jornada inter-
rompida. Ao despertar, impressionado com esse inexplicável sonho, deter-
minou Asad-Abu-Carib que viesse à sua presença um astrólogo famoso,
chamado Sanib, e consultou-o sobre o significação daquela cena a que ele –
rei poderoso e justo – assistira no mundo das Visões e Fantasias. Disse
Sanib, o astrólogo: “Senhor! As sete jovens que caminhavam pela estrada
eram as artes divinas e as ciências humanas: a Pintura, a Música, a Escultura,
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a Arquitetura, a Retórica, a Dialética e a Filosofia. A princesa prestativa que
as socorreu simboliza a grande prodigiosa Matemática.” “Sem o auxílio da
Matemática – prosseguiu o sábio – as artes não podem progredir e todas as
ciências perecem” (TAHAN, 2001, p. 63).

Assim, não podemos ignorar que, a matemática é o núcleo central das
ciências e da cultura. Não é, pois de estranhar que um matemático possa
afirmar que a mesma tem como principal objetivo o desenvolvimento de
um teorema a sua beleza e não a sua aplicação econômica, militar, ou outra.
Nesse sentido, um pensamento de Weyl resume a idéia anteriomente apre-
sentada quando diz: “o meu trabalho sempre tentou unir o verdadeiro e o
belo, mas, quando tive de escolher entre um e o outro, escolhi normalmente
o belo” (1997, p. 34).

Pesquisadores como Knijnik (2004), Motta (1998), dentre outros, já mos-
traram a importância da cultura no contexto educacional matemático, indican-
do que a Educação tem função social e socializadora, isto é, deve proporcionar
aos indivíduos acesso aos saberes e formas culturais inerentes ao contexto social
a que pertencem, promovendo desenvolvimento e aprendizagem. Nessa pers-
pectiva, Knijnik (2004) acredita que o primeiro alicerce que apresenta para seu
argumento diz respeito ao entendimento à cultura, caracterizando-a como algo
que as pessoas, os grupos sociais produzem que não está de uma vez por todas
fixada, determinada, fechada nos seus significados. Assim, a cultura não é en-
tendida como algo consolidado, um produto acabado, homogêneo. Este modo
de conceituar cultura implica em entendê-la como um terreno complexo, tenso,
em permanente disputa pela imposição de significados.

É importante ressaltar e questionar o velho chavão que diz: “Nossa função
como professoras e professores é trazer para o currículo, ensinar na escola a
matemática que foi acumulada pela humanidade.” Neste processo está em
jogo a etnomatemática: matemática que tem sido chamada de “matemática
acumulada pela humanidade”, diferentemente de posições defendidas pela
“pedagogia crítico-social dos conteúdos”. Neste caso argumenta-se que a cha-
mada “matemática acumulada pela humanidade” é somente uma parcela de
uma ampla e heterogênea produção social.

O termo “etnomatemática” não é novidade no campo da ciência, visto
que é um composto em que está implícito um heterogêneo conjunto de práticas
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e abordagens, conectadas a diferentes modos de significar os tempos que
atualmente vivemos, tempos estes em que a educação está envolvida, em
particular a Educação Matemática, que compreende a construção de um mundo
menos desigual e mais solidário. São, portanto, distintas visões de mundo,
distinta apreensão do papel que a Ciência Ocidental vem desempenhando na
conformação deste mesmo mundo, associadas a diferentes modos de visuali-
zar o papel que a Educação Matemática pode desempenhar nos processos de
mudança social.

Ao lançarmos a etnomatemática como alicerce nesse contexto educacio-
nal, estamos estabelecendo estreitos vínculos entre matemática e cultura e
entre matemática e os modos das pessoas significarem o mundo, tentando
problematizar aquilo que Ubiratan D’Ambrosio (1996) aponta como as ca-
racterísticas da matemática escolar destacando as marcas de eurocentrismo,
branquidade da classe média e de masculinidade e Knijnik (2004) têm desta-
cado no sentido da urbanidade. Diante disso, é relevante questionar: Quem
tem ficado escondido? Os povos não europeus, não-brancos, as mulheres, os
camponeses do meio rural. São as produções culturais destes grupos que
têm sido sistematicamente excluídas, ficando fora dos currículos escolares
(KNIJNIK, 2000) e até mesmo do cenário econômico brasileiro.

Para Motta (2004), a cultura matemática possibilita ao professor criati-
vo formar alunos com pensamento independente, trabalhando uma educa-
ção matemática crítica, com reflexos sociais importantes para a inserção
no mercado global, para a atuação como cidadão e para a formação integral
do ser humano.

O labirinto e o ambiente artesanal utilizados para a linguagem da

matemática

No município de Juarez Távora-PB 80% da população encontra-se en-
gajada na produção artesanal da renda labirinto, processo esse realizado em
seis etapas: escolha do tecido e metragem; risco do desenho no tecido de
linho; desfio do tecido; enchimento do tecido com agulha e linha; torcimento
e perfilamento no artesanato. Após essas seis etapas são feitas a lavagem e a
esticagem do trabalho artesanal. Os cálculos para a objetivação do trabalho
com o labirinto são feitos mentalmente envolvendo contagem, adições e
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subtrações. As condições em que o povo desenvolve suas operações de traba-
lho são na maior parte das vezes precárias, o que leva a uma exploração do
trabalhador e, conseqüentemente, o não entendimento da importância educa-
cional que o labirinto pode proporcionar.

Em nossas incursões no referencial teórico, percebemos que em relação
ao contexto escolar da aquisição dos atos da leitura da matemática relacionada
à cultura, poucas pesquisas têm sido feitas a respeito deste assunto. No Brasil,
a pesquisa no campo artesanal encontra-se ainda inexplorada, com poucas ini-
ciativas acadêmicas e empresariais, em que a maioria dos trabalhos artesanais
atualmente existentes no mercado, apesar de serem extremamente explorados
na área comercial, não apresentam envolvimento pedagógico educativo.

Mediante esta problemática, surgiu o interesse em iniciarmos um traba-
lho de articulação entre a matemática e a cultura da cidade de Juarez Távora na
Paraíba em que este aspecto da cultura é o meio econômico principal da cida-
de. Sendo a renda do labirinto a principal fonte econômica, envolvendo uma
parte dos alunos e professores nesta atividade foi que desvendou-se a possi-
bilidade de se trabalhar os conceitos matemáticos, visto que estes poderiam
contribuir na resolução de problema que possam ser explorados e (re) formu-
lados de forma lúdica e interativa, juntamente com a vivência dessa cultura
na cidade.

Este aspecto cultural do labirinto, tão conhecido pelos sujeitos paraiba-
nos, favorece a assimilação dos conteúdos escolares, possibilitando uma
melhor apropriação dos conhecimentos produzidos historicamente. Nesse caso
é que o valor do labirinto – atividade de trabalho – torna-se imensurável visto
que é um trabalho concreto que espontaneamente requer um conhecimento
da matemática.

Abordamos neste texto a resolução de problema de uma maneira mais am-
pla, não restringindo a uma definição específica. A esta ampliação denominamos
de situação-dilemática, para a qual damos a conotação de uma manifestação de
hesitação e dúvida, momento espontâneo do aluno que emerge quando esse pre-
cisa resolver um problema e se encontra diante da escolha de possibilidades de
solução. Uma situação desafiante que requer interatividade do indivíduo desde
o encontro/formulação do problema até a elaboração de estratégias próprias de
resolução do mesmo, constituindo-se em um processo de criação.
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Para escolher a melhor possibilidade de resolução, o aluno atribui senti-
do próprio à situação, cria, produz e não só reproduz e, em uma relação
dialética e dialógica com a situação e com colegas, chega a um significado
consensual para a resolução do problema que pode ser uma síntese provisória
ou definitiva (KALMYKOVA, 1977). Se a síntese realizada for a primeira, o
aluno permanece na situação-dilemática, até que consiga encontrar a melhor
síntese para a situação. Entendemos que o aluno enfrenta o problema de
forma lógica, porém, em um primeiro momento, essa forma não está organi-
zada desse modo, mas de outro muito confuso, com fertilidade de idéias.

Sabemos que a utilização do artesanato – labirinto – no ensino de mate-
mática pode auxiliar o aluno em suas criações e elaborações, podendo rever
seus processos de resolução de problema. Saviani  pontua que:

A essência do problema é a necessidade. (...) Assim, uma questão, em si,
não caracteriza o problema, nem mesmo aquela cuja resposta é desconheci-
da; mas uma questão cuja resposta se desconhece e se necessita conhecer,
eis aí um problema. Algo que eu não sei não é problema; mas quando eu
ignoro alguma coisa que eu preciso saber eis–me, então, diante de um
problema (2000, p. 21) (grifo nosso).

Avaliamos que este autor caracteriza a necessidade em resolver um
problema tendo como ponto de partida à experiência individual de cada ser
humano, o que pode fazer oscilar “o conceito de problema em função da
diversidade de indivíduos e da multiplicidade de circunstâncias pelas quais
transita diariamente cada indivíduo” (2000, p. 14). Além disso, o autor afir-
ma que a necessidade só pode existir se for sentida pelo homem como tal.
Segundo suas palavras, “o conceito de problema implica tanto a conscientiza-
ção de uma situação de necessidade (aspecto subjetivo) como uma situação
conscientizadora da necessidade (aspecto objetivo)” (2000, p. 15). Ainda, con-
forme a perspectiva histórico-cultural, os conceitos estão intimamente ligados
entre si e funcionam como uma espécie de conceitos-unidade, ou como diz
Vygotsky, um sistema conceitual, cujo núcleo – no caso da situação do labirinto
– é a contagem.

Acreditamos que para escolher o tema – labirinto – a ser utilizado em
sala de aula, o alfabetizador deve, primeiramente, ter em mente os objetivos
que deseja alcançar, explorar o artesanato labirinto para melhor conhecê-lo e
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planejar as atividades que serão propostas aos alfabetizandos, pois por mais
rico e interessante que seja o artesanato labirinto, por si só, não será propício
à elaboração sistemática de conhecimentos.

O ambiente artesanal – labirinto – utilizado no trabalho de matemática
permite, desde a primeira etapa, a utilização pelo aluno de conceitos e opera-
ções matemáticas, pois como mencionamos acima é utilizado: metragem e
desenhos geométricos. Neste ambiente, o alfabetizando atribui características
e significados próprios para a matemática. Nessa etapa do trabalho artesa-
nal, o alfabetizando e o alfabetizador podem criar e incorporar recursos como
texto, artes e imagem e sua eficiência está diretamente relacionada ao conhe-
cimento da cultura artesanal.

A utilização pedagógica do artesanato labirinto está restrita ao conheci-
mento do trabalho artesanal, porém é fato consumado que a maioria dos alfa-
betizandos são artesãos e conhecedores do processo artesanal e que o alfabe-
tizando deverá conhecê-lo, não só como fonte de recurso pedagógico, mas
também como uma transmissão cultural do processo artesanal do labirinto.

Com essa situação solucionada, o alfabetizador introduz os conceitos
matemáticos para as etapas do artesanato do labirinto, transportando assim,
da prática vivida pelo alfabetizando para uma prática concreta: desenhos
geométricos, cálculo de pontos e laçadas, transcrição para o papel desses
desenhos e dos cálculos matemáticos.

As seis etapas do artesanato de labirinto, são apresentadas pelo artesão/
alfabetizando para a alfabetizadora como uma proposta de aprendizagem,
sendo aplicadas na teoria e na prática pedagógica da aula.

O artesanato como fonte de renda para o município de Juarez

Távora na Paraíba

A atividade artesanal é relegada a segundo plano e, dificilmente, esta
fonte geradora de renda é vista como estímulo na produção de conhecimento
do alfabetizando no ALFASOL. Nesta atividade, é imprescindível se pensar
o labirinto como um reforço insubstituível à retomada da auto-estima. Neste
sentido, os números pouco dizem dessas mudanças na vida do artista do povo.

O rosto do alfabetizando/artesão brasileiro pode mudar, e suas mãos,
postura e elegância também são a sua cara. Sua cara é a de um profissional
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valorizado pelo seu trabalho, que complementa ou mantém as despesas da
casa e a aquisição de bens de consumo antes inalcançáveis.

A situação sócio-econômica aponta para a necessidade de repensar as
práticas laborais, visto que os empregos diminuem devido às condições
estruturais da cidade com menos de 5.000 habitantes e ou a ausência de
crescimento econômico.

 Uma alternativa para a resolução de problemas básicos, decorrentes do
desemprego, seria pensar em propostas de cooperativa na comunidade, com
a bsuca de parceiros para a venda dos produtos artesanais, na qual os alfabe-
tizandos poderiam conviver mais harmoniosamente. Tais práticas poderiam
contribuir para os referenciais da vida desses e a transmissão da cultura do
artesanato do labirinto em nível regional e nacional.

Considerações finais

Diante da reflexão que traçamos acerca da importância do labirinto como
contribuição no ensino da matemática na alfabetização de jovens e adultos,
vemos que no processo de criação e construção da linguagem matemática,
os alfabetizandos encontraram algo novo que ainda não era conhecido.
Esse momento de encontro com o desconhecido chamamos de inespera-
do (CARAÇA, 2000). É nesse momento que o pensamento lança idéias, ainda
que nebulosas e o aluno tem a oportunidade de se envolver integralmente no
problema, ou seja, o aluno entra em contato com o problema com suas emo-
ções, ansiedades, sentimentos, hesitações, alegrias.

É a partir do inesperado que o aluno sente a necessidade de elaborar
processos de pensamento que o auxiliem a resolver o problema e a criar uma
nova interpretação da realidade, correspondente ao objetivo que mobilizara
tal interação (CARAÇA, 2000), constituindo-se o inesperado em elemento
essencial no movimento de progresso no conhecimento da realidade.

Para analisar o movimento da linguagem matemática de resolução de
problema salientamos que a situação-dilemática é vivenciada quando os
alunos se deparam com o medo, a angústia, a incerteza e até mesmo a
alegria no estabelecimento de criar, durante o processo. O problema ca-
racteriza-se no momento em que o alfabetizando, ao ter elaborado um pla-
nejamento para o artesanato, que passa a executá-lo frente à linguagem
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matemática e encontra situações inesperadas que, muitas vezes, volta a con-
figurar a situação-dilemática.

Nesse estudo, ainda em andamento, já pudemos perceber que existe uma
intrínseca relação entre cultura e a pedagogia matemática, em que os profes-
sores e alunos podem construir suas aulas sem descartar a cultura local. Além
disso, a oportunidade de transmitir, divulgar e continuar construindo o seu
trabalho artesanal, com uma renda participativa para a família é algo que faz
o alfabetizando sentir-se desafiado a rever e refletir, bem como buscar novos
conhecimentos, tanto artesanal quanto matemáticos e econômicos, de forma
autônoma e, por meio da análise dos diferentes pontos de vista dos colegas,
elaborarem processos diversos de resolução de problema.

Notas

* labirinto (ou crivo) – artesanato típico da região paraibana, em renda de agulha
e tem como característica o fio desfiado, tecido com linha, seguindo os desenhos
estabelecidos.
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Resumo

A partir de uma abordagem sociolingüística que trata da fala como parte inte-
grante da cultura, discute-se a alfabetização de jovens e adultos como um pro-
cesso sociocultural que envolve atividades de linguagem e por isso se volta para
os participantes desse processo e para sua vivência comunicativa de usuários de
língua ou de fala, em um dado contexto sociocultural.

Palavras-chave: Linguagem; Cultura e alfabetização.

From a sociolinguistic approach which treats speech as an part of culture, this
article discusses the Literacy of young and adult people as a sociocultural process
that involves language activity and for this reason it is directed to the participants
of this process and for their communicative living experience of the language or
speech users in a certain cultural context.

Keywords: Language; Culture and literacy.

Introdução

objetivo geral deste trabalho é discutir a alfabetização de jovens e
adultos como um processo sociocultural que envolve atividades de

linguagem e, como tal, deve voltar-se para os participantes desse processo
e para sua vivência comunicativa de usuários de língua ou de fala, em um
dado contexto sociocultural. Consideramos aqui a alfabetização de jovens
e adultos como um processo sociocultural distinto da alfabetização de cri-

O
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anças, na perspectiva escolar formal. A distinção básica é que a alfabetiza-
ção de crianças ocorre em um processo de escolarização, concomitante com
o processo global de socialização e inclusão da criança na cultura geral da
sociedade de que faz parte, ao passo que a alfabetização de jovens e adultos
diz respeito a sujeitos já excluídos da escolarização, mas de forma espontâ-
nea já socializados e já incluídos na cultura geral, a despeito de muitas
vezes se considerar inferiorizada essa forma de socialização e de inclusão.

Discutir a alfabetização de jovens e adultos enquanto um processo
sociocultural implica a consideração dos aspectos lingüísticos e sociais
intervenientes nesse processo. Uma das abordagens que consideramos
eficazes no tratamento dessa questão é a da Sociolingüística, que trata
das relações entre língua e sociedade, e dentre suas diversas abordagens,
invocamos aqui especialmente a Etnografia da Comunicação, conforme
Hymes e Gumperz (1972) e, ainda, a Sociolingüística Interacionista pro-
posta por Gumperz (1984), segundo as quais a fala é parte integrante da
cultura. Nestas abordagens, é fundamental o conhecimento das práticas
comunicativas dos grupos sociais, para a compreensão da função da fala
na vida social e, por conseguinte, na alfabetização, uma vez que aqui tam-
bém se considera alfabetização um processo sociocultural permeado por
relações comunicativas. E, para a própria alfabetização essa compreen-
são é básica, no sentido de orientar as práticas ou vivências dos partici-
pantes desse processo.

Este trabalho está dividido em duas partes:

1. Na primeira parte, discutiremos a função da fala ou linguagem na
vida social e, particularmente, na alfabetização de jovens e adultos;

2. Na segunda parte, trataremos da fundamentação sociolingüística da
alfabetização de jovens e adultos enquanto um processo sociocultural.

1. A função da fala ou linguagem na vida social e,

particularmente, na alfabetização de jovens e adultos

O termo “linguagem” será utilizado aqui como um pressuposto do que
significa fala, mais especificamente fala humana, isto é, na concepção de
que, como afirma Hjelmslev, é “inseparável do homem e segue-o em todos os
seus atos” (HJELMSLEV, 1975, p. 1).
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Atualmente parece não restar dúvida de que a linguagem mais presente na
vida do homem é a oral. Isto porque a fala oral é, pelo menos por enquanto, a
manifestação mais natural da linguagem. É, por exemplo, aquela que todos os
homens adquirem naturalmente. É, pois, a linguagem universal dos homens.

Como se sabe, as manifestações de linguagem assumem formas varia-
das, cujo valor de cada uma é uma atribuição do grupo que as desenvolve.
Desse modo, o leque de manifestações de linguagem é muito amplo, abran-
gendo desde a fala oral, gestual, corporal, a escrita e outros sinais sensorial-
mente perceptíveis, da mesma forma que são variáveis as atribuições de valor
a cada uma delas. Essas variadas formas de linguagem não apenas comuni-
cam, mas, dependendo da cultura ou de situações especiais dentro de uma
dada cultura, constituem também formas significativas de expressão cultural,
de interação social e até de fortes mecanismos de resistência cultural, inclusi-
ve étnica, através do simples fato de apenas serem utilizadas. É preciso, pois,
considerar esses diversos usos e sua variabilidade no ambiente social em que
ocorrem, para se poder construir uma re(a)presentação de linguagem, condi-
zente com a realidade re(a)presentada por ela.

Todas essas formas de linguagem têm como uma de suas funções a comu-
nicação, ainda que não seja esta ou nem sempre esta, a mais fundamental. Mas
o que mais ressalta da observação da realidade das relações sociais concretas é
esse caráter de comunicabilidade; comunicabilidade que tem como marca prin-
cipal a significação da ação; “significação concebida como uma propriedade
das expressões (apreensíveis pela enumeração de características sintáticas e
morfológicas), mas como um ato, um ato intencional, motivado, resultante, de
um lado, dos interlocutores e de outro, dos elementos convencionais utilizados
na interlocução”, conforme Franchi (1992, p. 12). Essa significação é resultante
ainda da atualização da ação no seu processo interacional, razão por que a
significação de que se constitui a linguagem é de natureza cultural à medida
que diz respeito aos interlocutores da comunicação, enquanto sujeitos determi-
nados social e historicamente. Essas ações concretas observáveis nos grupos
humanos podem até ser consideradas educacionais ou pedagógicas à medida
que, por um processo de continuidade, reproduzem-se historicamente entre
grupos e de geração para geração (Cf. COSTA, 1996).

Ora, se as manifestações de linguagem são culturais, fica difícil fazer
aferições valorativas intergrupais, visto que cada cultura basta-se a si mesma,



Revista da Alfabetização Solidária – vol. 6 – nº 6

Catarina de Sena Sirqueira M. da Costa  – p. 35-48
38

assim como, do mesmo modo, uma língua, qualquer língua, sempre atende
às necessidades dos seus falantes, portanto bastando-se a si mesma. Por isso
é que se diz que a língua, e em acréscimo, qualquer forma de linguagem não
possui em si valor algum, pois que o valor de uma língua, de uma linguagem
somente pode ser atributo de e relacionada aos seus usuários. Portanto, expli-
car a linguagem de uma sociedade ou de um grupo social implica antes inves-
tigar a produção de suas variadas formas em cada contexto em que é expressão,
e meio de comunicação no processo de interação social. É, pois, preciso,
nesse caso, investigar os processos comunicativos .

Enquanto parte de processos socioculturais mais amplos, os processos
comunicativos permeiam todos os demais processos, ora produzindo-os, ora
apenas possibilitando-os, ora facilitando-os, ora impedindo-os, ora deles re-
sultando, enfim, evidenciando o caráter imbricado das relações sociais e pro-
cessos comunicativos, fazendo ressaltar a unidade indissociável existente entre
eles. Os processos comunicativos são, portanto, processos sociais da mesma
natureza das relações sociais, sejam simples processos interacionais (trocas
de mensagens), sejam complexas redes de relações econômicas (produção,
circulação e consumo de bens e serviços) ou de alianças políticas (casamento,
compadrio, organização em partidos políticos, luta pelo poder etc.).

Nesta perspectiva, só podemos conceber a alfabetização como um proces-
so social de comunicação, de interação que permeia a vivência de indivíduos e
de grupos de um dado contexto sociocultural, através do estabelecimento e/ou
de ampliação de suas possibilidades comunicativas e interativas, por conse-
guinte, de suas relações sociais.

E nesse sentido é muito oportuno interrogar-se sobre como estamos vendo
a alfabetização. Então vejamos.

As concepções mais gerais do senso comum e, também, as mais difundidas
sobre alfabetização relacionam ou vinculam o significado desse termo a proces-
sos formais de ensino, a situações de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita,
conforme desenvolvidos pela escola e na escola. Etimologicamente, alfabetiza-
ção vem de alfabetar e significa ensinar o alfabeto. Num sentido dicionarizado, o
termo alfabetização significa processo de ensino-aprendizagem da leitura e da
escrita (embora a escrita seja omitida nas definições contidas em alguns dicioná-
rios, por exemplo, no Novo dicionário Aurélio). Essas concepções apontam, pois,
para aspectos pedagógicos, relativos mais ao ensino do que à educação.
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Em muitas circunstâncias, a alfabetização de jovens e adultos é vista como
uma questão educacional que tem no efeito de sua ausência, o analfabetismo,
um problema social. Ela é vista como uma questão social, toda vez que se tem
constatado que a instrução básica da população não atende a certas necessida-
des do Estado. Uma dessas necessidades, de ordem política, é a promoção de
integração de parcela significativamente ampla da população, incluídos aí os
analfabetos, a uma imaginária identidade nacional. Como qualquer identidade
social ou étnica constitui processo de identificação, portanto, comunicativo, tal
inclusão não ocorre se a comunicação ou interação não se instaura. E a comu-
nicação não se instaura porque tal identidade era e ainda é traduzida em um
conceito excessivamente abstrato de cidadania, quase sempre dissociado da
vivência e dos interesses específicos dessa parcela da população, com respeito
à cultura e a outros importantes componentes sociais.

Outra necessidade de ordem econômica, diz respeito à formação e re-
orientação de mão-de-obra, em função de exigências crescentes de competi-
tividade ditadas pela economia mundial, para o que se torna imperioso rever-
ter situações educacionais adversas à proporção que a Educação tem sido
colocada como o requisito indispensável e básico ao desenvolvimento sócio-
econômico desses países. E atualmente, o processo de globalização da eco-
nomia mundial tem imposto, como um dos parâmetros de desenvolvimento
ou de predisposição para alcançá-lo, certos padrões educacionais que osten-
tam taxas próximas de zero ou insignificantes de analfabetismo. E no Brasil,
onde, nessa ótica, o índice de analfabetismo ultrapassa os limites da tolerân-
cia desenvolvimentista tem-se debatido com muita insistência essa ques-
tão, priorizando-se ações que visam, de forma imediata, mais o combate ao
analfabetismo do que a promoção da alfabetização e da escolarização efeti-
vas. A ótica dominante na alfabetização de jovens e adultos tem sido a de
suprir deficiências que dificultam ou impedem a absorção de tecnologia, de
especialização profissional e, consequentemente, de inserção no mercado.

Nessa perspectiva têm sido definidas inúmeras campanhas, programas e
projetos de alfabetização de jovens e adultos apoiados em políticas educacio-
nais e propostas teórico-metodológicas de alfabetização. A maioria dessas
propostas pedagógicas tem sido no sentido de desenvolver habilidades fun-
dadas em práticas, saberes, atitudes e valores definidos fora, acima e inde-
pendentes das esferas socioculturais dos sujeitos reais e concretos envolvidos
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no processo, sejam aqueles sujeitos que orientam e conduzem a tarefa de
alfabetizar, professores-alfabetizadores – sejam aqueles que a ela se subme-
tem enquanto supostos beneficiários – os jovens e adultos analfabetos.

Mesmo por trás dos esforços mais bem intencionados e das propostas
mais preocupadas com fundamentação consistente, têm estado ausente maio-
res considerações acerca da natureza e do funcionamento de um dos aspectos
centrais e fundamentais da alfabetização: a língua, a fala, ou melhor, a lin-
guagem (e os processos comunicativos e interacionais), especialmente en-
quanto componente fundamental do conjunto dos fatos sociais. A despeito
desses esforços e mesmo considerando-se seu caráter predominantemente
instrumental de alfabetizar, muitos brasileiros que não tiveram a oportunida-
de de acesso à educação escolar, também não conseguiram penetrar no mundo
da língua escrita, apesar de estarem circundados por ele, tendo assim cerceada
a oportunidade de ampliação de suas relações sociais.

O que muitas vezes se tem deixado de considerar é que a leitura, a escrita
constituem atividades de linguagem, e como toda linguagem são processos
construtivos de representação desenvolvidos por sujeitos reais, concretos.
Leitura e escrita são meios de representações que os sujeitos fazem de si e de
suas realidades concretas e ideais, ao tempo em que são, elas próprias, também
representações. São processos comunicativos e interativos que, por conseguinte,
produzem, reproduzem e ampliam relações sociais.

Como processo de construção, a linguagem (a escrita ou a leitura) é capaz
de recuperar significações que a despeito de suas manifestações mais eviden-
tes, ou assim consideradas, remetem ou revelam aspectos mais incisivos de
seus usuários, de sua vida social, e de sua realidade, naquilo que lhe é mais
significativo do ponto de vista social e cultural. Enquanto representação, leitu-
ra e escrita são uma re-apresentação ativa do que se apresenta seja aos sentidos,
seja à imaginação, sejam objetos e ocorrências concretas, sejam objetos imagi-
nários ou ocorrências simbólicas. A leitura e a escrita, portanto, representam
essas realidades e possibilitam reflexões capazes de compreendê-la e avaliá-la
nos seus aspectos mais significativos. A compreensão dessas realidades sem-
pre concretas na sua origem, promove uma re-elaboração num nível teórico
com o objetivo de explicá-las ou justificá-las (Cf. COSTA, 1996). E nesse sen-
tido os usuários reais ou potenciais da leitura e da escrita têm que se reconhecer
nela, já que ela os representam. Trata-se, pois, de um processo de conscientiza-
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ção de si e do mundo, que constituem os grandes desafios da leitura e da escrita
e que têm na alfabetização o seu processo desencadeador.

É somente mediante o uso adequado da linguagem ou das linguagens, da
fala ou das falas na alfabetização enquanto um processo sociocultural que os
indivíduos serão capazes de tomar parte das relações sociais mais amplas no
nível do grupo social em que convivem ou para além dele, seja no sentido de
possibilitar, facilitar, impedir ou construir novas relações sociais. Ler e escrever
são também processos de construção e organização da experiência dos sujeitos.
Através da leitura e da escrita os alfabetizandos, sujeitos destas atividades,
constroem toda sua realidade no sentido de dela tornar-se consciente, mas tam-
bém constroem novos sentidos e significados produzindo novas experiências,
através da recriação da sua realidade, em razão do que se consideram produtores
dessa nova realidade, e o que os estimula a novas perspectivas socioculturais.

Desse modo fica sem sentido tratar leitura e escrita como processos ou
atividades abstratas, descontextualizadas, fragmentadas, impositivas, alheias
a vida dos grupos, fora de seus usos comunicativos e lingüísticos, de seu
contexto sociocultural, porque leitura e escrita são atividades comunicativas
sociais, interativas e reflexivas; logo, precisam resultar necessariamente de
representação e construção de seus leitores e escritores e daqueles que mesmo
não podendo ainda utilizá-las plenamente, fazem parte do grupo social do
qual ela é própria e, portanto, também a representam.

 Leitura e escrita, assim concebida, sempre resultará de sua vivência por
seus usuários, enquanto membro e representante de uma categoria ou organi-
zação social mais ampla. Dessa maneira, uma pessoa será considerada alfabe-
tizada quando for capaz de ler, escrever e entender, por exemplo, uma mensa-
gem escrita por mais simples que seja, desde construída por ela, segundo sua
vivência social. E esse desempenho será possível, desde que tal processo repre-
sente algo para ela, porque resulta de sua elaboração, enquanto conseqüência
de suas relações com o mundo e com sua experiência particular de mundo,
inclusive da própria escrita, uma vez que o entendimento que terá, será fruto de
sua construção pessoal, de sua autoria. Leitura autoral, escrita autoral em que
alguém, no caso, o alfabetizado, possa responder pelas diferentes ocorrências
ali representadas, pelos diferentes enunciados ali manifestados porque derivam
de mecanismos de linguagem que dominam e que o identificam como autor de
leituras e de escritas construídas por quem leu ou escreveu.
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Disso conclui-se que alfabetização deve ser um processo social, comuni-
cativo e interativo, da mesma natureza que os demais processos sociais, comu-
nicativos e interacionais. Destes diverge não como distinto, mas apenas no grau
de complexidade de sua operacionalização relativamente aos demais processos.

2. Fundamentação sociolingüística da alfabetização de jovens e

adultos enquanto um processo social

Na perspectiva da Sociolingüística é a língua falada ou a fala, o fio con-
dutor que permeia, permite, promove e reflete tanto a totalidade quanto a
especificidade das relações sociais. A Sociolingüística de que se trata aqui se
direciona para aspectos reais da vida do falante, considerando que a fala,
quaisquer que sejam suas atividades, níveis de descrição ou análise será sem-
pre avaliada em função dos seus meios e fins sociais, segundo a organização
social mais ampla de que faz parte e não simplesmente lingüística dos falan-
tes (Cf. HYMES, 1974). Grupos sociais com organização social diferente
podem possuir os mesmos meios lingüísticos com destinação social diferente,
do mesmo modo que podem usar meios lingüísticos distintos para os mesmos
fins sociais. O que importa é que meios lingüísticos definem-se pelo co-
nhecimento de regras subjacentes à conduta comunicativa, conforme as di-
versas situações de interação social. Cada situação de interação remete à estru-
tura social dos participantes. Logo as situações de fala ou situações comuni-
cativas possuem um caráter mais social do que propriamente lingüístico.

E, sendo a fala ou a comunicação da mesma natureza que os demais
fatos sociais e mantendo com eles uma unidade indissociável, resulta infrutí-
fero e sem nexo considerá-la isoladamente. Nesse caso, é fundamental levar
em conta toda a sua dinâmica enquanto atividade e as regras que governam
seu uso, cujo conhecimento vai depender do comportamento do falante nas
situações e eventos de fala, o que evidencia cada vez mais a importância da
consideração das relações sociais. Isso porque cada participante numa situa-
ção social, interativa, num evento de fala qualquer, manifesta sua escolha
pessoal de convenções lingüísticas, culturais e interacionais, mas sempre em
base a normas sociais partilhadas. Porque as escolhas dos que interagem têm
um valor simbólico: tudo interage, resultando em uma mensagem, verbal ou
não, um sentido que depende de seus pressupostos socioculturais, de suas
experiências, de seus valores.
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Vários eventos de fala, ou seja, atividades governadas por regras ou nor-
mas sociais para o uso da fala, podem estar associadas à alfabetização; seja
uma conversa informal sobre leitura e escrita da qual participam analfabetos,
seja uma conversa entre alfabetizandos sobre temas específicos desenvolvi-
dos numa situação formal de ensino-aprendizagem da língua escrita, seja a
leitura de um texto relacionado com temas de interesse do leitor, da comuni-
dade ou daqueles para quem lê, seja a produção oral de um texto para ser
escrito por alguém, seja a produção de textos narrativos, cartas, bilhetes, anún-
cios etc. Cada um desses eventos pode ser descrito em termos de quem parti-
cipa do evento, para quem ou para que se orienta ou se destina o evento, que
mensagens são veiculadas no evento, quais os propósitos ou funções do evento,
qual a seqüência dos acontecimentos e as regras ou normas que orientam o
uso dos meios lingüísticos. Ou seja, quem fala, escreve ou lê o quê, para
quem ou para que se lê, quando e como etc.

A alfabetização para ser concebida e efetivada como uma situação socio-
cultural, suas atividades não podem restringir-se a monólogos, a receitas pron-
tas, muitos menos fantasiosas, portanto não podem ser de uma ordem dife-
rente que não seja relacionada com a ordem da comunidade à qual pertencem
os seus participantes, sob pena de se constituir em uma situação alheia que
nada tem a ver com os participantes, com sua realidade e, assim, sem a menor
possibilidade de se constituir em um processo comunicativo e, por conse-
guinte, um processo social real, concreto e efetivo.

Como muito bem coloca Gumperz (1984), na situação de comunicação
cada um dos que interagem, possui os meios discursivos ou de fala que dispõe
para codificar suas mensagens e decodificar as dos outros. Estes meios seriam
os “índices” que repousam sobre as convenções de contextualização, mais
sutis ainda do que as convenções lingüísticas e sociais em geral. Como o
emprego de uma forma sintática ou lexical particular, de uma forma polida
ou outra, de elementos prosódicos ou paralingüísticos como entoação, pausa,
risos etc. ou de mecanismos conversacionais, em torno da fala, colocados a
partir da língua, dialeto, ou de um estilo particular.

Esses “índices” são ocorrências que estão muito próximas, uma vez que
sempre há uma interpelação do receptor da mensagem que responde em fun-
ção de sua própria identidade social e de suas relações com o emissor. Se eles
não têm o mesmo código interacional, haverá risco de incompreensão. Este
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é, pois, a importância do papel simbólico da fala, porém não podemos nos
esquecer que enquanto símbolos seu valor depende do seu contexto, da cultura
em que está inserida. E é por tudo isso que uma proposta de alfabetização,
seja de que natureza for, reclama por uma proposta mais concreta, porquanto
se relacione com aspectos reais da vida do falante ou do alfabetizando.

Para melhor esclarecer ainda a importância da comunicação contextuali-
zada no processo educacional, especialmente na alfabetização, vejamos
algumas explicações do processo comunicativo. Segundo Hymes (1972),
diferenças nos modos de falar e de escutar entre redes de falas dos participan-
tes de um evento social podem levar a sistemáticas e recorrentes falhas na
comunicação. Isso é particularmente observado em sala de aula, na relação
professor-aluno. Com base nesses fatos, enfatiza-se que a descontinuidade
entre normas culturais, características dos ambientes domésticos e das redes
sociais dos alunos e as da escola seriam responsáveis pelos desencontros
entre professor e aluno e o conseqüente fracasso escolar. Fato comumente
destacado nessas situações diz respeito às expectativas implícitas dos partici-
pantes em relação ao comportamento interacional apropriado as quais são
passíveis de serem interpretadas por quem participa do processo.

Razão porque essa falta de integração manifesta-se, pois, com frequên-
cia em situações de diversidade cultural em que crenças e valores quase sem-
pre se defrontam em oposição contraditória. Essas expectativas derivam da
experiência do falante na sua comunidade de fala ou o que mais recentemente
se chama de redes de fala. “As redes são conjuntos de pessoas que se associam
estreitamente e que passam a partilhar suposições comuns sobre estilos e
usos apropriados de comunicação”(ERICKSON, 1987, p. 3).

Como se sabe, tanto a língua quanto a cultura, de um modo geral, podem
resistir aos contatos entre os grupos, mesmo havendo entre eles uma certa
interdependência (Cf. GUMPERZ, 1984; BORTONI-RICARDO, 1985). Essa
dificuldade é manifestada na dificuldade de organização social, de articula-
ção conjunta dos indivíduos, revelada na dificuldade de integração e, sobre-
tudo, na busca de soluções para seus problemas e necessidades comuns.

 Como essas considerações da relação pedagógica escolar indicam, as
atividades da alfabetização de jovens e adultos, bem como a situação em que
acontecem só podem ser concebidas numa comunidade de fala, numa unidade
social que permita situar cada um dos componentes de fala em inter-relação
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com os outros, de forma a permitir a sua ação dinâmica, sua função e signifi-
cado sociais, enfim todos os demais fatores sociais implicados na atividade
de fala tais como falante, remetente ou emissor, ouvinte, receptor ou destina-
tário, escritor, leitor etc. Todos esses componentes em articulação com os
demais fatos sociais numa organização social constituem a rede comunicativa
daquela organização social.

Portanto, da perspectiva sociolingüística, a alfabetização deve caracteri-
zar-se por atividades de fala ou de linguagem, situadas socialmente, conside-
radas enquanto redes comunicativas, principalmente de oralidade, de leitura
e de escrita. Essas redes são desenvolvidas, construídas enquanto atividades
de interação comunicativa, tendo um caráter educacional e pedagógico apenas
no sentido em que, como todo processo social, por um mecanismo de conti-
nuidade, como já vimos, reproduz-se, aperfeiçoa-se, e transmite-se.

Ora, a condição mínima para a efetividade de um ato comunicativo é que
falante/emissor e ouvinte/receptor tenham motivo, necessidade ou manifeste
o desejo de se comunicarem. Mais do que o uso de um mesmo código ou de
uma mesma fala, importam mais as relações sociais entre os interlocutores.
Nesse caso, na efetividade do processo comunicativo como de qualquer
processo dessa natureza, as atitudes dos falantes são mais importantes.

Como já é consenso na Sociolingüística, aspectos políticos, históricos,
afetivos, constituem critérios de definição de língua ou fala mais do que propria-
mente aspectos estruturais da língua em si. O grau de inteligibilidade do que se
fala é menos afeto por tipos de códigos, vamos assim dizer, do que propriamen-
te por atitudes relativamente a esse código. Vale dizer, atitudes relativamente ao
grupo social do qual o código é próprio ou que a ele de alguma forma se vincula.
Assim, pois, o que conta mais num processo comunicativo, interacional, são
mais os aspectos psicossociais e menos os estritamente lingüísticos.

Embora o discurso, a fala ou a linguagem da tradicional alfabetização
escolar considerada legítima seja da mesma natureza do discurso, da fala ou
da linguagem do alfabetizando, contudo o mundo a que se refere, a que reme-
te é estranho, às vezes até mesmo absurdo para aqueles participantes desse
processo. Só uma pessoa que por algum meio tenha tido algum contato e/ou
desenvolvido algum sentimento positivo em relação ao discurso ou a essa
fala da alfabetização escolar e, por conseguinte, o seu mundo, conforme desen-
volvido na escola em geral, pode conseguir com muita dedicação e empenho
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superar a distância estabelecida por este discurso e esse mundo ao qual se
refere em relação ao seu destinatário e o presumido beneficiário do processo
de alfabetização.

 Convém deixar claro que a posição que estamos assumindo nesta pro-
posta, não significa a defesa de uma posição da alfabetização escolar vir a ser
realizada na fala do alfabetizando, mas que sua fala, suas experiências anterio-
res à alfabetização possam no mínimo ser consideradas, até como forma de
estimular a fala da alfabetização escolar e, se quisermos de fato alfabetizar,
sem dúvida, a fala deles constituirá o ponto de partida no processo de alfabe-
tização, independentemente do desempenho do professor/alfabetizador.

 Se a alfabetização escolar constitui uma situação nova cujo objetivo é
estimular a inclusão ou a interação entre os membros ou grupos da comuni-
dade, fica muito difícil contar com essa interação se não se considerar as
experiências da comunidade, tentando aproveitá-las e prosseguir com a alfa-
betização voltada mesmo para a realidade, inclusive lingüística do alfabeti-
zando, e assim menos violenta do ponto de vista sociocultural.

Enfim, o que se espera de uma alfabetização efetiva é que o alfabetizando
adquira a competência comunicativa relacionada com a língua, oralidade,
leitura e escrita, que seria uma certa capacidade de oralidade, de leitura e de
escrita suficiente e adequada para o indivíduo situar-se de forma ativa no
mundo em que vive, quer se informando do que acontece no dia a dia, quer
expressando seus sentimentos e opiniões, ou seja, lendo o mundo construído
e já dado, e também, construindo e reconstruindo esse mundo.

Conclusão

Como conclusão desse olhar sociolingüístico sobre a alfabetização como
ela é, formalmente escolar, diríamos que língua, fala ou linguagem, seja em
que modalidade for, não se ensina e não se aprende em si mesma, até porque
em si mesma ela nem mesmo existe. O que parece mais sensato em um traba-
lho de alfabetização efetiva, nessa perspectiva, é proporcionar a oportunida-
de, a vivência de uma nova situação, estimulando o ensino/aprendizado de
linguagem ou de novas formas de linguagens com falantes ou usuários dessa
linguagem, juntamente com toda a comunidade cujas relações sociais são
mediadas e resultados dessa linguagem, para que juntos possam construir
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novos significados, novas realidades, novos mundos. É dessa vivência e só
dessa vivência que poderá resultar usuários da linguagem da alfabetização
através de atividades, da prática mesmo de oralidade, de leitura e de escrita
em uma comunidade que se propõe a uma nova realidade, uma nova história.

Rigorosamente, alfabetização efetiva não constitui um processo de ensi-
no/aprendizagem de um objeto em si, mas de um conjunto de atividades,
situadas socialmente, que tem reconhecidamente na oralidade, na escrita e na
leitura o fio condutor de todas essas atividades, desde que se relacione com
todos os membros de um grupo social, de uma comunidade e como tal deve
ser vivenciado por todos, compartilhado por todos e em todas as suas instân-
cias, porque diz respeito a todos que dela participam e, portanto, se dirige a
toda a comunidade, a seus membros, e é para seus membros que seus resulta-
dos podem e devem beneficiar em qualquer instância.
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Resumo

Este artigo aborda a Educação de Jovens e Adultos configurada na expectativa
de um espaço diversificado de conhecimento, cultura e prática de reflexão.
Busca repensar a função social da Educação de Jovens e Adultos e suas especi-
ficidades. Analisa as questões que envolvem a fala e a aquisição da linguagem
escrita na prática pedagógica, durante o processo de alfabetização.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Conhecimento prévio; Função
social da escrita; Variação lingüística; Aquisição da linguagem escrita.

Abstract

This article deals with the Education of Youngsters and Adults configured in the
expectation of a diversified space of knowledge, culture and practice of reflection.
It searches for rethinking the social function that involves the speaking and the
acquisition of the written language in the pedagogical practice, during the process
of literacy.

Keywords: Education of Youngsters and Adults; Previous knowledge; Social
written function; Linguistic variation; Written language acquisition.

m 1990, no Ano Internacional da Alfabetização, a Unesco realizou a Con-
ferência Mundial de Educação para Todos e o Brasil, juntamente com

mais de 150 países, comprometeu-se com o rompimento do paradigma do mí-
nimo de educação para o máximo da população, encarando o desafio da “Edu-
cação para Todos”, por toda a vida. A partir daí, o trabalho pela erradicação do

E
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analfabetismo absoluto vem apresentando resultados significativos no país, po-
rém o enfoque para o combate ao analfabetismo funcional continua diretamen-
te relacionado ao acesso e à permanência de jovens e adultos na escola.

Para reverter este quadro é preciso refletir sobre a dimensão socioeconô-
mica e o caráter humano que a situação apresenta. O problema social e econô-
mico mantém o ciclo da pobreza analfabeta, principal ingrediente da explora-
ção do trabalho infantil e escravo, enquanto o caráter humano faz com que
gerações de jovens e adultos sejam privadas do direito fundamental de expres-
são, comunicação e transformação de sua história pessoal e comunitária.

Esse desafio somente terá resultados positivos quando houver investi-
mento na qualificação de professores e na adequação do currículo à diversi-
dade sociocultural dos alunos, deixando para trás o contexto da educação
compensatória e assistencialista. Não é possível mais se pensar em transfor-
mação social por etapas. O investimento na educação de crianças, por exem-
plo, só tem sentido se houver igual investimento na educação de jovens e
adultos, uma vez que o desenvolvimento humano passa necessariamente pela
educação, para que seja garantido o acesso da criança à escola, do jovem ao
emprego e do adulto à renda.

A Educação de Jovens e Adultos está no centro do debate sobre a exclu-
são social e a desmoralização do ensino, pois mais que uma questão de escas-
sez educacional, insuficiência ou inexistência de escolaridade, o analfabetis-
mo é um fenômeno de exclusão social e de marginalização econômica, de
compulsório afastamento político e de privação dos benefícios sociais, dos
direitos civis e da falta de acesso às várias formas de expressão da cultura.

É preciso banir a idéia de EJA como um trabalho emergencial, como se
os resultados do processo educativo pudessem ser imediatistas. Dessa forma,
criam-se os projetos provisórios, transparecendo o conceito de que qualquer
pessoa é capaz de desempenhar a função de educador de adultos, como se
não necessitasse de formação, especificidade e atualização. É preciso elimi-
nar esse caráter não-profissional que desqualifica este educador, pois a edu-
cação concebida como processo requer preparação, execução e avaliação.

A EJA não pode mais se limitar a reproduzir o que se faz no ensino
regular, realizando meras transposições de modelos por ele utilizados, sem a
devida atenção às especificidades da população jovem e adulta. Repetir para
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os adultos uma versão comprimida dos conteúdos da escola destinada a crian-
ças e adolescentes é um engano. Deve ser seguido um caminho que leve em
conta as experiências do homem adulto, que valorize e reconheça seus co-
nhecimentos implícitos.

Um dos principais passos para o trabalho com Educação de Jovens e
Adultos é a valorização do conhecimento prévio e o reconhecimento dos alu-
nos como portadores de cultura e saberes. São pessoas que estão voltando
para a escola, muitas vezes em busca da educação que o mercado exige.
Chegam cansados depois de um dia de trabalho, têm pouco tempo para se
dedicar aos estudos, mas chegam também com muitas histórias e vivências.

Os alunos são, na maioria das vezes, rotulados como “incapazes para o
aprendizado”, pois a formação do professor de Educação de Jovens e Adultos
não trabalha as competências relativas às especificidades dos estudantes, não
permitindo assim o entendimento da forma de pensar e de construir o conhe-
cimento dos adultos.

As classes de EJA são heterogêneas. Nelas encontramos, por exemplo,
jovens urbanos envolvidos em movimentos da cultura de massa, pessoas que
buscam um diploma para uma promoção no emprego, migrantes da zona
rural, pessoas que almejam uma participação político-social mais ativa, idosos,
fiéis que querem aprender a ler a Bíblia.

Toda a preparação das aulas deve ser pautada sobre o que os alunos
trazem como conhecimento, o que querem aprender e suas necessidades.
A sistematização do ensino para jovens e adultos deve ter como finalidade
facilitar suas relações pessoais e sua integração profissional.

Os problemas encontrados em uma sala de aula de EJA, típicos de tur-
mas regulares, são a baixa auto-estima, a dificuldade de participação, muitos
atrasos, faltas e principalmente os problemas relacionados à linguagem
escrita e falada. A auto-estima é baixa porque a sociedade promove a des-
crença na própria capacidade cognitiva. A sensibilidade do professor é algo
extremamente importante no sentido do entendimento do comportamento dos
alunos: chegar atrasado ou participar pouco, não denotam necessariamente
sinais de falta de interesse.

Com relação aos impasses, sempre mal definidos pelo alfabetizador com
relação a língua falada e escrita, o jovem ou o adulto, ao dar início ao seu
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processo de alfabetização, já domina a fala e pode ser considerado um falante
nativo com grande domínio da língua. Há muitas maneiras diferentes de falar,
de usar a língua portuguesa, pois existem muitos dialetos. Há dialetos estig-
matizados e prestigiados socialmente.

A variação lingüística e a aquisição da linguagem escrita

Os jovens e os adultos levam para a sala de aula toda a experiência que
vêm tendo com a oralidade. Além disso, convivem com usos diferenciados
de escrita que encontram-se presentes na nossa sociedade, como propagan-
das, rótulos etc. Convivem, assim, com a interferência da atividade lingüística
oral e com os vários tipos de produção escrita que estão em sua volta. Algu-
mas hipóteses surgem desta relação, algumas pistas por onde começar a ler e
a escrever.

Dois procedimentos basicamente são utilizados pelos alunos: o uso da
linguagem oral como mediadora de um outro processo lingüístico em cons-
trução e a incorporação de recursos de escrita de diferentes naturezas, produ-
zidos por sua maior ou menor convivência com esse objeto de conhecimento.

Ao invés de aproveitar a presença desses fatores, percebemos que a
maioria dos programas de alfabetização de jovens e adultos não os levam
em consideração. Dessa forma, podemos apontar uma grande dificuldade
para o acesso ao funcionamento da escrita e a de sua diferenciação com
relação a oralidade. Ao contrário, o que podemos perceber é a substitui-
ção desse acesso por uma ênfase nos aspectos mecânicos da escrita e o
que deveria ser encarado como uma aprendizagem reduz-se à aquisição
de uma técnica.

Como considera Cagliari (1991), os modos diferentes de falar aconte-
cem porque a língua portuguesa, como qualquer outra língua, é um fenômeno
dinâmico, que está sempre em evolução. Pelos usos diferenciados ao longo
do tempo e nos mais diversos grupos sociais, as línguas passam a existir
como um conjunto de falares diferentes ou dialetos, todos muito semelhantes
entre si, porém cada qual apresentando suas peculiaridades com relação a
alguns aspectos lingüísticos. Todas as variedades, do ponto de vista da estru-
tura lingüística, são perfeitas e completas em si. O que as tornam diferentes
são os valores sociais que seus membros possuem na sociedade.
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Ainda segundo o autor, os dialetos de uma língua, apesar de serem seme-
lhantes entre si, apresentam-se como línguas específicas, com sua gramática e
usos próprios. Na medida em que se diferenciarem muito uns dos outros serão
reconhecidos como línguas diferentes. Um bom exemplo é o que ocorreu com
o latim, que por intermédio de seus dialetos acabou por gerar o português, o
francês, o espanhol, o italiano. O uso da variedade lingüística dialetal não cons-
titui um erro, mas sim uma diferença pelo uso de um outro dialeto.

Qual seria a posição dos programas destinados aos jovens e adultos
diante dessa questão?

Para Cagliari (1991), a escola percebe a variação lingüística como uma
questão de certo ou errado. Em sua avaliação, não tem lugar diferente, embo-
ra este represente a maior parte das situações que o alfabetizador enfrenta.
Ninguém fala errado o português, fala de maneira diferente. Por experiência
própria, todos os falantes sabem disso, porém a escola insiste em manter essa
postura errônea diante dessa questão.

Por essa razão, para as pessoas que não utilizam a língua falada padrão,
a alfabetização não é somente aprender a ler e a escrever, ou melhor, não se
insere simplesmente na tarefa de transpor os sons da fala para a forma escrita.
Para elas, é o momento de substituição da variedade de língua usual (não-
padrão) por outra variedade utilizada pela escola (padrão), não-habitual,
desconhecida, sendo assim difícil de ser manipulada.

Como refere Spinillo (1994), é nessa dupla transposição necessária para
o domínio das formas escritas que se encontra uma das principais dificuldades
no processo de aquisição da leitura e escrita com a qual o aprendiz se depara
na escolarização.

Muito embora a questão da variação lingüística no contexto escolar seja
um problema teoricamente reconhecido como crucial para a alfabetização,
ela parece ser negligenciada, quer na elaboração de programas de alfabetiza-
ção, quer na formação de professores. Nessa perspectiva, faz-se necessária a
busca de maior compreensão da natureza do processo de alfabetização,
visando especialmente chamar a atenção para a necessidade da escola assu-
mir a existência de tipos de língua falada e de compreender estas variações
levando em conta a linguagem apresentada pelo alfabetizando, para assim
introduzi-lo no mundo da escrita.
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A variação lingüística e a escrita

A língua como um fenômeno social é caracterizada pela heterogeneida-
de e variabilidade. Em cada comunidade de fala ocorre o uso de formas
lingüísticas variadas. Todas as línguas variam, isto é, não existe nenhuma
sociedade ou comunidade na qual todos falem da mesma forma (TARALLO,
1986). Em uma nação grande e extensa como a brasileira, a variação lingüís-
tica se constitui em um fato natural e inevitável, se considerarmos a hetero-
geneidade social e os diferentes graus de contato intergrupal das diversas
comunidades aqui existentes.

Por variedades lingüísticas deve-se entender, segundo Soares (1983), as
modalidades da língua, caracterizadas por peculiaridades fonológicas, sintá-
ticas e semânticas, determinadas, de um modo geral, por três fatores: o
geográfico, o sociocultural e o nível da fala.

O fator geográfico seria responsável pela variedade lingüística entre
comunidades fisicamente distantes, resultando nos dialetos ou nos falares
regionais. O responsável pela divergência lingüística entre diferentes subgru-
pos de uma comunidade local seria o fator sociocultural, estando entre os
aspectos distintivos a idade, o sexo, a classe social, a profissão, o grau de
escolaridade. Por fim, o nível da fala ou o registro de uso, que se refere ao
nível de formalidade da situação em que ocorre a comunicação.

Dentro dessa rede de diversidades lingüísticas, uma delas é eleita ao status
de língua-padrão, por fatores de prestígio social e convenção. A língua- padrão
– também chamada variedade-padrão, norma culta, língua culta e erudita, fala
de prestígio – é uma variedade da língua que é normalmente usada na imprensa
e que é geralmente ensinada nas escolas e a falantes não-nativos. Pode-se dizer
que a língua-padrão tem uma gramática e um vocabulário amplamente
aceitos e codificados.

A diferença entre padrão e não-padrão não tem nada a ver, em princípio,
com diferenças entre linguagem coloquial e formal ou com conceitos como
má linguagem. Como a língua está estreitamente ligada à estrutura social e
aos sistemas de valor da sociedade, variedades lingüísticas são avaliadas de
forma diferente. A variedade-padrão é geralmente considerada correta, bonita,
fina. Outras variedades não-padrão são frenqüentemente tidas como erradas,
feias, devido à indolência, à ignorância ou à falta de inteligência.
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Na perspectiva aqui adotada, a língua-padrão deve ser vista como uma
variedade da língua dentre muitas, embora uma variedade particularmente
importante. Falando do ponto de vista lingüístico, ela não pode ser conside-
rada legitimamente melhor que as outras variedades. Seja qual for a língua
em questão, seu vocabulário é suficientemente rico para expressar as distin-
ções consideradas importantes pela sociedade que a utiliza.

Os juízos de valor relativos à correção e à pureza das variedades lingüís-
ticas não-padrão é que as fazem inferiores. Qualquer inferioridade aparente é
devido somente à sua associação com falantes de grupos não-privilegiados,
de status social baixo. Em outras palavras, atitudes em relação a variedades
não-padrão são atitudes que refletem a estrutura de uma sociedade.

Ao buscar as relações entre aprendizagem da língua materna e varieda-
des lingüísticas, devem ser consideradas como particularmente importantes
as variedades socioculturais, para que se possa pensar na questão que se mostra
imperativa aos profissionais da área educacional: a integração entre sociedade,
escola e linguagem.

Soares (1984) aponta que quase todos os estudiosos que se dedicam à
análise do sistema de ensino e da escola como instrumentos de reprodu-
ção das hierarquias sociais, mostram o importante papel que a língua de-
sempenha no processo de discriminação social que se desenvolve no con-
texto escolar.

Os altos índices de analfabetismo, evasão e repetência aparecem na
literatura científica como positivamente correlacionados com o baixo nível
socioeconômico dos indivíduos. Isto sugere que a nossa escola tem se mos-
trado incompetente para a educação dos alunos pertencentes às camadas
populares, acentuando e justificando desigualdades sociais.

Entre as principais causas do fracasso escolar dessa população estão os
problemas de linguagem: a escola, na maioria das vezes, desconhece a reali-
dade lingüística do aluno e de seu grupo social. Não tendo uma suficiente
compreensão do papel da variação lingüística no processo de ensino/aprendi-
zagem da língua materna, passa a ver o aluno que não utiliza a fala-padrão
como falante de segunda categoria. Nesse sentido, a escola tem sido intole-
rante com as diferenças dialetais, trabalhando com o normativo, isto é, com o
certo e o errado, não deixando lugar para o diferente.
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Tradicionalmente, a linguagem utilizada na escola coloca em evidência
as diferenças entre grupos sociais e gera discriminação e fracasso: variantes
lingüísticas socialmente estigmatizadas, usadas por alunos provenientes de
camadas populares, provocam preconceitos lingüísticos e resultam em difi-
culdades de aprendizagem. A escola usa e quer ver usada a variante-padrão
socialmente prestigiada (SOARES, 1991).

Mas, se a própria sociedade se constitui na heterogeneidade lingüística,
por que não deixá-la entrar na escola?

O que pode, então, fazer a escola diante do conflito lingüístico nela ins-
taurado pela diferença existente entre a variedade lingüística das classes
populares e a variedade lingüística que é instrumento e objetivo dessa escola,
que é o ensino da língua-padrão?

A aquisição da linguagem oral é encarada de maneira natural, cabendo à
escola, basicamente, promover a aprendizagem da linguagem escrita. Um
jovem ou adulto que entra na escola para se alfabetizar já percorreu um longo
caminho lingüístico e dá mostras de sua capacidade de entender e utilizar a
língua nas diversas circunstâncias da vida em que precisa usar a linguagem.
Mas não sabe escrever nem ler.

A escola somente tem se preocupado e preconizado os novos usos da
linguagem, a aquisição da leitura e escrita, esquecendo-se que o desenvolvi-
mento e o amadurecimento lingüístico do aprendiz se colocam como pré-
requisitos para essa aprendizagem.

Segundo Cagliari (1991), o alfabetizando traz para a escola a variedade
lingüística do meio em que vive, em que aprendeu a falar, e que deve ser
respeitada porque interfere diretamente no seu processo de alfabetização.

O respeito à fala do aluno implica em ensinar a variedade-padrão como
uma das possibilidades de uso da língua, adequada a determinadas situa-
ções, sem reduzi-la à única forma possível e aceitável para todas as situa-
ções de linguagem.

Tal respeito implica também no posicionamento da escola em não con-
siderar construções e formas de uma variante lingüística divergente da for-
ma culta como “erros”, mas sim como diferenças lingüísticas com relação
à língua-padrão.
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Segundo Lemle (1978), o objetivo a ser proposto pela escola seria não o
de abandono do uso da gramática “errada” para a substituição pela gramática
“certa”, mas sim, direcionar os educandos para a aquisição da flexibilidade
lingüística necessária para os atos lingüísticos diversos que deverão estar aptos
a realizar. Para a autora, a proposta da escola nunca deveria ser: aprender a
norma culta em vez do português que você fala, e utilizar um ou outro segun-
do as circunstâncias. Assim, como confirma Soares (1991), a solução educa-
cional seria um bidialetalismo funcional que traz essa nova visão da tarefa do
professor em relação ao uso da língua na escola.

Para Cagliari (1986), a escola precisa ensinar a norma culta a quem não
é falante dessa forma lingüística, porém como um objetivo que se pretende
alcançar ao longo dos anos e não sendo o ponto de partida do ensino.

O problema da alfabetização é, sem dúvida, importante e gravíssimo, já
que há muitas décadas se observam as mesmas dificuldades de aprendizagem
e as inúmeras reprovações de alunos não-falantes da língua-padrão.

No trabalho escolar é preciso uma revisão profunda de tudo aquilo que
envolva a linguagem, pois é por meio de concepções equivocadas de sua
natureza e uso que alguns educadores têm chegado a conclusões que supõem
déficits cognitivos em alunos provenientes de meios socioculturais economi-
camente desprivilegiados.

Como argumenta Spinillo (1994), uma das raízes da dificuldade na apren-
dizagem da língua materna, com a qual se deparam os jovens e adultos das
classes populares na escola, se refere à dupla transposição que precisam rea-
lizar para o domínio das formas escritas. Transpor a forma sonora da fala
para a escrita, por si só já se constitui em uma tarefa cognitiva de grande
complexidade.

Os alfabetizandos das classes populares, além dessa transposição, depa-
ram-se com o distanciamento entre a variedade lingüística que estão acostu-
madas a usar (não-padrão) e um sistema de representação de fonemas em
grafemas que privilegia a variedade-padrão que não é a sua.

Uma das maneiras de enfrentar essa dificuldade seria incluir as diferen-
ças entre as variedades lingüísticas na prática pedagógica, transformando-as
em objeto de reflexão, o que certamente funcionaria como um fator facilita-
dor nesse processo.
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Não se pretende, evidentemente, afirmar que a questão lingüística discuti-
da esgota todas as dificuldades relativas à aprendizagem da língua materna e
explica todas as razões do fracasso da escola. Como coloca Cagliari (1985):
admitir a variação sociolingüística na escola não resolve todos os problemas
escolares dos alunos, mas sem isso se conhecerá muito pouco do que aconte-
ce numa sala de alfabetização.

A evasão em salas de EJA é tão alta que chega a ser encarada como
natural. Se os conteúdos trabalhados não estabelecerem uma relação com
suas vidas cotidianas e uma conseqüente valorização como sujeitos no pro-
cesso de desenvolvimento da aquisição da linguagem escrita, esses alunos
desistem facilmente.

Portanto, é preciso buscar a educação permanente de jovens e adultos,
pois a partir do fato de que eles serão líderes e agentes de um processo educa-
tivo mais amplo do que a escola, à medida em que vão compreendendo a
importância e o valor da educação básica, vivenciando a questão educacional
como uma necessidade e um problema, exigirão melhores escolas para seus
filhos. E este é o efeito reversivo da EJA e também o maior exemplo de sua
fundamental importância como investimento.

Notas
1 Psicóloga pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (Puccamp) e

Mestre em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (Puc-SP). Professora do Unifeg. Coordenadora Pedagógica do Projeto
Nacional da Alfabetização Solidária.
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Resumo

Esse artigo representa a análise do trabalho de conclusão do curso de Pedagogia
na Faculdade de Educação da UFMG. O trabalho aqui apresentado localiza-se
dentro do campo de estudos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com um
recorte específico para a diversidade étnico-racial e a formação continuada de
professores/as. Interessava-nos saber como e se a questão racial e a diversidade
cultural se fazem presentes na formação continuada dos professores da EJA. Tra-
ta-se de uma pesquisa qualitativa de tipo etnográfico realizada durante 9 (nove)
meses dos anos de 2004 e 2005, numa escola municipal de Belo Horizonte.

Palavras-chave: Formação de professores; Diversidade étnico-racial; EJA.

Reflecting teachers’continued formation from an ethnic-racial standpoint

Abstract

This article presents the analysis of a final paper of the pedagogy course of the
Federal University of Minas Gerais. It focuses on the field of study of adult
education, with a clear-cut view of the ethnic-racial diversity and teachers’ con-
tinued formation. It aims at finding out whether both cultural diversity and racial
issues are present in adult education teachers’ continued formation. It is a quali-
tative research of etnographic basis which lasted for nine months, from 2004 to
2005, in public school of Belo Horizonte.

Keywords: Teachers formation; Ethnic-racial diversity; EJA.
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presente artigo representa a análise do trabalho de conclusão do curso
de Pedagogia na Faculdade de Educação da UFMG sob a orientação da

Profª Drª. Nilma Lino Gomes. O trabalho aqui apresentado localiza-se dentro
do campo de estudos sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA), com um
recorte específico para a diversidade étnico-racial e a formação continuada
de professores da EJA. Através da minha inserção como bolsista de extensão
durante dois anos no projeto “Identidades e Corporeidades Negras: Oficinas
Culturais”, realizado pelo Programa Ações Afirmativas na UFMG1 foi decisi-
va para a escolha desse tema e para o desenvolvimento dessa pesquisa.

Dentro da ampla temática sobre diversidade cultural e currículo o enfo-
que, desta pesquisa, é a questão racial e, mais especificamente, o segmento
negro. Interessava-nos saber como e se essa questão pode ser considerada
como um aspecto presente na formação continuada dos professores da EJA,
de que maneira, como os professores/as a compreendem e quais as estratégias
pedagógicas adotadas por eles/as em sala de aula quando a questão racial é
destacada. Esse interesse associa-se a constatação da forte presença da popu-
lação negra na EJA, cuja história de vida e trajetória escolar são atravessadas
por uma série de desigualdades e pela presença constante da violência.

A pesquisa foi realizada durante 9 (nove) meses numa escola da Rede Muni-
cipal de Ensino, localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Esta
instituição está localizada nas mediações de uma periferia considerada relativa-
mente violenta e conta com a participação ativa da comunidade no seu interior.

Assim sendo, a fim de estabelecer uma maior aproximação do uni-
verso sociocultural dos sujeitos a serem investigados, possibilitando-nos
a compreensão e o esclarecimento da temática, a opção metodológica
consistiu numa abordagem qualitativa através da realização de uma pes-
quisa de tipo etnográfico.

A pesquisa utilizou como recursos metodológicos: a observação partici-
pante da prática pedagógica de três professoras da EJA, através do acompa-
nhamento das aulas expositivas e o cotidiano escolar durante um período de
9 (nove) meses dos anos de 2004 e 2005. Além disso, foram realizadas
entrevistas semi-estruturadas, resultando o total de 98 laudas transcritas, a
fim de compreendermos a trajetória profissional dessas professoras e sua
relação com a diversidade cultural.

O



Revista da Alfabetização Solidária – vol. 6 – nº 6

Refletindo sobre a formação continuada de professores/as da EJA – p. 61-78
63

Os resultados da pesquisa apontam os limites e as possibilidades do tra-
balho com a questão racial na EJA. Constatou-se que a discussão sobre a
diversidade cultural, de uma maneira geral, e a questão racial, em específico,
não ocorrem de forma sistematizada no campo da formação de professores
da EJA. Ela se dá através da busca individual e de ações isoladas de algumas
professoras devido a sua trajetória de vida e sensibilidade diante da temática.
Elas podem conseguir ou não influenciar o coletivo de professoras da escola.

A pesquisa aponta algumas pistas que poderão ajudar na inserção da
questão racial na formação de professores da EJA. São elas: o entendimento
da EJA como um espaço sócio-cultural, o investimento na relação educativa
entre os/as professores/as e os/as alunos/as, a articulação entre a prática edu-
cativa e os processos educativos que se dão fora da escola, o conhecimento
da realidade racial da comunidade escolar, o acesso às pesquisas e aos dados
oficiais sobre a população negra e a juventude e o estudo sobre as desigual-
dades sociais e raciais na educação brasileira.

A formação continuada de professores e a Educação de Jovens

e Adultos

Maria Amélia Giovanetti (2003), chama a nossa atenção para a dimen-
são relacional presente na educação de jovens e adultos, o que nos leva a
refletir que a EJA deve ser compreendida não somente como uma relação de
ensino e aprendizagem de conteúdos, mas sim como relação humana que se
dá entre sujeitos com diferentes identidades2, histórias e trajetórias em um
contexto escolar específico. Essa vivência do espaço escolar está profunda-
mente articulada com as experiências e processos sociais e educativos vividos
por professores/as e alunos/as da EJA fora da escola.

A autora acima citada nos diz que:

Pensar a educação através do viés da relação é como uma porta que se abre
a um universo simultaneamente de afetos e de direitos. O campo dos “afe-
tos” é um alerta ao micro, à dimensão pessoal; o campo dos “direitos” nos
remete ao macro, à dimensão social; ambos intrinsecamente relacionados
(GIOVANETTI, 2003, p. 15).

Uma das entrevistadas3 revela que a atuação na educação de jovens e
adultos requer do/a professor/a muita sensibilidade na sua prática pedagógica



Revista da Alfabetização Solidária – vol. 6 – nº 6

Natalino Neves da Silva, Nilma Lino Gomes – p. 61-78
64

em sala de aula. Segundo ela, o professor e a professora da EJA ocupam um
lugar de referência junto ao alunado:

Os alunos se sentem valorizados e a figura do professor é importante. É o refe-
rencial, mas, por outro lado, eu vejo também que o professor tem que estar
aberto para isso e tem que acreditar nisso e que não tem que ter preconceito.
Não adianta, se não existe um professor que não tem essa preocupação vai ficar
por isso mesmo. Agora se existe um professor que está engajado, comprometi-
do com essas questões aí as coisas acontecem (Madalena, professora da EJA).

Vale a pena ressaltar que, nesta pesquisa, a formação continuada de pro-
fessores da EJA é entendida como aquela que se desenvolve no próprio espaço
escolar, no desenvolvimento da prática pedagógica, ou seja, nos processos de
formação em serviço. De acordo com a professora Vera Maria Candau (1997):

considerar a escola como lócus de formação continuada passa a ser uma
afirmação fundamental na busca de superar o modelo clássico de formação
continuada e construir uma nova perspectiva na área de formação continua-
da de professores (CANDAU, 1997, p. 57).

A autora acima citada nos chama atenção, ainda, que a formação conti-
nuada de professores:

não tem incorporado a preocupação com a dimensão cultural da prática pe-
dagógica. Estudos de especial interesse vêm sendo desenvolvidos por vári-
os autores na perspectiva do reconhecimento da importância de se trabalhar
no âmbito educativo questões relativas à diversidade cultural, étnica, às ques-
tões de gênero. Esta temática hoje é praticamente ignorada na formação
continuada de professores (CANDAU, 1997, p. 67).

Esse limite evidencia-se através do depoimento da professora da EJA
que, ao ser perguntada se a sua formação inicial ou em serviço contemplou o
tema das relações raciais e educação, afirmou:

Assim... pensando na minha prática, por exemplo, quando surge um assunto
desse a gente procura conversar com o aluno, saber o motivo e saber conver-
sar com ele sobre isso. Não que a aula seja específica para isso, entendeu?
Passa a ser uma discussão, uma conversa na sala de aula, mas com um aten-
dimento específico, um projeto específico para isso não existe. Não viven-
ciei isso não! (Maria, professora da EJA).
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Entendemos, assim como os autores citados, que a formação continuada
de professores é um direito e deve ser garantida no espaço da escola. No entan-
to, nem sempre esse processo se torna uma realidade nas escolas devido a vários
fatores: políticos, pedagógicos, de organização do tempo e do espaço, de arti-
culação e de interesse dos docentes. A pesquisa realizada confirma que temáti-
cas como a diversidade cultural, de um modo geral, e a questão racial, em
específico, ainda encontram dificuldade de fazer parte dos processos de forma-
ção continuada em geral e, sobretudo na EJA. Durante os 9 (nove) meses que
ficamos em campo, pouquíssimas vezes a temática racial foi contemplada na
formação em serviço de professores e durante as aulas observadas. Nesse
sentido, a questão racial consiste em mais um dos desafios atuais que está posto
para o campo da formação de professores que lidam com a EJA.

Os relatos das professoras entrevistadas e as observações em campo re-
velam que o compromisso de superação das barreiras do preconceito e da
discriminação racial, que permeia a formação e o imaginário da nossa popu-
lação brasileira, constitui-se em uma tarefa diária na escola e na EJA. O tra-
balho de forma sistematizada na sala de aula acerca dessas questões ainda
não foi incorporado como uma competência profissional a ser realizada na
formação inicial e continuada da EJA, limitando-se à existência ou não da
sensibilidade das docentes, da trajetória de vida e das experiências com a
questão racial vivida pelas profissionais. Essas tanto podem impulsionar um
trabalho pedagógico afirmativo e positivo, quanto pode resultar em medo,
afastamento e silenciamento do docente diante da questão racial.

A formação continuada de professores da EJA e a questão racial

Cada vez mais, os professores da Educação de Jovens e Adultos têm de
lidar com várias situações: a especificidade socioeconômica do seu aluno, a
baixa auto-estima decorrente das trajetórias de desumanização, a questão
geracional, a diversidade cultural, a diversidade étnico-racial, as diferentes
perspectivas dos alunos em relação à escola e às questões e dilemas políticos
da configuração do campo da EJA como espaço de direito do jovem e do
adulto, principalmente, os trabalhadores.

Estudos recentes destacam que o contexto e os processos vividos pelo
alunado da Educação de Jovens e Adultos não devem ser compreendidos e
analisados somente pelo viés da desigualdade social, mas também pela desi-
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gualdade racial, pois “é urgente alargar nossa percepção acerca das dimen-
sões formativas nos tempos e espaços escolares, nas relações que são cons-
tituídas no cotidiano. Pensar uma escola inclusiva é conferir relevo ao sujeitos
e elaborar entre eles, e com eles, um projeto a ser vivido dia-a-dia” (CUNHA;
SILVA, 2004, p. 181).

Wania Sant’Anna (2003) realizou um extenso estudo demonstrando que,
para o entendimento profundo dos índices da taxa de analfabetismo no Brasil,
é necessário desagregarmos categorias como a raça/cor, o gênero e a idade.

Tais índices nos revelam ainda que a taxa de analfabetismo no Brasil
atinge de forma mais acentuada a população afro-descendente. Na mesma
direção, a pesquisa acerca da Desigualdade Racial no Brasil: Evolução das
Condições de Vida na Década de 90, realizada pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA), revela que o Brasil é um país marcado por
desigualdade social, econômica e, principalmente, racial.

A pesquisa do IPEA constatou que “8% dos jovens negros/as entre 15 a 25
anos eram analfabetos, em relação a 3% de brancos; 5% dos jovens negros
entre 7 e 13 anos não freqüentaram a escola e somente 2% dos jovens brancos
da mesma faixa etária o não fizeram; a escolaridade média de um jovem negro
de 25 anos de idade gira em torno de 6,1 anos de estudo, um jovem branco da
mesma idade tem cerca de 8,4 anos de estudo.” Portanto, os dados que incidem,
sobretudo, na escolarização dos jovens e adultos negros revelam uma profunda
desigualdade nas trajetórias de negros e brancos em nosso País.

Essa situação de desigualdade racial revelada pelas pesquisas oficiais atinge
o segmento negro nos diversos setores da sua vida, inclusive na educação escolar.
Sendo assim, o campo da formação continuada de professores da EJA não
poderá ficar ausente dessa discussão e terá de pensar alternativas e estratégias
pedagógicas para superar essa situação. Como ressaltam as professoras da EJA:

de vez em quando a gente está falando e surge uma oportunidade, eles fa-
lam assim: “Só por que é preto a polícia pega a gente”, entendeu? Já saiu
esses assuntos em sala. A gente percebe assim que eles chegam para gente e
falam “Que a polícia correu atrás da gente por que é preto” “Viu? A gente
na rua... a polícia foi lá e vistoriou a gente”. Isso eu já ouvi várias vezes eles
falarem. Às vezes, essas falas passam desapercebidas e a gente não dá
muita atenção como deveria dar. Pela nossa própria experiência, nossa
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própria prática, ainda não tem essa reflexão mais profunda do assunto.
De vez enquanto a gente ouve, falando dessa discriminação que eles têm aí
fora (Maria, professora da EJA, grifo nosso).

Uma coisa tão do seu cotidiano e você nunca parou para pensar nisso,
eu não sei até que ponto é um preconceito inconsciente, eu estou me
questionando isso agora. Se é um preconceito inconsciente ou se realmente
é por que você fica tão ligado em questões como mídia, o branco sempre no
seu olhar, você sempre o vendo na televisão e na revista. Parece que agora,
até que começou a diminuir. Ainda bem, eu comecei a fazer um traba-
lho de montar um calendário, com gravuras lindíssimas de Angola
(Madalena, professora da EJA, grifo nosso).

Os depoimentos acima revelam que as professoras percebem a impor-
tância do trabalho com a questão racial, sobretudo quando lidam com jovens
e adultos negros e pobres da EJA. Elas percebem a lacuna dessa discussão na
sua formação, tentam criar estratégias alternativas, porém suas opiniões e sua
intervenção pedagógica ainda se encontram baseadas no seu pouco conheci-
mento sobre o tema e muito coladas a sua opinião e vivência pessoais. Diante
disso, concordamos com os pesquisadores sobre relações raciais já citados
nesse artigo de que não se pode refletir e propor estratégias de superação das
desigualdades sociais na escola e na EJA sem estabelecer estratégias de
combate ao preconceito e à discriminação racial no Brasil.

E mais, é preciso discutir a questão sócio-econômica e de classe de maneira
conjunta, na formação inicial e continuada dos/as professores/as. Há um grande
desentendimento sobre a seriedade e o peso dessas questões na vida dos/as alu-
nos/as. A escola é a instituição social que pode ajudar em um processo de educa-
ção para a diversidade étnico-racial. Mas, para tal, é preciso que os/as professo-
res/as vivenciem na sua trajetória escolar e profissional momentos formadores
em que a diversidade étnico-racial seja discutida, estudada, problematizada e
vista de forma positiva. Essa discussão precisa fazer parte do currículo.

De acordo com Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (2001), o currículo
formal e o currículo em ação atualmente em vigor nas escolas, ao apresentar
lacunas e distorções sobre a questão racial, têm contribuído para a formação de
uma identidade dos alunos/as negros/as que nega suas raízes étnicas e culturais,
buscando outras com as quais estes alunos/as não se identificam positivamente.
As práticas racistas, segundo a autora, constroem-se e são repetidas a partir de
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preconceitos, frutos da ignorância que grupos étnicos tidos como superiores têm
acerca da história e do modo de vida daqueles considerados inferiores.

Essa autora considera fundamental o papel do professor no combate ao
racismo que incide sobre a população negra e recomenda que em todas as áreas
de conhecimento esses profissionais devem ficar atentos para “as africanidades
brasileiras, isto é, ao legado africano, à herança que mulheres e homens escra-
vizados deixaram para nós, povo brasileiro” (SILVA, 2001, p. 172).

Tomaz Tadeu Silva (1999) destaca a importância das teorias críticas do
currículo para o trato com a diversidade cultural existente nas escolas. Essas
teorias problematizam a concepção do currículo formal que privilegiou por
muito tempo a representatividade da cultura hegemônica dominante. Ele acres-
centa que, tanto na elaboração curricular quanto na formação de professores,
torna-se necessário discutir sobre os valores de outras culturas que estão
presentes no universo escolar e tiveram suas vozes silenciadas.

Maria Aparecida da Silva (2001) afirma que a formação de educadores/as
envolvidos no combate ao racismo nas escolas brasileiras é uma tarefa essencial.
Essa autora ressalta ainda que, através de lutas e pressões do movimento negro,
podemos constatar avanços significativos presentes nos documentos oficiais,
como é o caso dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), ao abordarem
questões que envolvam e discutam as relações raciais no âmbito escolar.

Ao perguntar às professoras se elas consideram que existe uma lacuna
na sua formação inicial ou continuada no que tange a diversidade cultural,
elas disseram que:

Agora, sem dúvida, se você tem uma formação específica, uma bibliografia
específica e tem uma formação mais profunda no assunto dá uma tranqüilida-
de muito maior para você discutir isso com os alunos. Mesmo em termos de
materialidade, você pode pegar aquela fala e enriquecer aquilo, trazer outras
experiências para os alunos, falta isso mesmo (Maria, professora da EJA).

A problematização sobre a questão racial na formação continuada de
professores da EJA possibilitada pela entrevista realizada com as professoras
e pelo processo de observação participante da escola em questão só confirma
o que vários pesquisadores do campo da EJA, da educação e movimentos
sociais já afirmaram: o processo de escolarização de jovens e adultos não se
limita à mera aquisição de leitura e da escrita e sim à ampliação da visão de
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mundo e do universo sócio-cultural dos alunos. Esse movimento precisa afe-
tar também a própria formação e a prática dos/as professores/as da EJA.
Segundo o professor Miguel Arroyo (2001):

Há algo de mais profundo na percepção e valorização dos saberes e da
cultura popular. Trata-se de incorporar uma das matrizes mais perenes da
formação humana, da construção e apreensão da cultura e do conhecimento:
reconhecer a pluralidade de tempos, espaços e relações, onde nos constituí-
mos humanos, sociais, cognitivos, culturais... Reconhecer a cultura como
matriz da educação (ARROYO, 2001, p. 17).

Consideramos, então, que um importante passo para a construção de
novas práticas da EJA que valorizem a dimensão relacional e a diversidade
étnico-racial do alunado poderá ser um investimento maior na formação
continuada do mesmo. Esse/a profissional poderá ser um dos sujeitos prin-
cipais na construção de uma prática educativa da EJA que reconheça a
dimensão relacional e valorize as culturas e as múltiplas identidades de si
mesmo e dos/as alunos/as com os quais atua.

Tempo e espaço da diversidade: a questão racial

Sabemos que o quadro de desigualdades e exclusão social revelado
pelas pesquisas oficiais se faz presente na educação escolar de maneira
geral. Porém, esse quadro tem afetado de maneira mais direta o segmento
pobre e negro da população. Ao constatarmos o grande número de jovens
e adultos negros em processo de exclusão social, questionamos: se as pes-
quisas revelam que a trajetória escolar dos alunos negros é mais acidenta-
da do que a dos brancos, onde esse público se insere quando retorna para
a escola?

Apesar de não termos pesquisas muito específicas sobre o assunto, os
estudos sobre relações raciais e educação existentes nos levam a ponderar
que, no Brasil, esse segmento deve estar localizado na EJA, ou seja, o campo
da EJA em nosso País possui como uma de suas características fundamentais
não somente o recorte sócio-econômico e geracional, mas também de raça4.

Gomes e Silva (2002) revelam a pouca penetração da questão racial na
formação de professores de um modo geral e, nesse caso, podemos inferir
que esta ainda se faz mais incipiente quando lidamos com o campo da EJA.
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Dessa forma, podemos vislumbrar que um importante passo para a cons-
trução de novas práticas da EJA que valorize a diversidade étnico-racial do
alunado poderá ser um investimento maior na formação inicial e continuada
desse e dessa professor/a dentro do amplo leque de discussões sobre a diver-
sidade cultural em nosso País.

Nessa direção, Nilma Lino Gomes (2004) nos diz que:

As desigualdades raciais que acontecem historicamente na sociedade brasi-
leira foram, aos poucos, sendo naturalizadas. Esse processo contribui para a
produção de uma reação perversa entre nós: ao serem pensadas como proces-
sos naturais, essas desigualdades tornam-se imperceptíveis. E, mesmo
quando percebemos, muitas vezes não reagimos a elas, pois nosso olhar
docente e pedagógico está tão “acostumado” com essa realidade social e
racial na escola, que tendemos a naturalizá-la e não a questionarmos
(GOMES, 2004, p. 84-85).

Dessa forma, as professoras entrevistadas, quando questionadas sobre o
lugar da questão racial na EJA, afirmam que:

eu acho que a educação do negro no Brasil nem sei se eu podia chamar
de educação. Por que, para falar a verdade é um mito, falar no negro
ainda no Brasil, é falar de um mito. Por que, a gente brasileira, no Brasil não
é um País que exerce a cidadania, então é um País que fala de cidadania,
mas ele não exerce. (Joana, professora da EJA, grifo nosso).

eu acho que o Brasil precisa de um comprometimento, um compromisso
maior em relação a raça negra um olhar diferente nesse sentido de começar
a trabalhar mesmo na base, ter uma vontade política, não é que isso resolva,
mas que dê oportunidade para os menos favorecidos que infelizmente é
uma grande quantidade de negro, da raça negra, os menos favorecidos
infelizmente (Madalena, professora da EJA, grifo nosso).

Os depoimentos das professoras vêm confirmar a sua percepção sobre a
lacuna existente no campo da formação inicial ou continuada dos professores e
no caso específico da EJA, sobre a temática racial. A questão que se coloca é: o
reconhecimento da lacuna provoca a instauração de novas práticas? Provoca a
construção de uma relação ética com os jovens e adultos negros da EJA em sala
de aula? Possibilita a organização das professoras, na escola, em torno de pro-
jetos e práticas que possam superar essa lacuna e trabalhar a questão racial de
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forma afirmativa e positiva? Lamentavelmente, essas ações não foram percebi-
das de forma sistemática durante o tempo dessa investigação.

Desvendando limites e possibilidades

A pesquisa apontou que, para se discutir a diversidade cultural e a questão
racial na formação continuada de professores5 da EJA, faz-se necessário en-
tender a EJA como um espaço sociocultural. Isso significa compreender os
jovens e adultos como sujeitos integrais afetivos, históricos, cognitivos,
sociais, culturais, marcados pela corporeidade, pela dimensão geracional e
pela diversidade étnico-racial. A EJA, como um espaço sócio-cultural, é per-
meada de tensões, relações, contradições, representações e valores.

De acordo com o Dayrell (2001):

Analisar a escola como espaço sociocultural significa compreendê-la na
ótica da cultura sob um olhar mais denso que leva em conta a dimensão do
dinamismo, do fazer-se cotidiano, levado a efeito por homens e mulheres,
trabalhadores e trabalhadoras, negros e brancos, adultos e adolescentes, enfim
alunos e professores, seres humanos concretos, sujeitos sociais e históricos,
presentes na História. Falar da escola como espaço sociocultural implica,
assim, resgatar o papel dos sujeitos na trama social que a constitui enquanto
instituição (DAYRELL, 2001, p. 136).

Mas será que as professoras entrevistadas percebem a EJA como espaço
sociocultural? Será que elas percebem ou acham importante o enfoque da
questão racial nesse contexto sociocultural tão diverso e, ao mesmo tempo,
majoritariamente negro e pobre?

Uma das professoras entrevistadas acredita que o trabalho com o enfoque
na questão racial na EJA deve ocorrer de forma contextualizada. Ela diz que:

O que a gente queria dentro desse assunto é a valorização da raça negra. Por
que aí começaram as histórias, pipocaram as histórias de preconceito,
eles trazem mil histórias mesmo, e a gente acha que é só na revista,
entretanto, não na sala teve mesmo. “Por que ela era negra e não deixou
ela entrar no elevador, o porteiro que era branco, sabe?” Essas questões
todas foram discutidas na sala de aula. Aí chegamos a conclusão do precon-
ceito. Aí fomos olhar o que era isso, pesquisar o que era o preconceito essas
coisas toda. Mas o mais interessante é que a EJA é o momento riquíssimo
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para se trabalhar isso. Fazer esse resgate na EJA também! (Madalena,
professora da EJA, grifo nosso).

No entanto, essa preocupação de oportunizar momentos para a construção
de uma reflexão acerca da diversidade étnico-racial ainda não é uma realidade
presente no cotidiano de toda a escola. Joana Célia Passos (2002) nos diz que:

por considerar que “todos são iguais” a escola trata de uma única cultura, social-
mente mais valorizada e aceita como válida, ou seja, a cultura do colonizador
eurocêntrica, masculina, branca, heterossexual e cristã. (...) com isso, muitas
vezes impossibilita aos jovens e adultos, oriundos das camadas populares e
pertencentes em sua grande maioria da população afro-brasileira, a construção
da sua identidade étnico-racial de forma positiva (PASSOS, 2002, p. 23).

Podemos observar, segundo a autora, que a visão e a postura da escola e
da EJA sobre a diversidade, de maneira geral, ainda estão alicerçadas no mito
da democracia racial. Dessa forma, quando refletimos sobre as conseqüências
desse mito e como ele interfere no trabalho pedagógico com a questão racial
dentro da EJA, não podemos deixar de considerar como isso pode afetar a
construção da identidade étnico-racial de jovens e adultos negros.

Durante o trabalho de campo, no decorrer da aula que tinha como tema o
Trabalho, a professora fez uma alusão deste tema comparando-o com a es-
cravidão. Ela afirmou que “somos todos escravos na lógica do capital”. Entre-
tanto, alguns/algumas alunos/as reagiram e apresentaram outras opiniões
sobre o assunto, discorrendo sobre como a discriminação racial ocupa um
lugar específico na relação do negro com o mercado de trabalho. Os depoi-
mentos revelam que a raça age de forma articulada ao capital e que uma coisa
não se confunde com a outra. Além do mais, há aqui outra complexidade:
apesar de não mais ser escravo, no contexto da desigualdade social e racial, a
população negra e pobre não goza do real estatuto de cidadania. Tudo isso é
aproveitado e manipulado pelo capital.

Como eu trabalho na varrição de rua percebo como somos discriminados,
mas eu não estou nem aí, tenho muito orgulho da minha profissão, pois é ela
que me dá o pão de cada dia (Aluna da EJA, Diário de Campo, 28/03/2005).

O meu irmão já sofreu discriminação racial quando foi disputar uma vaga
num serviço. Mesmo ele fazendo o curso superior de Direito, ele sofre di-
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versas situações de discriminação só por que ele é negro! (Aluno da EJA,
Diário de Campo, 25/04/2005).

Diante desses depoimentos, a professora não soube muito que falar para
os/as alunos/as. Durante a entrevista, ao ser perguntada se ela acreditava que
o limite para o trabalho com a questão étnico-racial se restringe a formação
de professores, ela disse:

Falar do negro hoje ainda é muito mito, por que ninguém está no lugar do
outro e ela escapole, a professora não dá conta de falar, dessa questão racial.
Na universidade a gente não via nada disso! Eu nunca estudei sobre o
negro na universidade, não. Nunca foi abordada a questão do negro
na universidade, essa questão propriamente de caracterizá-lo. (Joana,
professora da EJA, grifo nosso).

Os depoimentos dos/as alunos/as revelam que as relações de trabalho
desiguais muitas vezes contribuem para que estes/as vejam a sua imagem de
forma estigmatizada. Se não houver o empreendimento na formação tanto
inicial quanto continuada de professores da EJA, é possível que a própria
escola, por meio de análises superficiais e simplistas sobre a questão racial,
acabe reforçando esse estigma.

Nesse sentido, acreditar na força da dimensão relacional pode ser uma das
possibilidades para o campo de formação continuada de professores da EJA, pois
uma educação desvestida do caráter relacional se desumaniza; rouba do ser
humano algo que é sua essência, sua razão de ser (GIOVANETTI, 2003, p. 16).

Leôncio Gomes Soares (2001) esclarece que a compreensão da EJA deve
ocorrer no âmbito de uma concepção mais ampla, que contemple os múlti-
plos processos de formação através da potencialização do sujeito jovem e
adulto nas suas diversas dimensões.

Sendo uma das possibilidades de valorização da auto-estima do alunado
da EJA, adotada pela escola pesquisada, é a garantia da participação dos jovens
e adultos em eventos artísticos-culturais fora da escola.

Outra possibilidade para a ampliação da discussão da diversidade étnico-
racial no campo da EJA consiste na implementação do ensino sobre História
e Cultura Afro-brasileira a partir da lei 10.639/03.
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Considerações finais

Sabemos que a resolução dos problemas históricos educacionais enfren-
tados pela educação pública do nosso País extrapola o cotidiano da sala da
aula, e isso não depende somente do empenho do professorado, no caso espe-
cífico da EJA, mas requer elaboração de políticas públicas como todo. Não
obstante, como já foi apresentado, as pesquisas educacionais apontam que a
prática educativa do/a professor/a junto aos alunos/as é essencial.

A relação educativa entre o/a professor/a e o/a aluno/a acontece permea-
da por um vasto universo simbólico e cultural. No decorrer desta pesquisa,
destacamos alguns desses aspectos presentes ou ausentes na formação conti-
nuada de professores da EJA, relacionados com a questão racial.

A tentativa de provocar uma discussão acerca da diversidade cultu-
ral, com enfoque na questão racial, na Educação de Jovens e Adultos, não
pode se reduzir a um desafio, como já foi salientado, mas deveria provo-
car os/as professores/as a “ver”, considerar e se relacionar com os/as alu-
nos/as como sujeitos concretos portadores de raça, gênero, idade, ciclos
de vida, entre outros.

No discorrer deste trabalho vimos que, para analisar o fenômeno da de-
sigualdade social, é preciso desagregar o fenômeno da desigualdade racial
presente em nosso País, pois, caso contrário, os dados obtidos poderão deixar
de expressar o real quadro de exclusão social6 do Brasil.

No entanto, não podemos dizer que as professoras entrevistadas encon-
tram-se totalmente apáticas diante da questão. A pesquisa revela que elas
sabem desse processo tenso, percebem o preconceito racial e o racismo, mas,
na maioria das vezes, não sabem como intervir. Esse desconhecimento é acom-
panhado de um medo ao diferente, muito presente no Brasil e reforçado pelo
mito da democracia racial anteriormente citado. Não cabe nesse texto acusar
ou vitimizar as professoras, mas destacar que algo precisa ser feito e que só o
reconhecimento do estigma e do preconceito não basta. Caso contrário, a
questão racial na EJA sempre ficará no campo do desafio e nunca da inter-
venção pedagógica afirmativa.

Portanto, a elaboração dessa pesquisa aponta algumas pistas que pode-
rão ajudar na inserção da questão racial na formação de professores da EJA.
São elas: o entendimento da EJA como um espaço sociocultural, o investi-
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mento na relação educativa entre os/as professores/as e os/as alunos/as, a
articulação entre a prática educativa e os processos educativos que se dão
fora da escola, o conhecimento da realidade racial da comunidade escolar, o
acesso às pesquisas e aos dados oficiais sobre a população negra e a juventude
e o estudo sobre as desigualdades sociais e raciais na educação brasileira.

Notas

1 O Programa Ações Afirmativas na UFMG surgiu inicialmente como um projeto
de extensão, aprovado no concurso “cor no ensino superior” do Programa
Políticas da Cor, vinculado ao Laboratório de Políticas Públicas da UERJ.
Devido ao seu raio de atuação, ele foi transformado em “programa” no ano de
2003, mediante solicitação da Pró-reitoria de Extensão da UFMG. O Projeto
de Extensão Identidades e Corporeidades Negras: Oficinas Culturais constitui
uma das frentes de atuação desse Programa.

2 O pesquisador Stuart Hall (2002) analisa o processo identitário não como uma
única identidade, mas como identidades fragmentadas, em permanente processo
de construção, com forte associação à idéia de pertencimento a uma determinada
comunidade, num determinado tempo e espaço.

3 Cabe ressaltar que todos os nomes das professoras citadas nesta pesquisa são
fictícios.

4 Gomes (2005) esclarece que, quando o movimento negro e pesquisadores(as)
das relações raciais trabalham com o conceito de “raça”, eles o ressignificam.
Trabalha-se “raça” como uma construção social, histórica e política. Reconhece-
se que, do ponto de vista biológico, somos todos iguais, porém, no contexto da
cultura, da política e nas relações sociais, a “raça” não pode ser desconsiderada:
ela tem uma operacionalidade na cultura.

5 Os sujeitos professores não são apenas profissionais. Embora o magistério
seja parte significativa de sua experiência e identidade, eles vivenciam em seu
cotidiano outras práticas e espaços sociais, como a família, o lazer, a cidade
(TEIXEIRA, 2001, p. 181).

6 José de Souza Martins (1997) acredita que, rigorosamente falando, não existe
exclusão, existe contradição, existem vítimas de processos sociais políticos e
econômicos excludentes; existe o conflito pelo qual a vítima dos processos
excludentes proclama seu inconformismo, seu mal-estar, sua revolta, sua
esperança, sua força reivindicativa e sua reivindicação corrosiva (MAR-
TINS, 1997, p. 14).
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Década de 1990: discursos produzidos para a

Educação de Jovens e Adultos

Elizabeth Gottschalg Raimann

 ILES/ULBRA – Instituto Luterano de Ensino Superior de Itumbiara

Resumo:

O presente artigo teve como objetivo analisar os diferentes discursos elaborados
durante a década de 1990 para a educação, em particular para a educação de jovens
e adultos produzindo regimes de verdade. Buscou-se analisar por meio da análise
documental como esses discursos se materializaram em forma de documentos e
práticas, contribuindo para a produção da identidade dos alunos, tornando-os
dóceis e produtivos. A abordagem teórico-metodológica tem como referências às
contribuições de FOUCAULT — A ordem do discurso — especificamente no que
se refere às relações de poder-saber, aos discursos, e às tecnologias disciplinares.

Palavras-chave: Educação de jovens e adultos; Discursos; Regimes de verdade.

Abstract:

This article had as an objetive analyze the different speeches elaborated during
the decade of 1990, for the education, in particular for the young and adults
education, produced true regimes. Look forward still analyze through the
documented analysis how these speeches materialized in forms of documents
and practices, contributing to the production of the students id, making them
docile and productive. The theoretical-methodological approach had as
reference contributions of FOUCAULT — The Order of Discourse – specifically
in what refers to the relations of power-knowledge to the speeches, and in
technological subjects.

Keywords: Education of young and adults; Speeches; True regimes.
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s discursos elaborados para a Educação de Jovens e Adultos em nível
governamental e não-governamental, na década de 1990, no Brasil,

se deram num contexto nacional marcado por mudanças de ordem política,
econômica, social, cultural e educacional.

No campo político a mudança ocorreu com maior visibilidade por volta
do ano de 1985, com o retorno do país à democracia política, e, nos anos
seguintes, no campo econômico, a partir de um redimensionamento do mo-
vimento do capital ocasionado pela consolidação do neoliberalismo. Nesse
aspecto, o Estado passou a intervir minimamente na área econômica e nas
políticas sociais. Essa configuração influenciou diretamente a educação,
passando a mesma a integrar a lógica do mercado. Reestruturada discursiva-
mente é considerada um serviço, uma mercadoria.

No Brasil, os efeitos do neoliberalismo foram sentidos durante o gover-
no Collor (1990-1992). O projeto neoliberal apresentou suas contradições e
limites, ocasionando, posteriormente, o impeachment de Fernando Collor.
Isso se deu devido ao contexto em que o país vivia. Além da instabilidade
política, a deflagração da corrupção política contribuiu para que o governo,
ao propor seu projeto econômico neoliberal, sofresse oposição popular e
resistência do empresariado.

No governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) se dá prosse-
guimento ao projeto neoliberal. Medidas são tomadas em função do cumpri-
mento de propostas de intervenção na área social, provocando mudanças nas
orientações mais gerais das políticas sociais em toda a década de 1990.

O Brasil, como também em outros países, elaborava práticas no con-
texto neoliberal, em âmbito internacional eram ainda formuladas pro-
posições por organismos internacionais no que se referia ao desenvolvi-
mento cultural, social e principalmente econômico. Além disso, foram
realizados encontros mundiais que objetivaram rever o conceito de edu-
cação, ampliar os espaços de sua oferta e incentivar uma maior partici-
pação da sociedade civil nesse setor, incluindo aí a EJA. Temos, portan-
to, nesses eventos, em nível nacional e internacional, possibilidades para
as práticas discursivas elaborarem determinados discursos a respeito da
educação, e estabelecerem-se como regimes de verdade por meio das
relações de poder-saber.

O
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Em seu texto Verdade e poder, Foucault afirma: “[...] a verdade não existe
fora do poder [...] cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política
geral de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar
como verdadeiros” (2001a, p. 12).

Para que verdade e poder se efetivem nos discursos são necessários técni-
cas e procedimentos que darão sustentação à eles, como os procedimentos de
exclusão, no caso vontade de verdade. A vontade de verdade se sustenta mediante
uma base institucional que “é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por
todo um compacto conjunto de práticas como a pedagogia, é claro, como o
sistema dos livros, da edição, das bibliotecas” (FOUCAULT, 1996, p. 17). No
caso da EJA, para que uma determinada verdade a seu respeito se estabeleça e
não outra, como, por exemplo, os princípios e os fins dessa educação, a estru-
tura e o funcionamento da mesma, é preciso que essa verdade seja sustentada
por uma base institucional. Nesse caso, a base institucional é representada pelo
Ministério da Educação, que por sua vez é apoiado e reforçado pelo CNE e
pela SEE. Esses órgãos elaboram um conjunto de leis, de diretrizes e portarias
com a pretensão de elaborar verdades sobre a educação. Assim, à medida que
algum discurso se torna hegemônico, deseja tornar-se verdadeiro.

As configurações na área econômica, durante a década de 1990, têm influen-
ciando o discurso da educação, e conseqüentemente a EJA. Com isso, novos
discursos são formulados, novas tecnologias de controle são efetivadas, novas
identidades produzidas. Tudo isso validado pelos efeitos de poder. Esses efei-
tos de poder, tanto no discurso político quanto no discurso econômico e no
discurso educacional, controlam, selecionam e distribuem os discursos entre
si. Configura-se uma realidade tal que só se pode falar aquilo que o discurso
permite, ou seja, não se pode falar de qualquer coisa, ou falar tudo que se quer.

Carlos (2002), analisando os discursos que produziram a EJA na década
de 1990, argumenta que “o discurso sobre a EJA se configura como produtor
de determinados sentidos, sujeitos e verdades” (p.108). Como num jogo, o
autor deduz que “sujeitos, sentidos e verdades [não] podem existir fora da
malha do discurso e suas regras de funcionamento” (ibid.). A partir desse
pensamento é possível afirmar que é pelo discurso que o poder funciona e
transforma, produzindo identidades e novos discursos.

Assim, este trabalho apresenta um recorte do estudo da dissertação de
mestrado realizado em torno de fragmentos de discursos produzidos para a
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educação por diferentes segmentos da sociedade, oriundos dos setores em-
presarial, sindical, das organizações não governamentais, dos intelectuais,
dos órgãos governamentais e dos organismos multilaterais. Discursos esses
que produziram ressonância na EJA, durante a década de 1990, que mediante
a relação de poder-saber, redesenharam a Educação de Jovens e Adultos,
elaborando novos dispositivos e novas subjetividades. Desta forma, quer se
destacar aqui o discurso em torno da Educação para todos e a sua repercussão
no campo político-educacional no Brasil.

Educação para todos

O termo Educação para todos foi utilizado como tema da Conferência
Mundial, realizada em março de 1990, em Jomtien, na Tailândia. Iniciava-se o
movimento de patrocínio de uma conferência mundial para lançamento de uma
ação destinada a atender as necessidades fundamentais de crianças, jovens e
adultos e, segundo seus idealizadores, eliminar a séria degradação do serviço
de educação, observada mundialmente. Em 1993, o tema “Educação para To-
dos” volta à esfera nacional. Neste momento, o MEC – Ministério de Educação
Cultura e Desporto, é conclamado a participar da Conferência em Nova Delhi.
Para este encontro articulou-se uma nova estratégia: o debate se concentraria
somente nos países com maior número de analfabetos. O Brasil a exemplo de
outros oito países avaliados, a partir dos compromissos assumidos em Jomtien,
foi considerado, país em desenvolvimento, com o maior índice populacional e
maior índice de analfabetismo. Nesta conferência constatou-se que os resulta-
dos esperados para elevar o índice educacional e, portanto, diminuir o analfa-
betismo, estavam aquém do esperado, nascendo o Education for All 9 (EFA 9).

Posteriormente, em 1995, acontece a V Conferência Internacional de Edu-
cação de Adultos, evento que se realiza aproximadamente a cada dez anos
produzindo também um tipo de discurso referente à educação de adultos.

Segundo Castillo e Latapí (1985) as diretrizes produzidas por essas con-
ferências são muito gerais e o discurso tem se revelado “moderado e relativa-
mente neutro, produto das negociações entre os participantes” (p. 13).

Durante a realização do V CONFINTEA, a declaração assinada pelo
Brasil reafirmava que, tendo em vista uma sociedade participativa, era neces-
sário o respeito integral aos direitos humanos, levar a sociedade ao desenvol-
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vimento justo e sustentável. Mais ainda, a educação de adultos, além de um
direito, seria a chave para o século XXI.

A partir das propostas para a Educação para todos, produzidas ao longo
das Declarações de Jomtien, Nova Delhi e V CONFITEA, outros discursos
se proliferaram por parte de segmentos da sociedade civil, bem como do âmbito
governamental. A Conferência nacional de educação para todos, por exem-
plo, se materializou em documentos, como o Plano Decenal de Educação —
1993-2003, Educação para todos — Avaliação da década, e programas de
alfabetização e projetos sociais.

Durante o governo Collor, o enfoque governamental esteve pautado pelo
neoliberalismo e, dentre outras medidas, produziu o contingenciamento do gasto
público, mediante cortes lineares em todas as áreas sociais e retirou parcial-
mente o Estado do campo produtivo, pela venda de ativos públicos. No campo
da educação ocorreu o acirramento de sua estrutura e funcionamento à lógica
do mercado, e com isso quase nenhum investimento se fez na EJA, fato que
corrobora a omissão do Estado em relação a essa modalidade de ensino.

Nos governos que se seguiram, algumas iniciativas governamentais vol-
tadas para a EJA foram efetivadas, tanto pelo governo de Itamar Franco (1992-
1994), com o Plano Decenal de Educação, quanto pelo governo de Fernan-
do Henrique Cardoso (1994-2002), com a LDB 9394/96 e as Diretrizes
Curriculares para a EJA, publicadas em 2000. Outras ações para a EJA
foram efetivadas por setores da sociedade civil que começaram a dividir a
responsabilidade com o Estado em forma de parcerias. A discussão em torno
de parcerias é levantada e analisada por Di Pierro (2001) referindo-se que a
noção de parceria é utilizada tanto para definir uma relação contratual entre
governos estaduais e fundações privadas quanto para convênios mantidos por
governos municipais ou estaduais com organizações comunitárias.

O discurso político-econômico e suas implicações para o campo

educacional:

Os discursos produzidos a partir da Educação para todos, tanto em âmbito
internacional quanto nacional, trouxeram implicações para o campo educacio-
nal. Ao enfocar a Declaração de Jomtien e as políticas públicas de EJA, Haddad
desenvolve algumas reflexões sobre a educação continuada e o analfabetismo:
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O paradigma da sociedade contemporânea é a mudança constante dos processos
de produção e das formas de relação social, devido a introdução de novas tecnolo-
gias que rapidamente ficam superadas e à implantação vertiginosa das possibili-
dades de comunicação e produção de informações. Esse cenário evoca, necessa-
riamente, o princípio da flexibilidade dos processos educativos e, por tanto, o
imperativo de ampliar o conceito de educação para além dos sistemas escola-
res. A educação passa a ocupar cada vez mais espaço na vida dos indivíduos,
não só das crianças, mas também na dos adultos.[...] Além da necessidade de
atualização constante de conhecimentos imposta pelas características do mer-
cado de trabalho e das formas de organizar a produção, outro fator que impõe o
tema da educação continuada é a própria redução do tempo que as pessoas
despendem trabalhando ao longo de suas vidas (HADDAD, 2001, p. 192).

Haddad reconhece que esse enfoque na educação continuada aproxima-
se mais da realidade do primeiro mundo do que para nós dos países ditos
periféricos. Mostra isso estatisticamente, apontando o índice de analfabetis-
mo entre a população e as desigualdades educacionais entre regiões, entre
etnias e entre gênero. Haddad afirma que “uma boa escolarização básica é
condição essencial para a realização da educação continuada” (p. 196) e que
se faz necessário repensar o papel das políticas públicas de educação.

Nessa perspectiva e pautado na análise de Rosa Maria Torres, Haddad levan-
ta alguns pontos para reflexão a partir de Jomtien, no que se refere aos conceitos
sobre a educação básica. Para ele, apesar de esses conceitos proporem uma visão
ampliada de educação básica, como, por exemplo, ser destinada a crianças,
jovens e adultos, durar toda a vida e ser dinâmica, atender às necessidades bási-
cas de aprendizagem, requer enfoques e políticas inter-setoriais. Também precisa
ser da responsabilidade do Estado e de toda a sociedade. Haddad afirma que as
proposições a partir de uma educação básica e para todos foram “restringidos e
traduzidos de uma forma muito empobrecidas nas políticas de reforma educativa
[...] O espaço da educação de adultos no âmbito das políticas educacionais ficou
restringido, quase desaparecendo” (HADDAD, 2001, p. 197).

Para Haddad, há contradição quanto ao balanço positivo que o governo
faz da década Educação para todos, pois o governo interpreta o básico como
mínimo e não como necessário.

O autor percebe que as reformas educativas têm dado mais importância à
qualificação de mão de obra do que à formação do cidadão, observando que
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“importa mais o ajuste econômico dos sistemas escolares públicos à lógica
neoliberal da reforma do estado do que o investimento social que a educação
continuada proporciona para a sociedade em geral” (2001, p. 198).

Essa afirmação de Haddad é confirmada pelo discurso de Horácio Pentea-
do, do Instituto Herbert Levy, na apresentação do livro referente ao ensino
fundamental relacionado à competitividade empresarial:

Queiramos ou não, estamos em plena era tecnológica. O mundo, cada vez mais
competitivo e internacionalizado, tem na produtividade e na qualidade os prin-
cipais diferenciais entre as nações. A evidência histórica referente às relações
entre educação e produtividade é incontornável. Na primeira etapa do processo
de industrialização, foi possível a países como o nosso estabelecer um parque
industrial razoável contando com uma base estreita de mão-de-obra qualifica-
da, somada a um contingente enorme de trabalhadores pouco educados e al
preparados para enfrentar desafios complexos. Hoje [...] predominam altas tec-
nologias de produção e informação, e nenhum país se arrisca em competição
por mercados internacionais sem haver estabelecido um sistema educacional onde
a totalidade da população, e não só a força de trabalho, tenha atingido [...] ensi-
no de boa qualidade. O vínculo entre a competitividade empresarial e um
sistema educacional eficiente está mais que evidente (PENTEADO, 1996, p. 5).

Penteado enumera ainda o que é necessário que o indivíduo domine para
exercer seu papel de trabalhador e de consumidor, além de saber ler, escrever e
contar: “lidar com conceitos científicos e matemáticos abstratos, trabalhar em
grupos na resolução de problemas relativamente complexos, entender e usu-
fruir as potencialidades tecnológicas do mundo que nos cerca” (1996, p. 5).

Seguindo uma posição semelhante de Haddad, Soares (2001) considera que
vivemos num momento de contradição na educação. Ao mesmo tempo em que
existe uma desvalorização da educação por parte do governo federal, há iniciati-
vas diversas que a promovem. Para Soares (2001), os anos de 1996 e 1997, leva-
ram a um intenso movimento de Educação de Jovens e Adultos no Brasil em
função da realização da V CONFINTEA, com a participação de representantes
de governos e organizações não-governamentais e da sociedade civil.

Elaborou-se uma agenda de preparação para este encontro internacional
que teve como participantes os segmentos envolvidos com a EJA, governos
estaduais e municipais, ONGs, universidades, setores empresariais, institui-
ções dos trabalhadores e delegacias do MEC. Várias reuniões foram realiza-
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das a partir de encontros estaduais, regionais e, por último, um encontro na-
cional. Nos encontros foi levantado um diagnóstico, anotadas as realizações
e definidas as metas de Educação de Jovens e Adultos. Elaborou-se um docu-
mento final que foi encaminhado ao encontro internacional em Hamburgo.

Soares também faz uma avaliação da trajetória nas discussões sobre a
EJA e afirma que, apesar do que já se discutiu e dos avanços na pesquisa da
área, os governos lhe dão pouca importância. Isso fica evidente no momento
em que o governo promove uma “diminuição progressiva dos orçamentos e
na convocação de pessoal não-profissional ou mesmo voluntários para de-
senvolver atividades próprias do setor: em muitos casos, qualquer um que
saiba ler e escrever pode se transformar em alfabetizador” (2001, p. 205).

Ora, isto resulta numa educação de segunda categoria, pois não existe da
parte do governo uma política nacional articulada para a EJA. Diante disso,
Soares argumenta:

O que existem são ações fragmentadas e desarticuladas, que surgem, desen-
volvem-se e, muitas vezes, extinguem-se, sem que resultem efetivamente
em políticas de EJA. [...] O PAS, ligado à Comunidade Solidária, o Progra-
ma Nacional de Educação da Reforma Agrária (Pronera), através do Minis-
tério de Interior e o Plano Nacional de Formação profissional (Planflor), do
Ministério do Trabalho. São programas e projetos de extensão nacional sem
uma articulação na esfera federal que contribua para uma ação conjunta que
evite a duplicidade de papéis (SOARES, 2001, p. 206).

Quanto aos estados, o autor entende que por não ter da parte do governo
federal uma linha a seguir, isto faz com que cada estado busque suas alterna-
tivas, indo desde os exames supletivos, propostos pela LDB 5692/71, ou or-
ganizando programas e projetos próprios para atender as reivindicações da
sociedade. Para os municípios, não existe uma política para a EJA, o que
existe é uma diversidade de ações para essa modalidade de ensino em muitos
municípios, ou seja, existem inúmeros projetos e iniciativas estas nem sem-
pre registradas. Em relação à participação da sociedade civil, verifica-se que:

Há aí uma pluralidade de ações. Pelos vínculos históricos existentes em
muitos desses grupos com a EJA, talvez seja no interior dos mesmos que
vamos encontrar uma riqueza de iniciativas, de formatos, de processos de
sistematização, de publicações, em conseqüência do compromisso e do ca-
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ráter ousado de muitos desses grupos.[...] escolas sindicais, Projeto Integar,
Força Sindical, CUT [...] setores empresariais [...] MST, grupos de alfabeti-
zação de igrejas, iniciativas estudantis. [...] As universidades [...] aos poucos
vão se fazendo presentes, assumindo de vários modos a EJA, como objeto
de extensão, a princípio, de ensino (formação inicial e permanente) e,
mais recentemente, de pesquisa (pela formação de núcleos e centros)
(SOARES, 2001, p. 207-208).

Para Soares, essas iniciativas, tanto governamentais quanto não-gover-
namentais, se por um lado são positivas, por outro, causam problemas, devi-
do a desarticulação entre as mesmas e a falta de continuidade.

É possível perceber nessas ponderações de Soares relativas a EJA que essa
modalidade de ensino tornou-se um objeto de discurso propiciando uma proli-
feração de outros novos discursos, bem como a materialização dos mesmos por
meio de projetos elaborados por diferentes segmentos da sociedade civil. Cada
setor investiu de uma forma específica nessa educação. Desenvolveu projetos
de alfabetização, ou capacitou professores, ou elaborou publicações, ou foi
base para a pesquisa. Enfim, a EJA passou a ser um disputado território cultural,
por meio das relações de poder-saber propagou discursos e práticas.

Além dessas iniciativas em foco, o Brasil elaborou desde 1988, questões
concernentes à educação e, em 1996, aprovou a sua nova Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN). Essa lei, um dispositivo disciplinar,
normatizou toda a educação no país, estabelecendo os princípios e os fins da
educação, em consonância com a Constituição Federal.

 A LDB 9394/96

A nova Lei de Diretrizes e Bases — LDB 9.394 foi sancionada em 20 de
dezembro de 1996, pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. Segundo
Brzezinski (2003), desde a Constituinte de 1988 até a promulgação dessa lei,
passaram-se oito anos e durante esse tempo mediante uma “trama legislativa
e ingerência do Executivo conseguiram descaracterizar o primeiro anteproje-
to da LDB e seus substitutivos apresentados à Câmara Federal e defendida
pelos educadores” (p. 13). O anteprojeto do senador Darcy Ribeiro prevale-
ceu, dando continuidade aos debates que, conforme a autora, foi “elabora-
do de forma pouco democrática, mediante uma ‘conciliação oculta’ com o
Executivo” (BRZEZINSKI, 2003, p. 14).
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O panorama em que a LDB foi discutida, votada e promulgada se deu num
contexto político-econômico do neoliberalismo. Segundo Severino (2003), a
globalização permeava todos os setores da sociedade e “as elites responsáveis
pela gestão político-administrativa do país rearticulam suas alianças com par-
ceiros estrangeiros, investindo na inserção do Brasil na nova ordem mundial”
(p.61). Apesar do caráter contraditório, ideológico da lei, defende Severino,
essa deve ser considerada como referência na “formulação e no gerenciamento
de uma política educacional para a nossa sociedade” (SEVERINO, 2003, p. 67).

Pino (2003) afirma que não se deve esperar que a lei seja força propulso-
ra para provocar uma mudança extraordinária na educação do país, porém
compreende que ela pode de certa forma “criar contextos de relações estrutu-
rais de transformação, de reforma e de inovação educacional como parte do
processo de ‘regulação social’ (p.19). E mais adiante, argumenta que a sua
configuração se deu num “cenário político distinto onde foram tecidas novas
articulações e constelações de forças, mudando as dinâmicas e as relações
sociais, os mecanismos de controle social e a posição dos atores políticos, do
governo e de grupos da sociedade, no campo social” (PINO, 2003, p. 22).

No que se refere a EJA, a nova LDB, para Haddad (2003), desqualifica a
mesma. Essa desqualificação já veio ocorrendo anteriormente, quando foram
diminuídos os investimentos nessa modalidade de ensino ao mesmo tempo em
que a ênfase passou a ser a educação fundamental para as crianças. Haddad
apresenta as modificações ocorridas e afirma que apesar da LDB possuir uma
seção para a Educação de Jovens e Adultos — seção V- art.37 e 38 — e uma
proposta de flexibilidade, isso não deve ser considerado como um avanço. Apesar
da inclusão da temática em torno da EJA, ela é tratada “de maneira parcial e
sob a ótica da reforma do Estado, que prioriza a educação fundamental das
crianças em detrimento dos outros níveis e grupos sociais” (2003, p. 118). O
autor ainda enfatiza que não foram considerados: a questão referente ao analfa-
betismo; a não superação da idéia de suplência, que traz em sua concepção
uma educação voltada para a reposição do ensino fundamental e médio; a não
participação ativa por parte do Estado em “criar as condições de permanência
de um grupo social que tem de realizar um esforço redobrado para freqüentar
qualquer programa de educação” (HADDAD, 2003, p.121).

Haddad critica ainda a ênfase dada aos exames, pois com isso diminui “as
responsabilidades do sistema público frente aos processos de formação de
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jovens e adultos [...] garantindo apenas os mecanismos de creditação e certifi-
cação” (2003, p. 122); outra crítica do autor se refere aos interesses do setor
privado frente a mudança de idade na legislação, que, segundo ele: “em função
da defasagem de idade/série estariam potencialmente incluídos no mercado
dos cursinhos preparatórios aos exames de massa” (2003, p. 124), isso leva a uma
ampliação dos consumidores de telecurso e de apostilas relativas aos cursos.

Ainda segundo Haddad, a ausência de uma política pública e gratuita
leva o aumento de programas compensatórios representados por meio das
filantropias ou mediante a atuação das empresas, ao investirem numa política
de formação de seus empregados nas empresas.

A partir das críticas levantadas pela análise de Haddad, é possível afirmar
que a nova lei, de certa forma, contribui para fortalecer o discurso do engaja-
mento da sociedade civil em diversos setores, o enfraquecimento do Estado
no que diz respeito às políticas sociais e sua ineficiência em gerir e promover
uma educação de qualidade.

Esses discursos produziram regimes de verdade levando a sociedade a
acreditar que é preciso que ela mesma participe de modo ativo na escola, se
deseja uma educação de qualidade. Essa participação deve ser, tanto na sua
gestão por meio dos conselhos escolares quanto em investimentos de recursos
próprios, financeiros ou humanos, na instituição escolar. Exemplo evidente desse
pensamento são os “Amigos da escola”. Além dos pais e “amigos” da escola,
outros setores da sociedade são chamados a participar desse engajamento,
como é o caso, principalmente do setor empresarial.

Esse setor, ao longo dos anos da década de 1990, inseriu-se na educação,
num primeiro momento de forma esporádica e, posteriormente, mais incisi-
va, propondo diretrizes para uma educação com qualidade, em forma de
documento. Nesse sentido é o documento elaborado pelo Instituto Herbeth
Levy — Ensino Fundamental & Competitividade Empresarial: uma propos-
ta para a ação do governo —, em que se faz necessário ressaltar que, para a
formulação desse documento, o Instituto buscou apoio de outros setores da
sociedade, educação e economia.

O documento se apresenta em quatro capítulos com propostas e soluções
para uma educação de qualidade. Traz também exemplos práticos de como as
empresas atuam nas escolas. Para isso, o capítulo inicial se pauta na análise
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da realidade do ensino fundamental no Brasil, considerando qualidade, eficiên-
cia e eqüidade de distribuição de recursos.

Os temas qualidade e equidade são assuntos que permeiam o discurso
educacional durante a década de 1990. Esses se apresentam no discurso de
Castro (1999) em Educação para o século XXI: desafio da qualidade e da
eqüidade; e de Guia Neto [199-] Educação e desenvolvimento.

Nesse contexto, Castro, com o apoio do MEC e do INEP na elaboração
do referido documento, se propõe a “identificar alguns dos principais entra-
ves que o Brasil deverá superar para que seu sistema educacional alcance
níveis de eficiência, eqüidade e qualidade requeridas pela sociedade” (1999,
p.6). Faz um diagnóstico do sistema educacional e usa como dispositivo o
exame da estatística que lhe dá subsídios para analisar as políticas educacio-
nais de 1990. Segundo a autora, que valoriza a avaliação institucional, além
da participação mais efetiva do governo no ensino fundamental, a sociedade
“passou a dar maior valor à educação mobilizando-se para reivindicar um ensino
de melhor qualidade nas escolas públicas” (CASTRO, M.,1999, p. 17).

O discurso segundo o qual o desenvolvimento do país e sua inserção na
competitividade internacional passam necessariamente por uma educação de
qualidade levando a uma melhor qualificação do trabalhador não é tão recen-
te. Já estava presente na fala de Guia Neto por ocasião da conferência profe-
rida no I Congresso Brasileiro de Financiamento do Desenvolvimento pro-
movido pela ABDE – Associação Brasileira de Instituições Financeiras de
Desenvolvimento [199-]. Nesse encontro, ao apresentar as ações do estado
de Minas Gerais pela educação, conclamava a mobilização e a participação
de todos os setores para efetivar melhorias significativas na educação básica.

Em relação ao ensino fundamental, Guia Neto é de opinião de que é mais
importante investir nesse ensino do que no ensino universitário, pois, dentre
outros aspectos, “o avanço representado pela passagem da condição de analfa-
beto para a de poder desfrutar de oito anos de escolaridade — cujo impacto na
vida do indivíduo é considerado maior do que aquele resultante da agregação
do curso universitário a quem já tem o segundo grau” (ibid., p. 7).

Por último, convoca os presentes ao evento a efetivar ações em favor do
ensino fundamental afirmando que “ como empresários [...]devem apoiar os
programas de adoção de escolas públicas [...] uma oportunidade de para que os
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empresários se familiarizem com as questões da educação e com os problemas
das classes mais desassitidas da população (GUIA NETO, [199-], p. 25-26).

Esse discurso irá ter ressonância no setor empresarial materializando-se
em diferentes projetos sociais desenvolvidos pelas empresas como apresenta
a revista editada pelo FIEMG – Federação das Industrias do Estado de Minas
Gerais – Parceria Empresa-Escola apresenta a escolha das melhores parcerias
realizadas por empresas nas escolas de Minas Gerais, no ano de 1997. Na
mesma revista, o então presidente da CTBC Telecom ao apresentar alguns
dos projetos da sua empresa, entre eles o “Adote uma escola” assim se pro-
nuncia: “É preciso educar as crianças para que não seja necessário punir os
homens” (Parceria empresa-escola, [199-], p. 15), Mais adiante, argumen-
tando sobre a necessidade de se investir na educação e, principalmente, na
criança, afirma “quando investimos em educação estamos investindo no homem.
Nesse homem que será o profissional do futuro e que, além de construir uma
sociedade melhor, irá contribuir para a criação de empresas mais modernas e
competitivas” (Parceria empresa-escola, [199-], p. 15).

É possível, a partir desses discursos, perceber como o setor empresarial
assumiu boa parte da responsabilidade pela educação, considerando isso como
algo natural e imprescindível.

Diante do contexto das exigências da sociedade capitalista para a década
de 1990 e para a EJA, Paiva pondera a respeito das novas tarefas da educação
de adultos para essa década:

De fato, as características deste final de milênio indicam que o acesso ao
desenvolvimento contemporâneo depende fortemente da qualificação, capaz
de assegurar elevado desempenho aos membros de uma dada sociedade.
A revolução ocorrida na informática supõe letramento em continua ascensão,
muitos conhecimentos específicos e uma educação geral que possibilite não
apenas adaptações sucessivas ao longo da vida, mas disposições e atitudes
compatíveis com as novas condições da produção, do consumo e da vida
moderna (PAIVA, 1994, p. 34).

Nesse sentido, a educação fundamental de massa “tornou-se um patamar
mínimo para um realinhamento favorável dos povos no novo quadro interna-
cional” (PAIVA, 1994, p. 34), confirmando o que o empresariado tem enfati-
zado conforme foi enfocado anteriormente.
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Diante de discursos que tornam natural a participação da sociedade civil
na educação levando-a a assumir responsabilidades e atuar de forma efetiva
para que a educação possa ser de qualidade; que oferecem uma educação
voltada às exigências do mercado capitalista, com seus dispositivos de sujei-
ção, faz-se necessária uma aproximação com algumas das propostas do projeto
neoliberal para a educação na sujeição do indivíduo.

A educação liberal está pautada na liberdade do indivíduo, ou seja, cabe-
ria ao indivíduo buscar a sua própria educação. Esse indivíduo, numa con-
cepção de que “a sociedade é igual para todos”, mediante a educação, teria
autonomia para progredir e se emancipar. Seria necessário, portanto, o exer-
cício da autodisciplina, do esforço próprio e da automotivação.

Na perspectiva foucaultiana, entretanto, essa autonomia é apenas apa-
rente, pois na realidade o indivíduo não tem liberdade, ele está sujeito às
tecnologias disciplinares que utilizam novos dispositivos como a auto-disci-
plina, o auto controle, a automotivação, dentre outros. São técnicas de indivi-
dualização do sujeito, tornando-o cada vez mais disciplinado e sujeitado.

No contexto neoliberal em que se produziram regimes de verdade a respeito
da educação, é possível afirmar que a EJA, mediante as relações de poder-saber,
mostrou-se um campo profícuo para as escolas privadas e outras entidades.
A partir do discurso da necessidade de uma educação continuada, de uma melhor
qualificação para o trabalho, principalmente no que tange à informática e outras
tecnologias, jovens e adultos buscaram na educação uma possibilidade de em-
prego melhor. No discurso, uma melhor qualificação estava vinculada a uma
posição mais rentável, porém pela lógica do mercado, isso não aconteceu.

Considerações finais

Procurou-se levantar fragmentos de discursos que produziram a Educação
de Jovens e Adultos, durante a década de 1990 principalmente, levando em
conta segmentos da sociedade civil, do setor governamental e dos órgãos inter-
nacionais. Pretendeu-se, igualmente perceber como esses discursos, mediante
a relação de poder-saber, redesenharam essa modalidade de ensino. Com seus
regimes de verdade elaboraram novos dispositivos e subjetividades, fabricando
os alunos, dizendo o que são e o que precisam aprender para se inserirem nessa
sociedade contemporânea. Assim, fabrica-se um tipo de indivíduo e de educa-
ção necessários ao funcionamento e à manutenção da sociedade capitalista.
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Experiência e vida, no domínio da aprendizagem

necessária, em EJA: o que diz a pesquisa de

professor-aluno da Alfasol

Ms. Maria José Guerra

UEPB – Universidade Estadual da Paraíba

Resumo

Discute padrões de intervenção pedagógica de pergunta-resposta, na relação pro-
fessor-aluno, em contexto de sala de aula dos municípios paraibanos do Damião e
Esperança. Destaca-se o conteúdo da aprendizagem que assume as variáveis das
formações imaginárias da EJA. Optou-se pela abordagem etnográfica cujo corpus
foi coletado junto a vinte professores e cinqüenta alunos, inscritos, no Alfasol/UEPB.
Perfilaram-se teorias voltadas para o estudo do texto oral Marcuschi, Orlandi e
Freire. As categorias de análise revelaram o domínio da aprendizagem ligada a ex-
periência e vida desses sujeitos. É um convite para que se pense em caminhos para
“saber-achar”, no domínio da aprendizagem seu próprio referencial.

Palavras-chave: Diálogo da EJA; Experiência e vida; Domínio da aprendizagem.

Experience and life, for the learning to domain, in EJA: what says the research

of “teacher and student from Alfasol”

Abstract

It discusses patterns of pedagogic intervention of questions-answers, on the
relation between teacher and student in the context of classrooms from the
municipal districts of Paraíba, Damião and Esperança. It highlights the learning
content that assumes the variables of imaginary formations from EJA. The
Ethnographic approach was chosen and its corpus was collected with twenty
teachers and fifty students, enrolled, on ALFASOL/UEPB. Theories involving
researches about the oral text were formulated by Marcus Chi, Orlandir and
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Freire. The categories of analysis revealed the learning domain linked with the
experience and life of these men. It’s an invitation to think on paths to “know-
find” for the learning domain to be the reference.

Key-words: Dialing from EJA; Experience and life; The learning domain.

Introdução

propósito deste trabalho é discutir os principais resultados da pesquisa,
que trata dos aspectos da aprendizagem da linguagem oral/escrita de

pessoas jovens, adultas e idosas, a partir da análise do texto oral construído
pelo educador-educando-objeto de conhecimentos, durante a exposição do
conteúdo que é produzido, em sala de aula. No conteúdo da aprendizagem
que é construído, na língua oral, a compreensão é linguagem processual e
contemporânea da expressão é conteúdo vivo, e não é possível voltar atrás,
refazer o caminho, em busca de melhor compreensão ou de mais adequada
expressão. Trata-se de uma significativa contribuição da pesquisa que sinali-
za em direção ao “saber-achar”, portanto, a possibilidade de investigação do
processo da aprendizagem necessária e procedimental da alfabetização/letra-
mento de adultos. O trabalho com a linguagem traz o efeito didático-pedagógico,
cuja qualidade assume “sinais/padrões” do múltiplo e do mutável. Isto se deve
à plasticidade inerente à linguagem e ao fato de que ela está presente em todas
as formas e os domínios de ação do homem, para satisfazer as suas necessidades
básicas de aprendizagem, no âmbito do contexto escolar.

Entendemos a Educação de Jovens e Adultos – EJA como sendo uma
modalidade específica da Educação Básica, que propõe atender a um público
ao qual foi negado o direito à educação, durante a infância, adolescência ou na
fase adulta seja pela oferta irregular de vagas, seja pelas condições socioeconô-
micas desfavoráveis ou pelas inadequações do sistema de ensino. Neste caso, a
aprendizagem do sujeito da EJA obriga a mobilizar conhecimentos e a criar as
condições, para que esses conhecimentos se inscrevam numa pessoa. Cabe, a
modalidade de ensino a capacidade qualitativa, em relação à postura de fé e o
poder de ultrapassar esta visão obscurantista de centrar a escola no ensino (tra-
dicional da escola antiga) nem no aluno (escola nova) mas, sim, na aprendiza-
gem. O processo de alfabetização se define pelas características e especificida-
des dos sujeitos aos quais ela se destina, em defesa de uma escola centrada, na

O
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aprendizagem continuada de educador-educando. É um momento único de
partilha, de aprendizagem, sim de aprendizagem coletiva, deve ser o foco prin-
cipal do nosso trabalho de pesquisa e de interesse teórico.

Tratamos aqui, da educação de adultos e, em particular, dentro da cor-
rente da educação popular, sob o signo de uma categoria de pessoas com um
saber diferenciado, próprio dos educandos jovens, adultas e idosas não esco-
larizadas como sujeitos de direitos, com necessidades básicas da ALFASOL,
capazes de agir, de participar da história e do desenvolvimento político, soci-
al e econômico do país. Esses educandos são homens e mulheres; filhos, pais
e mães; trabalhadores/trabalhadoras, empregados/desempregadas, ou que estão
em busca do primeiro emprego; moradores urbanos (periferias, favelas,
vilas) e moradores rurais (agricultores, biscateiros). São sujeitos sociais e
culturais, marginalizados nas esferas socioeconômicas e educacionais, priva-
dos do acesso à cultura letrada e aos bens culturais e sociais, comprometendo
uma participação mais ativa, no mundo do trabalho da política e da cultura.
Vivem, em geral, trabalhando, em ocupações não qualificadas, na periferia
do mundo urbano, burocratizado, escolarizado, e industrializado, em geral,
trabalhando em ocupações não qualificadas. Carregam a marca da exclusão
social, mas são sujeitos do tempo presente e do tempo futuro, formado pelas
memórias narrativas, que os constituem enquanto seres temporais.

Esse trabalho de pesquisa não trata de confinar a educação de jovens e
adultos à linguagem; mas trata-se de pensá-la à luz desta. Ressalta-se, com
isso, a relevância desse estudo, a linguagem vista não como simples repertório
nem muito menos como algo de enfeite retórico, ou ainda, como uma imateria-
lidade ideológica. Ao contrário, trata-se de uma linguagem entendida como
uma interlocução e, como tal, de um lado, como processo, e de outro, como
constitutiva (de) e constituída (por) sujeitos. Pensar a expansão da pesquisa
científica da EJA enquanto linguagem é pensar, como um processo que tem a
densidade, a precariedade e a singularidade indiciária do acontecimento.

Tais instruções funcionam como indicações de diversas formas do dis-
curso articuladas com o seu conteúdo, neste caso da EJA, que é trabalhado na
ALFASOL em parceria com a UEPB. Considero a seqüência discursiva dos
diálogos dentro das diferentes posições – sujeito operam, no esquema da co-
municação pedagógica e como “esse dizer” (diálogo/discurso/texto) sinaliza,
em função de sete aspectos das necessidades de aprendizagem continuada
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(TORRES, 1995; HADDAD, 2002), a partir da relação entre educador-edu-
cando, no diálogo em sala de aula, como sendo: (1) sobrevivência, (2) desen-
volvimento das próprias capacidades, (3) vida e trabalho dignos, (4) partici-
pação democrática, (5) melhoramento da qualidade de vida, (6) tomada de
decisões e, finalmente, (7) aprendizagem permanente. Enfim, a idéia de uma
educação continuada associa-se à própria característica distintiva dos seres
humanos, a capacidade de conhecer e querer saber mais, ultrapassando o plano
puramente instintivo de sua relação com o mundo e com a natureza. Desse
modo, a sala de aula da EJA/ALFASOL passou a ser questionada em relação à
sua capacidade de prover as necessidades educativas das pessoas paraibanas.

O gesto de interpretação é orientado pela chave teórica da Análise de
Discurso de linha francesa, sobretudo do Discurso Pedagógico – (DP), que
envolve sujeito, discurso e sentido, numa tessitura atravessada pelas condi-
ções de produção, estabelecendo uma relação tríplice entre o lingüístico, o
histórico e o ideológico, no que diz respeito à constituição do sujeito e do
conteúdo manifestado de seu discurso.

Estudos como os de Freire (2000), Kleiman (1995), Marcuschi (2001),
Ribeiro (2002), Orlandi (1996, 2000, 2001), Soares (2003, 2005), Torres
(1995), Magda Soares (1999, 2003), entre muitos, têm tratado e discutido, de
várias maneiras o uso social da linguagem oral. Nos estudos específicos da
etapa qualitativa (RIBEIRO, 2002, p.125-128), constatou-se que os enuncia-
dos (conteúdos) dados pelos jovens e adultos constitui uma oportunidade de
compreender como esses aspectos interagem em histórias particulares de al-
fabetismo, inclusive, de observar como as práticas de leitura e escrita inse-
rem-se, em orientações atitudinais mais amplas, especialmente, à oralidade.Um
dos valores atribuído ao uso da linguagem por parte de jovens e adultos é a
possibilidade de utilizá-la como instrumento de aprendizagem continuada,
tanto no que se refere à qualificação profissional quanto ao desenvolvimen-
to pessoal e grau de letramento.

Os dados provêm de um evento tipo diálogo realizado, em sala de aula
por professor-aluno residentes nos municípios paraibanos do Damião e de
Esperança – Paraíba, Brasil, que foram inscritos para a execução do módulo
18 da ALFASOL. O ato de alfabetizar é uma prática social em que são envol-
vidos sujeitos sociais para consolidar suas capacidades cognitivas e resolver
conflitos e contradições que se estabelecem, no plano dialógico.
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Os pressupostos que orientam a discussão neste trabalho de pesquisa, na
área de alfabetização de adultos são os seguintes: a) observar, na relação
falante/texto, em sala de aula da ALFASOL, os conteúdos de aprendizagem;
b) identificar, a partir do texto oral, os padrões de intervenção político – pe-
dagógico e de seus desafios para a prática de alfabetização de pessoas jovens,
adultas e idosas; c) analisar, na organização do trabalho discurso/texto as
necessidades básicas de aprendizagem fornecidas, por professores/alunos e
objeto de conhecimentos, em defesa da formação continuada.

Os resultados apresentados neste estudo constituem as primeiras análises
realizadas sobre os processos de formulação textual utilizados na explicação
de conteúdos procedimentais de aprendizagem por professores e alunos da
ALFASOL. A linguagem em questão, nos coloca em estado de reflexão, cuja
contribuição se efetiva a partir do acesso à escolarização contínua, que aconte-
ce a partir de um complexo processo de identificação do sujeito, de argumenta-
ção, de subjetivação, de construção da realidade etc. As relações de linguagem
são relações de sujeitos e de sentidos e seus efeitos são múltiplos e variados.
Permite-nos, ao menos sermos capazes de uma relação social menos ingênua
do sujeito, história, linguagem. Trata-se de subsidiar o sujeito pesquisador, na
posição crítica assumida para a construção de um dispositivo teórico, que se
distinga a inteligibilidade, a interpretação e a compreensão.

Pressupostos teórico-metodológicos

Neste trabalho adotamos uma perspectiva qualitativa de enfoque etnográ-
fico. É captando o movimento do texto/diálogo/discurso, que se configura na
dinâmica de trocas, de relações entre os sujeitos, que por sua vez reflete os
valores, símbolos e significados oriundos das diferentes instâncias socializado-
ras, que se pode visualizar melhor como a modalidade de ensino da EJA parti-
cipa do processo de aprendizagem e socialização dos sujeitos que são, ao mesmo
tempo, determinados e determinantes (ANDRÉ, 2003, p. 9-19). Esse processo
se materializa no âmbito do sujeito-história-linguagem (ORLANDI, 2000, p.
25-58). O desafio surge, em direção à capacidade de sistematização da ciência,
ao se apreender a linguagem, se está alcançando a compreensão de muitos outros
fenômenos, que mantêm estreita relação com ela (ORLANDI, 1989, p. 9).

Na opinião de André para que se possa apreender o dinamismo próprio das
necessidades de aprendizagem, em EJA, é preciso estudá-las a partir de pelo
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menos quatro dimensões, em sua complexidade intimamente ligadas: (1) sub-
jetiva/pessoal, (2) institucional/organizacional, (3) instrucional/relacional e
(4) sociopolítica. O encontro professor-aluno-conhecimento se define, por um
lado, pela apropriação do pensamento/linguagem ativa dos conhecimentos por
parte dos alunos, pela mediação exercida pelo professor. Nesta perspectiva, de
busca e de reencontro, o ensino muda seu eixo orientador, voltado para a emer-
gência de uma modalidade de escola centrada, na aprendizagem.

 A análise do texto oral, além de encontrar questões relativas às condi-
ções de aprendizado, aparece alguns aspectos, onde a temática “diferença”
surge, muitas vezes, como elementos produtivos ou pressupostos das rela-
ções sociais e do estabelecimento das diferentes formas de organização
social. Ou seja, heterogeneidade e organização não se excluem mutuamente;
ao contrário, as diferenças, a heterogeneidade, podem ser vistas como fatores
funcionais, isto é, como partes do funcionamento, no estabelecimento do
contato entre segmentos culturais distintos.

Isso tudo nos leva a compreensão dos dados quanto à caracterização do
que tecnicamente temos denominado funcionamento discursivo: a atividade
que estrutura um diálogo/discurso/texto determinado, por um falante deter-
minado, para um interlocutor determinado, com finalidades específicas.

Neste sentido, Ginzburg (1989, p. 143-275) argumenta que o paradigma
indiciário procura demonstrar em suas bases e relações com a pesquisa-ação,
como diferentes áreas da ciência autorizam analises qualitativas baseadas na
observação de detalhes. Requer, para a análise do discurso pedagógico a idéia
de investigar o particular, o diferente aproxima a semiologia médica à crítica
de arte, à psicanálise e à investigação policial, embora se saiba que esse
paradigma faça parte da própria história social do homem que, pela necessi-
dade de sobrevivência, precisou interpretar e adaptar-se aos mais “insignifi-
cantes” sinais da natureza.

A compreensão da oralidade, implica reconhecer elementos significativos
para esclarecer o processo de “formação continuada/necessidades básicas do
aluno e do professor da ALFASOL” e reconstituir abertura à previsão de novos
critérios de relevância, como “os indícios recolhidos” para dados coletados, ou
ainda, por serem colhidos acerca das “necessidades de aprendizagem”, em EJA.
Trata-se, de uma aprendizagem procedimental, neste paradigma, que exige um
certo rigor metodológico de natureza diferenciado daquele processo formulado
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pelas metodologias de cunho experimentais. Neste caso, o “olhar clínico” do
pesquisador deve estar voltado para a singularidade dos dados, pois, na opinião
de Ginzburg, é no interior desse rigor flexível que entram em jogo “outros”
elementos de peso para a explicitação de um fenômeno histórico-social, como
por exemplo, a intuição e a capacidade científica do investigador (formular
hipóteses explicativas sobre os achados e de recuperar indícios), cujos sinto-
mas ou fatos, implica a observação criteriosa de qualquer fenômeno passível
de constituir uma hipótese, tal como propõe o paradigma indiciário.

O parâmetro do diálogo em sala de aula estaria diretamente, dependente
do processo de formação do professor da EJA. Esta concepção, ainda que
pese a fundamentação teórica do letramento (KLEIMAN, 1995, p. 15-6) deve
estar centrada na necessidade de aprendizagem dos sujeitos aprendizes, abran-
ge dois aspectos fundamentais o conhecimento escolar de como trabalhar os
conteúdos procedimentais em aula (ZABALA, 1999, p. 7-190), envolve: (1)
o preparo do profissional quanto ao domínio do conteúdo (conceitual/proce-
dimental/atitudinal) a ser construído, em situação de comunicação pedagógica;
(2) o preparo (psicopedagógico) para atuar adequadamente em situações de
aprendizagem significativas para as necessidades “reais” do aluno da EJA.

Concordamos com Torres quanto à necessidade de se valorizar o desenvol-
vimento da oralidade para a garantia do amadurecimento da escrita e para uma
ancoragem segura no letramento e, este é o caso dos dados aqui trabalhados
guardadas à possibilidade, vamos encontrar a classificação e os domínios de ação
das Neba, a partir de dois tipos de conteúdos: (1) ferramentas essenciais para a
aprendizagem (leitura, escrita, expressão oral, cálculo e resolução de problemas,
o manuseio de computadores, telefones, uso de bibliotecas, e a capacidade para
interpretar mensagens transmitidas pelo rádio, a televisão e os demais sistemas
de informação que surgem na atualidade); e (2) conteúdos básicos de aprendiza-
gem (conhecimentos teóricos e práticos, valores e atitudes, respectivamente, em
necessidades instrumentais e em necessidades ético-transformacionais).

Ressaltamos que, ainda em nossos dados de análise os indícios que re-
fletem o foco relativo no envolvimento de aspectos pertinentes à questão cul-
tura oral/cultura escrita esta razão propõe sete domínios de ação considera-
dos básicos para as necessidades fundamentais das pessoas jovens, adultos e
idosos: (1) a sobrevivência; (2) o desenvolvimento pleno das capacidades
próprias; (3) uma vida e um trabalho dignos; (4) a participação plena no
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desenvolvimento; (5) a melhoria da qualidade de vida; (6) a tomada consciente
de decisões e (7) a aprendizagem contínua. Daí, a importância desse nosso
estudo, no âmbito da modalidade de ensino da EJA.

Conforme Haddad, o paradigma da sociedade contemporânea é a mudança
constante dos processos de produção e das formas de relação pessoal, devido à
introdução de novas tecnologias que rapidamente ficam superadas e à ampliação
vertiginosa das possibilidades de comunicação e produção de informações. Há,
indícios, que evoca necessariamente “o princípio da flexibilidade dos processos
educativos”. A educação continuada nos direciona, para o conceito de sociedade
educativa, na qual a formação e a realização das potencialidades humanas são
identificadas como parte integrante de todas as práticas sociais.

 Este aprendizado só é válido quando, simultaneamente com o domínio do
mecanismo da formação vocabular, o educando vai percebendo o profundo sen-
tido da linguagem, da mudança de orientação e os tipos de capacidades para uma
aprendizagem necessária (COLL e MARTINS, p. 97). Quando vai percebendo a
solidariedade que há entre a linguagem-pensamento e realidade,cuja transforma-
ção acontece, ao exigir novas formas de expressão. Para Freire (2000, p. 150) a
alfabetização cobra sentido. É a conseqüência de uma reflexão, que o homem
começa a fazer sobre sua própria capacidade de refletir. Sobre sua posição no
mundo. Sobre o mundo mesmo. Sobre seu trabalho. Sobre seu poder de transfor-
mar o mundo. Sobre o encontro das consciências. Reflexão sobre a própria alfa-
betização, que deixa, assim, de ser algo externo ao homem, para ser dele
mesmo.Para sair de dentro de si, em relação com o mundo, com uma criação.

O estudo sobre letramento e interação entre professor e adultos não-escola-
rizado desenvolvido por Kleiman (1995, p. 60) algumas questões básicas são
tratadas para analisar a ação e mudança, em contexto de comunicação intercultu-
ral, porque é nesse espaço onde encontramos problematizados os vários parâme-
tros determinantes do sucesso ou do fracasso na aprendizagem. Observa, que o
letramento como prática social está também, presente na oralidade, uma vez
que, em sociedades tecnológicas como o Brasil, o impacto da escrita é de largo
alcance. Assim, uma atividade que envolve apenas a modalidade oral, como es-
cutar notícias de rádio é um evento de letramento, pois o texto tem as marcas de
planejamento e lexicalização típica da modalidade escrita. Portanto, (SOARES,
2002, p. 58) as condições para o letramento de jovens e adultos ocorre sobre o
nível de grupos sociais, relaciona-se fundamentalmente, com suas condições
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sociais, culturais e econômicas. Para Soares (2003, p.17) o discurso/diálogo/
texto na língua oral exige que o pesquisador da EJA explicite significados ex-
pressos por meios não verbais (aspectos prosódicos, gestos), pois a compreensão
é contemporânea da expressão, que se fala em situações de enunciados efetiva-
dos. Vejamos, a seguir um pouco sobre o contexto da pesquisa.

Caracterização do campo da pesquisa

Nesse momento, a UEPB enquanto parceira da ALFASOL nos convida a
perceber a ação de “alfabetizar”, como uma prática social em que são envolvi-
dos sujeitos sociais, para consolidar suas capacidades cognitivas e resolver con-
flitos e contradições que se estabelecem, no plano dialógico entre experiência e
vida. O corpus da pesquisa é constituído de 20 professoras e uma amostra de
50 alunos do município do Damião e de Esperança, inscritos no ALFASOL.

Fica evidente a necessidade de encontrar o significado dos “indícios
recolhidos” para a análise do diálogo/discurso/texto oral, que é produzido
entre os interlocutores da ALFASOL. Estas pistas estariam sugerindo que o
trabalho da análise do Discurso Pedagógico – AD pode ser dita uma forma de
conhecimento interdisciplinar, que tem sua especificidade, seus indícios e
seus modos de entender e de expressar o conhecimento vivo, que é produzido
sobre a linguagem em seu funcionamento.

As reuniões em que se discutiam esses temas: interdisciplinaridade ou
multidisciplinaridade? Aproximação com comunidade ou com a sociedade?
A metodologia acordada ALFASOL, em consonância com os princípios e
diretrizes do Projeto Político-Pedagógico da ALFASOL –PPPA? A oportuni-
dade que a ALFASOL proporciona as IES é, sem dúvida, de poder vivenciar,
metodologicamente, no ensino, na extensão e, inclusive, de se expandir na
pesquisa a partir dos eixos conceituais – EJA e desenvolvimento humano,
alfabetização e desenvolvimento local, inclusão educacional: políticas públi-
cas de EJA; alfabetização e letramento; atuação internacional: língua e iden-
tidade nacional, de tratar dos eixos conceituais do PPPA? Afinal, o papel da
Universidade (UEPB) parceira da Alfabetização Solidária?

Estes aspectos nos conduzem a uma reflexão crítica sobre essa necessidade
ou prestação de serviço, as conversas, os diálogos que “autorizam os padrões de
intervenção do diálogo”, em relação à exposição do conteúdo de aprendizagem,
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em sala de aula da ALFASOL, com os entusiastas das Equipes e de seus ferrenhos
opositores, veio à proposta da Equipe Pedagógica da UEPB, optando pelo estudo
de projetos de estudo temático: profissões, acendendo a fogueira, minha pátria e
referendo sobre a posse e a comercialização de armas de fogo e munição. É inte-
ressante observar, que este contexto, também produz um conhecimento vivo, inclu-
sive determina o efeito da expressão, que é usada pelo aluno da ALFASOL se
transforma, em um conteúdo de aprendizagem contemporânea. Isto é realmente
algo fascinante de nossa crença, no processo de construção do conhecimento.

Para efeito de compreender esta confiança epistemológica é oportuno des-
crever, ainda que de forma sucintamente, os principais traços do novo paradigma
científico sinalizado pelo conhecimento autêntico, da ação de observar, identifi-
car e analisar, a “situação comunicativa” que se funda, segundo, na superação
das distinções sobre os fatos do fenômeno, em estudo, para granjear o reconhe-
cimento de uma nova visão do mundo e da vida, os protagonistas do paradigma
indiciário, regressa investido da tarefa de fazer erguer sobre si uma nova ordem
científica. Daí que a pergunta inicial planejada: “que espécie de indício carac-
teriza a troca de falas entre cientistas e os sujeitos da ALFASOL?”

Apresentando e discutindo os achados

Os dados aqui apresentados prendem-se exclusivamente a fundamental
importância do professor-aluno sobre a construção do conhecimento, em torno
da educação de homens e mulheres jovens, adultos e idosos, de modo a pos-
sibilitar a pesquisa básica e aplicada da EJA.

Uma das manifestações de poder da indiferença presente na fala da pro-
fessora, que é representada por (P) sujeito desta pesquisa, é a relação de contro-
le e domínio que exerce o conteúdo de aprendizagem sobre seus alunos cuja
forma de apresentação é fornecida por meio do seguinte esquema: A; Ax, As,
A1, A2,.... Esse controle está presente na preocupação demonstrada pelo edu-
cador em estabelecer todos os passos a serem seguidos pelos educandos. Nesse
sentido, há duas maneiras de indícios marcados na sua fala, nas quais o que o
educando deve fazer, já está previamente determinado. A primeira é através da
educação continuada associa-se à própria característica da educação continua-
da, implica repetição e imitação, mas também apropriação ressignificação e
criação. É domínio do padrão de intervenção pedagógica que o educador faz,
inclusive até, através de orações condicionais, do tipo:
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1) “Eu só digo uma coisa: se você não dominar mesmo, leitura e escrita, e,
também suber de expressão oral, cálculo e resolução de problemas que a
gente tem que dar, no programa da UEPB”;

2) “ Se não for assim, ninguém vai dizer que você é uma pessoa alfabetizada
/.../e quem ensina não posso dizer nada. Sabia que é assim?”;

3) “Se o prufessor vem todo santo dia, e é interessado nas hora da capacita-
ção... mais o aluno num liga nem pisa na sala, ai esse aluno – eu digo
logo num vai aprender nada, nem o prufessor tem culpa /.../”.

Observamos que, nestas três falas, há uma situação inicial, talvez hipotéti-
ca (HADADD, 1994), representada pelo padrão condicional “se”, que sozinha
apresenta um leque de possibilidades de complementação. Ou seja, ao dizer:
“Se você não dominar /.../”. É como se a motivação para o processo de apren-
dizagem estivesse exclusivamente, no poder/alcance do aluno, como algo indi-
ferente/desligado da competência do professor. Este direcionamento é tam-
bém, reforçado pelo fato dela não justificar seu envolvimento neste processo
de transformação das diferenças, que existe localizada, no âmbito da sala de
aula. Afinal, por que, necessariamente, o aluno não conseguirá fazer a leitura se
não pisa na sala de aula, mesmo sabendo que o professor não falta à sala de
aula, nem na capacitação. Esquece o professor (GINZBURG, 2002) é indife-
rente se o seu aluno não possui o domínio do conteúdo ligado as ferramentas
essenciais para a aprendizagem (exemplo 3).

A segunda manifestação do controle da indiferença (MARCUSCHI,
2001) exercido pela professora sobre as necessidades de aprendizagem de
seus alunos dá-se através de ordens/padrões do tipo:

4) “Vocês vão ter que lê o texto. É o do dia do trabalho”.

5) “Eu quero que vocês que chegaram agora, que vocês desenhem o nome
do instrumento de trabalho que cada um usa”.

6) “Então, peque o lápis, vá sentar ali /.../ você passe pra cá”.

7) “Calma! Eu vou dizer a você o que eu vou querer que você faça. Você vai
primeiro desenhar /.../”.

8) “Você vai ler assim. Você não vai ler”.

9) “Você vai fazer exatamente isso: Vai ler primeiro textos que falem da
origem das festas juninas /.../ e depois você vai /.../”
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10) “Faça isso aqui /.../ É a questão dos símbolos nacionais”.

11) “Faça o estudo de cada paragrafozinho e diga de que trata o Referendo”.

Nestas falas o professor, inscrito na ALFASOL, que funciona em
parceria com a UEPB nos municípios do Damião e Esperança – Paraíba,
Brasil, apropria-se do cientista (ORLANDI, 1996) e se confunde com
ele sem que se explicite sua voz de mediador (VYGOTSKY, 2004). O
professor possui o saber legítimo assumido pela autoridade professoral,
informa, tem interesse e utilidade. O Discurso Pedagógico – DP autori-
za a força polissêmica da linguagem que desloca (PÊCHEUX, 1998) o
mesmo, o garantido, o sedimentado. Essa é a tensão (in) diferente entre
o texto e o contexto histórico-social do aluno/alfabetizando acerca dos
elementos que assumem a imagem social e real do processo de aprendiza-
gem necessária (ZABALA, 1999) para a reflexão sobre os fatos, que deve
ser realizado pelos seus alunos através do uso da linguagem (COLL E
MÁRTIN, 2004). Isto nos permite, transmitir pensamentos e emoções,
vivências, idéias e opiniões, bem como formar juízos, gerar idéias, es-
truturar nosso conhecimento.

De volta à relação de poder da indiferença na sala de aula, podemos
dizer, através da análise que fizemos com base no controle/domínio do pro-
fessor, que aqui também os papéis estão bem definidos. Entretanto, a mo-
dalidade de ensino da EJA (SOARES, 2002 e 2003) passou a ser questiona-
da em relação à sua capacidade de prover as necessidades educativas das
pessoas de forma contínua que vai se rompendo à medida que o mercado de
trabalho passa a exigir atualização permanente (GINZBURG, 2002) dos
conhecimentos necessários que venham atender a expectativa de vida das
pessoas com a promoção de oportunidades educativas para os adultos tanto
em relação à qualificação profissional quanto para a formação da cidada-
nia. Necessariamente, o conhecimento indiciário ganha força e faz sua ali-
ança, em direção ao paradigma da sociedade contemporânea que é o efeito
da mudança constante dos processos de produção e das formas de relação
social, inclusive, em defesa de novas tecnologias que rapidamente ficam
superadas e a ampliação das possibilidades de comunicação e produção de
informações para a mulher e o homem da ALFASOL.
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Documentando o não documentado sobre o domínio da aprendizagem ne-
cessária para a experiência e vida, de mulheres e de homens da ALFASOL.

EXTRATO: 1

(567) “o padre... aqui de esperança ... pediu pra vota:::... todo mundo... só
no sim... pela vida...qui já tem munta...

(568) munta arma no país... quem tem arma...ta passando pelo risco de
morrer... e:::... não de ter roteção... os

(569) instatuto do desamamento::::... é uma lei... qui disarma bandido... se
você for:::... é assaltado:::... e tiver... é

(570) com arma de fogo::::...pode correr o risco de morrer:::...é negócio
de vida ou morte /.../” (aluna de 16 anos)

EXTRATO: 2

(667) “o estudo:::... ajuda ao cara sabê:::... sabê mais... e arrumar um
emprego melhor... e sabe:...o estudo

(668) de gente adulta...quinem:::... nois... era pra o gonverno ensinar... en-
sinar uma profissão...é pra gente

(669) vive melhor...ter gosto no estudo de todo dia:::... que sabe...se fosse
assim...duvido quem falte /.../”

(aluno de 18 anos)

EXTRATO: 3

(681)“eu quero estuda direto::::... mode eu sê um dia:::...o presidente:... o
presidente do sindicato::... da minha

(682) região... sabe de lei... dos direitos:::...dos direito do sujeito no cam-
po... e das coisa de hoje em dia... mais

(683) essa escolinha do be-a-bá:::...qui as vei:::... pensa qui noi é gente
miúda::... num dá /.../” (aluno de 28 anos)

EXTRATO: 4

(773) “hoje... eu estudo pá::... puder ler na bíblia e no culto:::... purquê o
meu sonho::... é fazer

(774) uma pregação... na minha ingreja de deus amor /.../ o pasto só deixa
quem faz curso e tem munta

(775) leitura ... /.../” (aluna de 35 anos)
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EXTRATO: 5

(823) eu estudei em escola... mais pouquin... hoje meus filhos:::... estuda no
grupo:::... trai os deve:::... e qué

(824) que eu ensine:::... pra onde vai nada:::... assim eu quero aprender
mui...to pra isso /.../” (aluna de 29 anos)

EXTRATO: 6

(998) “meu fiio trabaia:::... é de mecânico:::... de carro faz:::... munto tem-
po:::... ele tem pouca leitura... saiu

(999) da solidara ... mais se esforçou:... e estudou mais:... fez já um bucado
de curso::... ele disse que as coisa

(1000) vai mudando toda hora... que dize::... de carro viu... e se a pessoa
num súber desse jeito que aparece... o

(1001) patrão bota outro:... e outro qui sabe mais... eu só sei que ele é
munto sabido::... já estudou munto:::...

(1002) munto... é um danado viu /.../” (aluna de 68 anos)

EXTRATO: 7

(1208) “o estudo dos mai vei:::... que nem a gente... num devia sabe lê nu
livro... era bom lê os bendito da

(1209) igreja...sabe lê e escrever as carta dos fiios da gente que mora longe
e a gente num divia parar de

(1210) estudar:::... no meu ver... parou... esquece tudo /.../” (aluna de
79 anos)

Como vemos neste exemplo, colhido no diálogo/discurso (ORLANDI,1996)
em sala de aula (ALBUQUERQUE, LEAL, 2004), trata de sete situações,
(TORRES, 1995), que narram a participação (SOARES, 2002) do aluno no jogo
do contar história. Há vários indícios (GINZBURG, 2002, 2005) disto nesta amos-
tra, inclusive, de perceber que a sala de aula é considerada não como aula mas
como diálogo (FREIRE, 2000) de categorias diferentes com suas diversas fun-
ções (representação, expressão, comunicação), e suas quatro habilidades básicas
(ouvir, falar, ler e escrever). A satisfação dessas necessidades outorga aos mem-
bros de uma sociedade a possibilidade (HADADD, 2002) e, ao mesmo tempo, a
responsabilidade de enriquecer sua herança cultural, lingüística e espiritual, pro-
mover a educação dos outros, defender a causa da justiça social, valores e direitos
humanos. Com base nessa análise, podemos, concluir, no item a seguir.
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Considerações finais

A análise do corpus selecionado nos possibilitou atingir o objetivo do estu-
do: verificar na organização do diálogo/discurso/texto as necessidades básicas de
aprendizagem fornecidas, por professores/alunos e objeto de conhecimentos, em
defesa da formação continuada para a sua vida. A partir da constatação de coinci-
dências na segmentação dos enunciados e proeminência nas falas do profissio-
nal, podemos afirmar que, independentemente da região de origem dos pro-
fessores existe um domínio padrão das necessidades básicas de aprendizagem.

O curioso é que a classificação e os domínios de ação das necessidades
de aprendizagem, na realidade, eles apresentam ferramentas essenciais para
o aprendizado da leitura, da escrita, da expressão oral, cálculo, resolução de
problemas. Além disso, fornece conteúdos básicos de aprendizagem, envolve
(conhecimentos teóricos e práticos, valores e atitudes). Na realidade, esses
domínios apresentam o mesmo padrão de intervenção, o que não significam
que eles tenham a mesma forma do padrão, fora do conteúdo produzido no
texto oral, que assume o diálogo da ALFASOL, como um meio de tratar do
uso da linguagem em seu funcionamento.

Assim, concluimos que o domínio da aprendizagem necessária para
escola e vida é articulado para estabelecer políticas que direcionam diver-
sas formas de educação e, conseqüentemente, de um conceito amplo de edu-
cação para a EJA, conforme cada situação.

1ª) sobrevivência (referendo/2005-dizer o sim pela vida);

2ª) desenvolvimento das próprias capacidades (emprego, profissão);

3ª) vida e trabalho dignos (estudar para ser/ gente grande é diferente de
gente miúda);

4º) participação democrática (no domínio da experiência e vida prática
histórico-social, de uso da bíblia);

5º) melhoramento da qualidade de vida (habilidade/competência da apren-
dizagem para ensinar o dever do filho);

6º) Tomada de decisões (a experiência despertada, na sala de aula da Alfasol
muda vida/profissão para mecânico);

7º) aprendizagem permanente (o conteúdo/currículo da EJA deve se funda-
mentar na experiência e vida de aluno);
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Nesta perspectiva, a oralidade é evitada, e dificilmente realizada como
um produto, nem tão pouco valorizada como um recurso expressivo onde a
autoria pode instalar-se. Desse modo, podemos concluir diante do exposto,
que o professor da EJA/ALFASOL precisa possuir domínio autêntico, para
combinar o PPPA versus PPP da IES, e muita competência para acionar con-
ceitos, procedimentos e atitudes, de modo que venha atender à satisfação
acerca da experiência e vida necessária ao aluno jovem, adulto e o idoso
aposentado, que moram na região nordeste da Paraíba – Brasil.

Referências bibliográficas

ALBUQUERQUE, Eliana B. C.; LEAL, Telma F. (Orgs.). Alfabetização de
jovens e adultos em uma perspectiva de letramento. Belo Horizonte:
Autêntica, 2004.

ANDRÉ, Marli E. D. A. A etnografia da prática escolar. 11. ed. São Paulo:
Papirus, 2004.

COLL, César, MARTÍN, Elena. Aprender conteúdos e desenvolver
capacidades. Trad. C. Schilling. Porto Alegre: ARTMED, 2004.

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 24. ed. Rio de Janeiro: Paz
e Terra, 2000.

GINZBURG, Carlo. Relações de força: história, retórica, prova. Tradução de
Jônatas B. Neto. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

______. O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido
pela inquisição. 3. ed. Tradução de Maria Betania Amoroso. São Paulo: Companhia
das Letras, 2005.

______. A educação continuada e as políticas públicas no Brasil. In: RIBEIRO,
Vera M. Educação de Jovens e Adultos: novos leitores, novas leituras. 1. ed.
São Paulo: Mercado de Letras, 2002.

KLEIMAN, A. Introdução: o que é letramento? In: KLEIMAN, A. (Org.). Os
significados do letramento. São Paulo: Mercado de Letras, 1995. pp.15-61.

OLIVEIRA, Inês B. de; PAIVA, Jane (Orgs.). Educação de jovens e adultos.
Rio de Janeiro: DP&A, 2004.

______. A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. 4. ed. São
Paulo: Pontes, 1996.

______.  Análise de discurso: princípios e procedimentos. 2. ed. São Paulo:
Pontes, 2000.



Revista da Alfabetização Solidária – vol. 6 – nº 6

Experiência e vida, no domínio da aprendizagem necessária, em EJA – p. 95-111
111

______. Discurso e texto: formação e circulação dos sentidos. São Paulo:
Pontes, 2001.

PEREIRA, Marina L. A construção do letramento na educação de jovens e
adultos. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

RIBEIRO, Vera M. (Org.). Educação de jovens e adultos: novos leitores, novas
leituras. 1. ed. São Paulo: Mercado de Letras, 2002.

______. (Org.). Aprendendo com a diferença – estudos e pesquisas em
educação de jovens e adultos. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

SOARES, L.; GILVANETTI, Maria A.; GOMES, Nilma L. (Orgs.). Diálogos na
educação de jovens e adultos. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

TORRES, Rosa M. Que (e como) é necessário aprender? Necessidades básicas
de aprendizagem e conteúdos curriculares. 2. ed. Tradução de Tália Bugal. São
Paulo, 1995.

ZABALA, A Como trabalhar os conteúdos procedimentais em aula. 2. ed.
Tradução de  Ernani Rosa. Porto Alegre: ARTMED, 1999.





Revista da Alfabetização Solidária – vol. 6 – nº 6

Modos de aprender e relação com o saber – p. 113-127
113

Modos de aprender e relação com o saber:

os significados da experiência escolar para os jovens

do Grupo Gente Nova – Governador Valadares (MG)

Maria Celeste R. F. de Souza*

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Licinia M. Correa

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Maira Alvarenga

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Resumo

Este artigo, resultado de uma pesquisa realizada com jovens das camadas popu-
lares, visa discutir a presença das culturas juvenis no interior da escola. O obje-
tivo da investigação é analisar os modos de aprender desses jovens e a relação
que eles estabelecem com o saber escolar. Pressupõe-se que um olhar sobre as
práticas escolares cotidianas possibilita compreender como os jovens constroem
sua experiência escolar. A pesquisa insere-se no debate sobre o processo educa-
tivo na EJA, considerando que nos últimos anos os jovens têm se tornado, de
modo insistente, um dos públicos prioritários da EJA.

Palavras-chave: Jovens; EJA; Relação com o saber.

Modes of learning and relationship with knowledge: the meanings of school

experience for young people in the group “Gente Nova” – Governador Valadares

(Minas Gerais State)

Abstract

This paper is a result of a research done with young people from low income
families and it aims to discuss the presence of youth culture inside the school.
The goal of the research is to analyze the modes of learning of such young people
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and the relations they establish with the school knowledge. It is assumed that a
look at regular school practices leads to understand how young people construct
their school experience. This research belongs to the debate on the educational
process at EJA (Young People’s and Adults’ Education), and it takes into account
that young people became a primary public at EJA in the last years.

Keywords: Youth culture; Education of young people and adults; Relationship with
knowledge.

aumento da população juvenil entre 15 e 24 anos, bem como a consti-
tuição destes sujeitos no cenário social são fatores que exigem um olhar

sobre juventude como um grupo específico que demanda políticas sociais
setoriais e ações articuladas no campo da educação básica e superior. Segundo
Abad (2003, p. 23), os jovens “têm-se convertido numa categoria social in-
terclassista e comum a ambos os sexos, definida por uma condição específica
com interesses e necessidades próprias, desvinculadas da idéia de transição e
suas instituições responsáveis”.

Os jovens de quem se fala são oriundos das camadas populares e com-
põem uma parcela significativa dos alunos do Ensino Fundamental e Ensino
Médio. Em conseqüência de uma trajetória de fracasso escolar no ensino regu-
lar, eles adentram o espaço escolar da Educação de Pessoas Jovens e Adultas –
EJA e suscitam uma reflexão teórica que incorpore sua ação neste campo.

Nesta pesquisa1, são os jovens do Grupo Gente Nova2 (GGN) que rela-
tam como percebem a escola, que significados atribuem à experiência escolar e
como se apropriam do processo educativo escolar. Pressupõe-se que um olhar
sobre as práticas escolares cotidianas possibilita compreender como os
jovens constroem sua experiência escolar.

Ressalta-se que o propósito desta pesquisa é analisar os modos de apren-
der desses jovens e a relação que eles estabelecem com o saber escolar. Para
isto, será examinado como esses sujeitos de aprendizagem lidam com o
conhecimento e como se opera a articulação entre os saberes vivenciais e
os saberes escolares.

 Compreendendo os jovens como sujeitos de aprendizagem

Ao analisar as falas e posturas dos jovens, seja nas entrevistas ou durante
a realização das oficinas3, é possível reconhecer nos posicionamentos, idéias,

O
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representações, a expressão dos sentimentos, pensamentos, percepções e jul-
gamentos dos jovens. Reconhecer essa condição do jovem como sujeito de
aprendizagem é fundamental para distinguir os grupos juvenis que se relacio-
nam com a escola e evidenciar aspectos importantes, desconhecidos e pouco
valorizados na instituição escolar.

Compreende-se, portanto, juventude não como uma etapa de vida mar-
cada pela turbulência, transitoriedade, pela idéia do vir a ser. Considera-se o
jovem como sujeito, isto é, alguém que está no mundo, posiciona-se frente às
demandas desse mundo, questiona, avalia e é um interlocutor nem sempre
ouvido no conjunto das vozes4 que o cercam cotidianamente.

Charlot (2001), ao discutir a relação dos jovens com o saber, define
este sujeito que abstratamente chamado de aluno, como um ser humano
aberto ao mundo, portador de desejos, carregando em si as marcas da indi-
vidualidade. Um ser que ocupa uma posição em um grupo cultural e, por-
tanto, um ser social e singular, com uma história própria, com um modo
único de relacionar-se com o outro, consigo mesmo, ator e intérprete do
mundo em que está inserido.

Bicalho (2004), ao tomar como marco teórico do seu trabalho os estudos
de Charlot, afirma que:

Portanto na concepção de sujeito expressa por Charlot, não falamos dos
“aspectos” sociais e individuais do sujeito. O sujeito é sempre totalmente
social e totalmente singular; sua história é sempre social e singular. Nessa
lógica, torna-se problemática a noção de interiorização do social, pois ela
baseia-se apenas na lógica do externo. Para o autor, a noção de apropriação é
mais adequada, pois reconhece a ação do sujeito em incorporar, em um movi-
mento de sua singularidade e com as leis próprias de sua subjetividade, o
social. O pertencimento a uma classe social é, assim, interpretado de maneira
ativa pelo indivíduo, na construção de uma história na qual é sujeito, ainda
que o cenário seja aquele de sua classe social (BICALHO, 2004 , p. 38).

A concepção de sujeito apresentada por Charlot, também é referência para
Dayrell (2003, p. 43), ao pensar o jovem como sujeito social, um sujeito “que
se produz e é produzido no conjunto das relações sociais no qual se insere”.

É essa condição de sujeito que os jovens do GGN apontam durante a
pesquisa: jovens que ocupam de forma responsável e consciente um lugar na
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comunidade, na família ou no próprio GGN. Demonstram-se cientes de suas
responsabilidades e as exercem como membros da família, do grupo e nas
atividades que desempenham nesse grupo. Ajudam nos cuidados da casa, com
os irmãos mais novos, ajudam o pai no trabalho, fazem pequenos “bicos”.

São portadores de desejo, dizem do que gostam, sobressaindo a sua rela-
ção com as atividades do GGN (informática, vôlei, capoeira). É interessante
observar que essas atividades parecem conferir ao jovem uma identidade e
apresentam-se como possibilidade valiosíssima de inserção do jovem, pobre
e de periferia, em atividades cujo acesso, de outra forma, lhes seria negado.

Esses jovens possuem uma história individual e coletiva, construída na
interação com os espaços institucionais, dentre eles o GGN. Revelam-se ca-
pazes de fazer avaliações sobre temas que lhes afetam no mundo em que
vivem (violência, droga, mas também afeto, utopia), e sobre as pessoas com as
quais convivem. Destas, são os professores o alvo principal de suas críticas.

Reconhecer o jovem como sujeito é mais do que uma opção teórica,
como salienta Dayrell:

Diz respeito a uma postura metodológica e ética, não apenas durante o pro-
cesso de pesquisa, mas também em meu cotidiano como educador. A experiên-
cia da pesquisa mostrou-me que ver e lidar com o jovem como sujeito, capaz
de refletir, de ter suas próprias posições e ações, é uma aprendizagem
que exige um esforço de auto-reflexão, distanciamento e auto-crítica
(DAYRELL, 2003, p. 44).

Encontrar os jovens do GGN e procurar compreendê-los como sujeitos
de aprendizagem é encontrar em suas falas e gestos a capacidade metacogni-
tiva, expressa nos trabalhos de Oliveira (2001). É a capacidade de análise que
o sujeito detém sobre o seu processo de aprendizagem, levando-o a refletir
sobre esse processo.

As evidências da metacognição podem ser buscadas nas atitudes dos
jovens durante a realização das atividades propostas. Em nenhum momento,
posicionaram-se como receptores de propostas feitas pelas pesquisadoras ou
como repetidores de ações, mas como sujeitos que as interpretavam, as
re-elaboravam, imprimindo um sentido e significado próprio.

Ao serem indagados sobre as suas vivências como alunos e a sua relação
com a escola, sobressaem em suas falas a análise e a reflexão, características
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da metacognição. Eles são capazes de vislumbrar e analisar sua trajetória
escolar, argumentar sobre o que pensam do ato de aprender, analisar o que
aprendem no espaço escolar, e inclusive, projetar outras possibilidades para a
educação que fazem parte.

A metacognição tem sido apontada como um diferencial nos sujeitos da
EJA, já que esta capacidade favoreceria o processo de aprendizagem. Ao
reconhecer a capacidade do sujeito em pensar esse processo, valoriza-se no
espaço educativo a reflexão, a parceria, o diálogo, as estratégias de pensa-
mento e as leituras de mundo feitas por eles.

Esse sujeito não é alguém para quem se prepara o conhecimento. É
alguém que pensa, re-elabora e interpreta esse conhecimento. Os estudos de
Oliveira (2001) e Fonseca (2002) permitem repensar as práticas na EJA, pois
ao tomar consciência dessa capacidade, o professor tem no aluno um parceiro
do seu processo de conhecimento.

Ressalta-se ainda, que a capacidade metacognitiva marca a diferença entre
juventude e infância e propicia o rompimento com as práticas pedagógicas
que tomam como perspectiva a criança. Nesse sentido, emerge a necessidade
do educador de ouvir o jovem, que a partir da sua própria fala, estabelece
relações entre o seu pensar, os objetos de conhecimento e constrói significados
para o ato de aprender.

Outro aspecto que contribui para lançar olhares sobre a aprendizagem
dos jovens, refere-se à importância dos atos de fala no processos de construção
do conhecimento. Durante as entrevistas fica evidente que os jovens a reivin-
dicam, sugerindo que no espaço escolar sejam eles os enunciadores desta
fala e não mero receptores.

A necessidade de falar mais aparece nas entrevistas. Ao serem inter-
rogados sobre o que sentem falta na escola, ou como a escola poderia ser,
os jovens dizem que sentem falta do falar. Essa fala não se constitui uma
fala isolada, já que os mesmos apontam que aprenderiam mais discutindo
com seus pares, em trabalhos de grupo ou dialogando com o professor.
Há uma valorização daquele professor que fala, discute, estabelece diálogo
e “explica bem”.

Essa dimensão dada pelo jovem para o ato de falar demonstra que eles
não querem falar de qualquer coisa, como às vezes sugere o senso comum: os
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jovens gostam de conversar. Uma conversa apontada sempre como um em-
pecilho ao processo de aprendizagem e a causa dos atos de indisciplina.

Os dados da pesquisa mostram que os jovens realmente gostam de falar
na sala de aula. Mas é uma fala endereçada: eles gostam de falar sobre o que
estão aprendendo. Quando a fala não é esta eles usam expressões como “zoar”,
que seria no entendimento do professor, como adultos, o falar por falar.

O falar se impõe também durante a realização das atividades. É uma marca
constante do processo de organização, construção e elaboração das propostas.
Os jovens trocam idéias, discutem entre si, questionam, elaboram, apresentam
propostas e concluem. Essas atividades são sempre marcadas pelo diálogo.

Cabe ressaltar também a experiência vivida em uma oficina, quando o
grupo assistiu ao filme “Cidade de Deus”. Durante o filme, os jovens faziam
algumas brincadeiras, mas na maior parte do tempo, realmente assistiam ao
filme. Após o filme, foram propostas algumas questões pelas pesquisadoras.
Os jovens acolheram essas questões e posicionaram-se frente às mesmas,
avaliando, questionando. Porém, o mais surpreendente, é que nesse dia os
jovens não quiseram ir embora5 e começaram a questionar as percepções, os
sentimentos e as posições das pesquisadoras.

Como interpretar esse fato? Certamente, o jovem quer falar mais. Uma
fala endereçada, que não se fecha no próprio grupo. Eles querem discutir
com o adulto para saber o quê, quando e como esse indivíduo pensa. A fala é,
portanto, um modo de conhecer e um instrumento para o aprender.

Essas constatações nos remetem aos estudos de Vygostsky (1996) com
relação à importância da linguagem no processo de aprendizagem dos jo-
vens; um processo importante de internalização do mundo social, compre-
ensão e construção de conceitos. Para o autor, a linguagem não é somente
um meio de comunicação, mas um modo de pensamento. Os sujeitos da
pesquisa apropriam-se da linguagem para se comunicar e expressar o seu
modo de pensar.

La palabra no es tan solo el médio de comprender a los demás, sino también
a si mismo. Para el parlante la palabra significa, ya desde el princípio, el
médio de comprenderse, de percibir la propias vivencias. Por ello, tan solo
con la formación de conceptos se llega al desarrollo de la realidad interna,
del mundo de las propias vivencias (VYGOTSKY, 1996, p. 71)
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A linguagem desempenha, então, papel fundamental no processo de
aprendizagem e está intrinsecamente ligada à metacognição. Os autores já
citados que abordam a metacognição enfatizam a preponderância da lingua-
gem, pois o ato de dizer o que pensa e como pensa leva o sujeito a novas
indagações, novas idéias, novas aprendizagens.

Relação estabelecida pelos jovens com o aprender e o saber escolar:

Gosto de estudar, mas não gosto da escola. Gosto de escrever, mas às vezes
não sei o jeito certo (Sérgio, 16 anos)6.

Gosto de ler e não gosto de escrever (Camila, 16 anos).

Os depoimentos acima expressam as contradições entre o aprender e
o saber, vivenciadas pelo jovem, no espaço escolar. Indaga-se o significa-
do dessas falas: Gostar de estudar, mas não gostar da escola? O que
acontece nesse espaço que deveria constituir o lócus do estudo? O que
significa gostar de ler e não gostar de escrever? Gostar de escrever, mas
não saber o jeito certo?

Pergunta-se então o que os jovens aprendem, como aprendem, o que é
necessário ser aprendido e o que a escola ensina ou deveria ensinar. As res-
postas podem ser enunciadas quando se discute o saber na perspectiva apon-
tada por Charlot (2001), da relação com o saber, que é para o autor uma
forma de relação com o mundo.

Para Charlot, desde que o indivíduo nasce, ingressa num mundo onde é
submetido à obrigação de aprender, pois tornar-se sujeito é apropriar-se desse
mundo. Esse movimento do aprender pode ser: dominar um objeto, uma ativi-
dade; se relacionar, ou aprender um saber de conteúdo intelectual. Portanto:

A questão do aprender é muito mais ampla, pois, do que a do saber. É mais
ampla em dois sentidos: primeiro, como acabo de ressaltar, existem manei-
ras de aprender que não consistem em apropriar-se de um saber, entendido
como conteúdo de pensamento; segundo, ao mesmo tempo em que se
procura adquirir este tipo de saber, mantém, outras relações com o mundo
(CHARLOT, 2001, p. 57).

Considerando que o saber é inscrito no aprender, os jovens demonstram
estabelecer sua relação com o saber sob duas formas de saberes: os vi-
venciais e os escolares.
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Para os jovens, o aprender é realmente mais amplo que o saber e podería-
mos dizer que acontece em lócus diferentes: aprende-se em casa, na rua, nas
atividades das quais participam no GGN, no funk.

Aprendo mais com o funk (Roberto, 15 anos).

O curso que fiz no GGN eu gostei, pois aprendi e conheci pessoas. Queria
fazer novamente (Amanda, 16 anos).

Com quem se aprende? Aprende-se com os pais, com a família (sendo
muito ressaltada a presença da mãe, avós) e com os amigos. Nesses espaços
e com essas pessoas, aprende-se o saber vivencial; enquanto o aprender sobre
um conteúdo intelectual (saber escolar) acontece na escola.

É importante notar que aprender esses saberes da vida, que chamamos
vivenciais são mais importantes para os jovens que os saberes escolares, o
que, de certa forma, diminui a importância da escola, já que a mesma na
percepção deles, não consegue ensinar-lhes esses saberes vivenciais.

Ao serem questionados sobre o que gostariam de aprender na escola, os
jovens afirmam:

Não tem nada. Para a vida não ensina nada. Pode deixar do jeito que está.
A escola deveria ensinar como não entrar na vida errada e como cuidar de
crianças (Sérgio, 16 anos).

O diretor nunca nos procuraria para perguntar o que queremos aprender,
mas vou à escola para aprender o básico. O que ensina mesmo é a rua.
A escola é só para ler, escrever e fazer uma conta que possa precisa no
futuro. Eu não colocaria nada, pois na escola não é lugar de aprender e sim
na rua (Roberto, 15 anos).

A escola poderia ensinar a conviver com as pessoas, a ser amigo (Camila,
16 anos).

Na percepção dos jovens, são essas as aprendizagens válidas e a escola não
é o lugar de aprendê-las, pois a escola não ensina para a vida. Nesse sentido, a
escola não oferece aprendizagens que permitem estabelecer uma relação plena
com o mundo, isto é, apropriar-se do mundo numa relação tridimensional.

A relação tridimensional, segundo Charlot (2001) engloba os saberes
epistêmico, identitário e social. Bicalho (2004) explica como se configuram
essas três dimensões na teoria de Charlot: a dimensão epistêmica é a apren-
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dizagem relacionada a um determinado objeto de conhecimento, suas lingua-
gens, códigos, representações; a dimensão identitária refere-se ao fato de que
o “aprender está inserido na história dos sujeitos”; e a dimensão social parti-
cipa destas duas contribuindo para configurá-las, pois “não existe relação
com o saber que não seja social” (p. 74).

Para os jovens, o saber epistêmico ocupa um lugar central na escola,
embora, ela não seja a única depositária desse saber. Mas eles insistem em
dizer que a escola deveria ser também o lugar de aprender os saberes vivenciais.
Embora, o não domínio de um saber escolar (que engendra a dimensão epis-
têmica) de certa forma os incomoda.

Este incômodo aparece nos registros de observação das oficinas: após os
encontros ou durante o lanche coletivo, os jovens ouviam música ou escrevi-
am letras para a capoeira ou para o funk. Freqüentemente cantavam essas
músicas para as pesquisadoras, porém nunca mostravam a letra ao serem
solicitadas, pois enfatizavam sempre que a escrita não estava correta.

Uma situação que comprovou esta inquietação com o incipiente domí-
nio da escrita foi a resistência dos jovens em realizar atividades nas quais
teriam que escrever, devido às dificuldades que tinham. Eles apresentavam
dúvidas elementares quanto à grafia correta de algumas palavras.

Letícia, uma jovem da 8ª série, que sempre tinha dúvidas sobre a escrita diz:

A única aula que não escrevo é a de música, porque o restante, só escrevo.
Sempre lembro de uma professora de português. Ela é calma, explica a
matéria bem; passei de ano por causa dela. Na escola é comum ter que
copiar matéria no quadro e às vezes sem a professora explicar; eu nem sei
o que estou escrevendo (Letícia, 16 anos).

A escrita é, então, uma atividade da escola, realizada durante a maior
parte do tempo e considerada pelos jovens como o básico a ser-lhes ensina-
do. Todavia, as falas dos jovens mostram que a escrita da escola é uma escrita
sem sentido, marcada pela cópia, o que contribui para a ineficácia7 da escola
em ensiná-la.

Outro fato que observamos foi a relação dos jovens com a leitura. A
leitura, conhecimento valorizado pela escola, aparece como importante na
fala dos jovens e é algo que gostam de fazer, mais do que escrever. Entretan-
to, também encontram dificuldades no ato de ler.
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Numa oficina em que trabalhamos com o filme “Mentes perigosas”, fi-
caram evidentes as dificuldades com a leitura. Durante a exibição do filme
percebemos que os jovens conversavam, brincavam, saíam da sala, de certa
forma resistiram ao filme. Curiosamente, quando terminou o filme e fomos dis-
cutí-lo, demonstraram compreensão sobre o mesmo avaliando posturas, tro-
cando idéias, refletindo sobre os personagens e as situações.

Ao serem interrogados sobre a aparente falta de interesse disseram que o
filme estava muito difícil pois era legendado, que eles detestam ter que ler, e
que tinham dificuldades com as legendas.

No que se refere à escolha do filme, esta deveu-se ao fato de que no
enredo aparece marcadamente posturas de alunos que não encontravam sig-
nificado no espaço escolar. Ao iniciar a discussão do filme e questionar se
eles sabiam o porquê da nossa escolha, Sérgio afirma: “Para nos deixar zan-
gados, pois temos que ficar lendo”.

A pesquisa revelou que os jovens reconhecem a escola como um lugar
que ensina os saberes epistêmicos, mas não o único lugar. Todavia, a forma
como muitas vezes se aprende/estuda um saber na escola não encontra sig-
nificado para o jovem. As falas de Sérgio expressam isso: “a escola é lugar
de estudo, mas não de aprendizagem. Aprender é bom, mas a escola não
desce redondo”.

Pode-se aprender em outros lugares, talvez mais atraentes. “Gosto de
estudar, mas não gosto da escola” é uma fala que evidencia isso, ou talvez
mostra que a escola, à qual tem acesso estes jovens, não consegue propiciar
uma relação efetiva com o conhecimento.

Falta ainda à escola, o acesso a ferramentas do aprender valorizados pe-
los jovens, como a informática9, por exemplo. Assim expressa Ricardo, ao
ser indagado sobre o que mudaria na escola:

Aula de computação. Eu já sei mexer no computador, mas aprendi fora da
escola (Ricardo, 15 anos).

Os jovens confirmam a impossibilidade de estabelecer relações com um
saber num espaço escolar marcado pela cópia, pela professora que não expli-
ca bem, pela falta dos professores e pelo ficar à toa, o que lhes incomoda de
modo especial. A escola vista pelos jovens é marcada pelos rituais da cópia,
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da preponderância da escrita, da avaliação que aparece apenas como aferição
de resultados e não como parte de um processo.

Sei física, ensino meus colegas e não consegui fazer a prova na semana
passada, acho que não sei nada (Alexandre, 18 anos).

Tiro notas mais baixas que as pessoas que ajudo. A prova é o mais difícil,
pois as professoras faltam e não explicam direito. Tive uma prova de 5
folhas num horário e só uma folha podia consultar o livro. Essa professora
não liga se colamos, pois ela se preocupa com Avon. Ela deveria expli-
car mesmo que alguns não queiram ouvir. Ela compara as salas, quem é
bagunceiro (Amanda, 16 anos).

Talvez por isso, os jovens percebem o ato de estudar como algo que não
contribui para o seu futuro, contrariamente ao discurso sustentado pelos adultos
(pais, responsáveis, escola) sobre a importância da escola.

Estudar não tem futuro, vou estudar até o 3º ano, não trabalho e não posso
fazer faculdade; então estudar para quê? (Alexandre, 18 anos).

Esse jovem em outro momento afirma:

A escola não me dá base para aprender e arrumar um emprego.

A escola não faz parte de um projeto de vida para os jovens, por isso as
idas e vindas pelo espaço escolar. Fenômeno conhecido por quem lida com as
constantes ausências, muitas vezes prolongadas, de muitos jovens na escola.

Alexandre, um jovem entrevistado afirma:

Vai fazer 4 anos que estou no 1º ano, pois às vezes dá preguiça de ir à aula
e eu falto muito, também fiquei muito doente.

A fala de Alexandre expressa a falta de significado da escola em sua
vida. Quando afirma que não vai poder fazer vestibular e por isso vai ficando
na escola, porque lá é um lugar onde ele pode ir e encontrar amigos, Alexan-
dre mostra que, na realidade, não quer sair da escola e se deparar com a falta
de perspectivas a que têm sido submetidos os jovens pobres, para os quais a
educação não é de fato um direito.

Contrariamente aos significados esperados dos jovens sobre o ato de es-
tudar e a importância de estar na escola, os jovens afirmam que a escola não
consegue ensinar o básico; não consegue ser o lócus de uma aprendizagem
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verdadeira; não os ajuda a se inserirem no mercado de trabalho. E esses
jovens têm ainda a consciência de que, por mais que estudem, não consegui-
rão, dada a situação de exclusão que vivem, ingressar no ensino superior.

Além de postularem uma escola que os auxilie na aprendizagem dos
saberes vivenciais, para ajudá-los a compreender o seu mundo, a escola é
também para os jovens o lugar de aprender os saberes escolares. É a escola
que lhes apresentará os conhecimentos relativos à história, geografia, ciências,
artes, música, inglês, que eles dizem gostar de aprender.

Os jovens afirmam que não querem aprender esses saberes da maneira
como muitas vezes são ensinados. Eles querem aprender do jeito que alguns
professores ensinam, conseguindo envolvê-los em suas propostas, ensinar-lhes.

Matemática tem um professor novo e em geometria, estou fazendo um tan-
gran. Em geografia, gincana sobre a capital dos paises e tenho que decorar
para conseguir. História é a que mais gosto, ela compara o passado com o
presente. Em artes, gosto das histórias reais e sobrenaturais, contamos nos-
sas histórias também (Amanda, 16 anos).

O que mais gosto é o inglês, é bom aprender outra língua. É divertido.
Educação artística, eu desenho e adoro (Letícia, 16 anos).

Só a professora de Português dá aula animada, artística. O restante é
só aula chata: giz e quadro. Eu não gosto de aula assim, é bom quando
é diferente. É ruim quando impedem a aula boa e toca o sinal (Sérgio,
16 anos).

Português é fácil. As aulas são na quadra com som, festa (Alexandre,
18 anos).

É possível afirmar que os jovens estabelecem uma relação com o saber e
o professor tem um papel preponderante nessa relação. Mostram também
que admiram seus professores que acolhem, ouvem, conseguem estabelecer
uma relação de empatia com o jovem e, sobretudo, ensinam bem.

Charlot (2000) enfatiza que toda relação com o saber é social. E é sobre a
escola como espaço social, espaço de relações que os jovens se debruçam.
Mais que a denúncia do espaço físico, eles se queixam da falta desse espaço de
relações. Para os jovens da pesquisa, a escola é o lugar onde eles se encontram
com os amigos, mas também é o lugar onde é possível aprender. Os jovens
evidenciam que querem aprender e esperam que a escola seja o lugar dessa
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aprendizagem. Eles mostram o que gostariam de aprender, como aprenderiam
melhor e que é possível construir uma escola que favoreça essa aprendizagem.

Considerações finais

As discussões iniciadas neste texto constituem um convite a olhar os
processos de aprendizagem dos jovens e a relação que esses sujeitos estabe-
lecem com o saber nos espaços vivenciais e nas práticas escolares. Ao trazer
o debate para o campo da EJA, sabe-se que esta investigação pode auxiliar na
compreensão do aumento significativo dos jovens nos espaços educativos
destinados à educação de pessoas jovens e adultas.

Se até os anos 1980, ao discutir os processos educativos da EJA, havia
um público na faixa etária acima de 25 anos, hoje se constata que os jovens,
cada vez mais cedo, ingressam nessa modalidade educativa. Tornou-se
comum encontrar nos programas e nas salas de aula destinados à EJA,
uma maioria de alunos, jovens de 15 a 18 anos, que foram, de certa forma,
expulsos do Ensino Fundamental.

Dentre as razões para o ingresso na EJA, estão o trabalho, os problemas
de indisciplina ou a “simples” desistência da escola pela constatação de sua
dificuldade em aprender aquilo que a escola ensinava. Certamente a trajetó-
ria escolar dos jovens da pesquisa ajudará a entender a necessidade de um
olhar sobre as práticas escolares e sobre a relação dos jovens com esse espa-
ço de aprendizagem socialmente instituído que é a escola. Os jovens investi-
gados são os sujeitos que, por fracassarem no ensino regular, encontram na
EJA uma possibilidade de concluir sua escolarização. Caracterizam-se pela
defasagem idade-série, apresentam uma trajetória escolar marcada pelas faltas,
suspensões e abandono do espaço escolar.

Para estes jovens das camadas populares, a educação não se configu-
ra um direito de fato e o acesso ao sistema escolar constitui-se, muitas
vezes, numa forma de exclusão mais perversa, porque sua entrada na es-
cola ocorre já num quadro de exclusão social e se perpetua no processo
educativo. Os jovens percebem e denunciam essa forma de exclusão do
sistema escolar que resulta numa escolarização ampliada no tempo de
permanência no sistema, mas precária no que concerne à qualidade dos
processos de aprendizagem.
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1 O artigo é parte da pesquisa que investigou a articulação entre o tempo social
e o tempo escolar de jovens inseridos em programas de escolarização. Pesquisa
realizada pelo grupo de Pesquisa em Educação de Jovens e Adultos da
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, concluída em 2006.

2 O Grupo Gente Nova é uma Organização Não-Governamental, ligada à Pastoral
do Menor do município de Governador Valadares. Atende a jovens das camadas
populares com atividades variadas: vôlei, capoeira, informática, dentre outras.
Os sujeitos da pesquisa são jovens (7 mulheres e 7 homens) participantes de
atividades nessa organização..

3 A coleta de dados para a pesquisa foi realizada através de entrevistas e oficinas
temáticas construídas com os jovens.

4 Ressaltamos aqui as vozes escolares emitidas pela instituição escolar na visão
de professores, pedagogos, diretores.

5 Neste dia o encontro durou quatro horas, duas horas a mais que o tempo previsto.

6 O nome dos sujeitos da pesquisa é fictício.

7 As pesquisas realizadas pelo Instituto Paulo Montenegro e Ação Educativa em
2001, 2003 e 2005 avaliando as habilidades de leitura e escrita da população
brasileira mostram a ineficácia da escola, ao constatar que, pessoas com vários
anos de escolaridade não dominam de modo satisfatório essas habilidades.

9 O jovem refere-se ao curso feito no GGN, o que mostra a importância desse
espaço para os jovens da comunidade.
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Resumo:

O artigo discute as tendências de pesquisas na área de formação de professores
durante a década de 1990 e destaca a escassez de pesquisas ligadas à temática
formação de educadores de jovens e adultos (EJA). Em seguida, analisa alguns
desafios que perpassam a formação e a prática dos educadores que atuam neste
campo educativo, especialmente, a inexistência de uma formação específica
destes profissionais. A partir de um conjunto de estudos, os quais indicam as
condições adversas em que funciona grande parte dos programas e experiên-
cias de EJA, destaca a formação dos educadores como um dos principais desa-
fios a serem enfrentados.

Palavras-chave: Educação de jovens e adultos; Políticas públicas; Formação de
educadores.

The teachers’ formation of the Young and Adult People Education in Brasil:

reflections about the contemporary public politics

 Abstract:

The article argues the researches tendencies in the teachers formation area during
decade of 1990 and highlights the researches shortage linked to the thematic
educators’ formation of the adult and young people (EJA). Soon after, it analyzes
some challenges that pass by the formation and educators’ practice who act in
this educational field, especially, the inexistence of a specific formation of these
professional. Starting from a studies set the which ones indicate the adverse



Revista da Alfabetização Solidária – vol. 6 – nº 6

Maria Clarisse Vieira – p. 129-142
130

terms in which work great part of the programs and EJA’s Experiences, it
highlights educators’ formation as one of the main challenges the faced being.

Keywords: Young people education and adult; Public politicses; Educators formation.

1. As tendências de pesquisas na área de formação de

professores durante os anos 90: entre a emergência e o

silenciamento de algumas temáticas

m um estudo que analisa as políticas voltadas à formação docente, de-
senvolvidas na América Latina ao longo dos anos 90, Torres (1998) cons-

tatou a centralidade atribuída a esta área. Segundo ela, depois de longo período
de abandono da questão docente, em geral, e da formação dos professores,
em particular, este tema passou a ser objeto de preocupação e de ações con-
cretas nas políticas educacionais de diversos países. No delineamento das
atuais políticas educacionais desenvolvidas em países latino-americanos ob-
serva-se a influência de organismos internacionais, como o Banco Mundial,
os quais atribuem à formação docente o papel de contribuir na elevação dos
níveis de “qualidade” da educação desses países, tornando-os compatíveis
com as demandas de competitividade que emergem no atual contexto de glo-
balização econômica. Nesta concepção, a qualidade é determinada por vários
fatores, dentre os quais se situa o tempo de instrução, os livros didáticos e
a melhoria do conhecimento dos professores. No que tange à formação de
professores, privilegia-se a capacitação em serviço sobre a formação inicial,
estimulando-se as modalidades de educação a distância.

Segundo Freitas (1999, p. 18) desde o final dos anos 80 tais concep-
ções vêm sendo implementadas nas políticas de formação de professores
do País, consolidando-se ao longo da década de 90, em decorrência dos
acordos firmados em conferências internacionais, dentre as quais se des-
tacam a Conferência Mundial de Educação Para Todos, ocorrida na Tailân-
dia, em 1990. Para esta autora, as concepções que orientam tais mudan-
ças vêm sendo questionadas e confrontadas com a produção teórica e prá-
tica da área educacional e do movimento dos educadores que, desde o
final dos anos 70, com o processo de redemocratização da sociedade, pas-
sou a colocar novas exigências para a melhoria da escola básica e para a
formação de professores.

E
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Neste cenário, constata-se o aumento do interesse pelos estudos sobre
formação de professores, motivado por fatores de diversas ordens. De um
lado, com as mudanças introduzidas pelas reformas educacionais, configura-se
no plano da retórica, um reconhecimento da importância do professor por
parte do Estado. De outro, observa-se no seio de organizações de educadores
e no âmbito da sociedade civil um visível e crescente interesse em desvendar
o universo do magistério.

De fato, a produção acadêmica e o debate na área de formação de profes-
sores têm crescido bastante nos últimos anos. As perspectivas e os olhares
sobre este campo de estudos e investigação vêm se modificando, utilizando-se
novas abordagens, perscrutando novas temáticas e ampliando-se os modelos
de análise. Os estudos realizados nesta área percorrem um amplo espectro
temático, que inclui tanto produções de natureza teórica, como contribuições
de natureza empírica, orientadas para a compreensão das diferentes nuanças
que compõem a formação e a prática docente.

Em levantamento realizado acerca da produção acadêmica internacional,
Marcelo Garcia (1998) destaca o crescimento e a diversificação de temas e de
enfoques sobre a formação do professor, tendência, também confirmada por
Zeichner (1998), em revisão da literatura sobre a área de formação de professo-
res nos Estados Unidos. O mundo dos professores é desvelado sob diferentes
enfoques e visões metodológicas, despertando a atenção histórias de vidas de
professores (NÓVOA, 1992; ESTRELA, 1997; GOODSON, 1992), competên-
cias docentes (PERRENOUD, 1999, 2000), mal-estar docente (ESTEVE, 1999
e CODO, 1999), saberes docentes (GAUTHIER, 1998 e TARDIFF, 2000) etc.

No Brasil, um estudo realizado por André et alii (1999) sobre o Estado da
Arte na área de “Formação de professores” revelou que nas teses e dissertações
defendidas no período de 1990 a 1996 foram priorizados temas como forma-
ção inicial, formação continuada, identidade e profissionalização docente.
O exame desta produção evidenciou que a maioria dos estudos se concentrou
na formação inicial (76%), buscando-se avaliar aspectos relacionados aos cur-
sos que formam os docentes. Os estudos sobre formação continuada, embora
poucos expressivos em termos numéricos (14,8) possuíam uma ampla abran-
gência no tocante aos conteúdos, sujeitos e contextos investigados. Já o tema
identidade e profissionalização docente despontou como emergente nos últimos
anos (9,2%), abrindo frentes de investigação relacionadas à busca da identidade
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profissional, à relação do professor com as práticas culturais, a questões de
carreira, organização sindical e questões de gênero (André et alii, 1999).

No tocante às pesquisas apresentadas no grupo de trabalho “Formação de
Professores” da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educa-
ção – ANPEd, no período de 1992 a 1998, o tema formação inicial concentrou
a maior parte dos trabalhos (41%), seguido do tema formação continuada (22%).
Temas como a identidade e profissionalização docente (17%), prática pedagó-
gica (10%) e revisão de literatura(6%) foram pouco enfatizados, embora o
primeiro tenha ganhado destaque e prioridade na última década em diversos
espaços de discussão acadêmica (BRZEZINSKI e GARRIDO, 2001).

Em que pese a diversidade presente nas investigações, os dois estudos
supracitados revelaram um silêncio quase total em relação à formação do
professor para atuar em áreas como o Ensino Superior, o ensino técnico e
rural, a educação de jovens e adultos, os movimentos sociais e crianças em
risco. A análise também mostrou uma carência no sentido de referenciar
práticas e políticas educacionais relacionadas a esses públicos (ANDRÉ et
alii, 1999; BRZEZINSKI e GARRIDO, 2001).

As ausências e silêncios no que tange a temáticas ligadas a formação de
educadores das camadas populares tais como a educação de jovens e adultos,
impõem a necessidade de debruçar nossas análises acerca desta realidade, no
sentido de compreender como os docentes articulam o seu saber-ser e o seu
saber-fazer em realidades marcadas pela desigualdade social . É de extrema
relevância investigar em que medida estes educadores populares vêm redefi-
nindo outros sentidos para o seu ofício, no convívio com jovens e adultos
trabalhadores ou sem trabalho. Em que medida estas experiências de fronteira
os reeducam como educador, possibilitando a descoberta de uma outra
“imagem de resistências múltiplas, de valores e de tentativas (...) dos excluí-
dos que podem fazer retomar brotos de humanismo nos seus educadores”
(ARROYO, 2002, p. 251).

As condições adversas em que atuam os professores e as dificuldades
que enfrentam ao exercer suas atividades vem sendo discutidas por um con-
junto de autores, que apontam a desarticulação entre a teoria e a prática nos
cursos de formação inicial, o processo de proletarização que permeia a pro-
fissão docente, as dificuldades da atualização em serviço, as tentativas de
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controle pelo Estado sobre seu trabalho através de mecanismos de racionali-
zação e privatização de ensino etc. (GATTI et alii, 1998; FREITAS, 1999;
LELIS, 2001; SANTOS, 2002).

Este quadro que a pesquisa educacional vem denunciando contribui para
gestar uma imagem social e pública do magistério marcada por uma ambi-
güidade. Por um lado, a desvalorização é reiterada, “tendo como matriz a
escola de massa e a democratização do ensino, com a conseqüente perda de
prestígio ligado a posse de um saber, não acessível a maioria da população”.
Por outro lado, no plano simbólico, “a imagem permanece elevada, (...) pois
sobre os professores são colocados a expectativa e a responsabilidade social
por esperanças de um futuro melhor” (NÓVOA apud LELIS, 2001, p. 42).
Para Lelis (2001, p. 42), no cerne dessa questão se encontra o próprio projeto
de uma escola de massa que “não consegue dar conta do aumento dos alunos
e sua heterogeneidade sociocultural, do impacto de novas formas de tratar o
conhecimento e o ensino”.

No campo da educação de jovens e adultos (EJA), há de se agregar ao
conjunto de problemas e dificuldades que perpassam a formação e a prática
dos educadores que atuam no ensino básico, a inexistência de uma formação
específica de seus educadores. Um conjunto de estudos vem apontando as
condições adversas no qual funciona grande parte dos programas e experiên-
cias de EJA. Ao lado das condições materiais das escolas, da estrutura curri-
cular e do material didático, a formação dos professores emerge como um
dos principais desafios a serem enfrentados.

Um estudo desenvolvido pela Ação Educativa sobre o estado da arte da
educação de jovens e adultos no período de 1986-1998, revelou num universo
de 183 pesquisas 32 que discutiam temas relacionados ao professor. Ao analisar
20 pesquisas que tratam especificamente sobre a prática e a formação de pro-
fessores Machado (2001) assinala que os resultados de tais pesquisas identifi-
cam a precarização e a ausência de uma política nacional de formação docente
como um dos entraves das experiências educativas, reiterando a necessidade de
uma preparação específica dos professores que atuam em EJA.

Torna-se premente desenvolver estudos que investiguem o processo de
formação, a realidade profissional e as condições de trabalho em que atuam
estes sujeitos históricos e sociais, tendo em vista os desafios que se colocam
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a EJA, no sentido de construir práticas educativas adequadas aos interesses
de aprendizagem desse público. Tais investigações contribuiriam no plano
teórico para a produção e sistematização de um corpo de conhecimentos, que
auxiliaria a constituição desse campo pedagógico, e consequemente a forma-
ção de seus educadores.

2 – Construindo caminhos para a formação docente na EJA: entre

o improviso e a constituição de um campo pedagógico

As últimas décadas do século XX foram marcadas por intensas transfor-
mações sociais, econômicas e culturais ocorridas em âmbito mundial. Tais trans-
formações vêm trazendo diversos desafios à educação em geral e à educação
de jovens e adultos em particular. Ao analisar este cenário, Lola Cendales (1996)
afirma que o panorama histórico, nos quais se formularam as políticas e os
programas de alfabetização e educação de adultos há meio século, transfor-
mou-se de forma significativa. Para esta autora nossos países já não são os
mesmos e os sujeitos da educação de adultos não são somente os camponeses e
migrantes analfabetos “que deben ‘integrar-se’a la modernidad desarrolista y
convertise en fuerza de trabajo capacitada”. (1996, p. 46). A EJA, na atuali-
dade incorpora, além de potenciais assalariados, uma ampla variedade de su-
jeitos “que van desde el marginado excluido del sistema, pasando por el infor-
mal independiente, el empleado de la microemprensa o el nuevo desempleado
despedido de sua empresa por las políticas de ajuste” (CENDALES, 1996, 47).

A educação de jovens e adultos engloba um conjunto amplo e heterogêneo
de experiências educativas que possuem formatos e modalidades diversas, com-
preendendo ações escolares e não-escolares. A EJA possui matizes ricos e propó-
sitos múltiplos, ocorrendo por meio de iniciativas governamentais e não gover-
namentais. Na América Latina às experiências e programas que compõem esta
modalidade educativa visam a atender um público diferenciado, composto por
núcleos de camponeses e indígenas, operários e trabalhadores informais, docen-
tes e agentes sociais, sindicalistas, empresários, profissionais, pais de família,
pessoas da terceira idade, grêmios e militantes partidários (RIVERO, 1998).

Em que pese a diversidade do grupo e a variedade de propósitos, todos
buscam o acesso a novos conhecimentos e tecnologias, o aperfeiçoamento
em seu trabalho, o domínio de destrezas e habilidades e o acesso a bens
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culturais. Para Rivero (1998) uma característica fundante da educação de
pessoas jovens e adultas é sua opção clara e prioritária pelos setores vulnerá-
veis, em condições de marginalidade sócio-econômica e desigualdade social.
Se de um lado esta opção condicionou suas orientações e resultados aos distin-
tos processos sociopolíticos e econômicos que marcaram a América Latina, de
outro lado, foi associada a políticas e práticas compensatórias, sendo margi-
nalizada nas políticas educacionais e ignorada pelas instituições acadêmicas
e organismos internacionais.

A EJA é marcada por uma herança eminentemente política – legada pelos
movimentos sociais e populares – que encontra no pensamento de Paulo Freire
uma das principais fontes de inspiração. A atualidade do pensamento deste
autor se faz presente no campo da EJA, tendo em vista a “dramaticidade” no
qual se encontram estes sujeitos, “sobretudo quando os jovens e adultos são tra-
balhadores, pobres, negros, subempregados, oprimidos, excluídos” (ARROYO,
2001, p. 10). Para Arroyo os olhares conflituosos acerca da condição social, cul-
tural e política dos sujeitos da EJA condicionaram concepções diversas de
educação e os lugares sociais a eles reservados no conjunto das políticas sociais.
A questão a levantar é em que medida a “dramaticidade” vivida por estes sujei-
tos sensibilizou o governo e as políticas públicas?

Schmelkes (1996), em artigo no qual analisa as necessidades básicas de
aprendizagem de jovens e adultos na América Latina, afirma que o agrava-
mento da pouca importância relativa que os governos outorgam a EJA encon-
tra-se presente em indicadores como a diminuição dos recursos destinados às
políticas deste setor e a convocação de pessoal não qualificado em suas ativi-
dades. Em decorrência, os serviços oferecidos são de baixa qualidade, não
alcançando os resultados esperados, o que redunda na reprodução de um
círculo vicioso que impede a EJA de ser valorizada.

Segundo Fávero et ali (1999, p. 43) a ausência de preocupação com a
formação de professores de EJA, possui raízes históricas e relaciona-se a um
conjunto de representações arraigadas na cultura, que perpassa a educação e
outras práticas sociais. Dentre estas representações há aquelas que inspiram
muitas práticas de EJA, concebendo-a como “algo a ser adaptado, ou mesmo
reproduzido a partir das ações desenvolvidas junto à população infantil”.
Nesta concepção o jovem e o adulto com nenhuma ou pouca escolarização
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são vistos como “alguém que deixou de cumprir, por deficiências próprias, a
tarefa que lhe cabia na infância: estudar”. Em decorrência, as práticas peda-
gógicas de EJA são infantilizadas, sendo o jovem e o adulto, em certa medida,
concebidos e tratados como “crianças grandes”, “marmanjos” que não apren-
deram na “idade apropriada”.

Estudos sobre a constituição histórica da EJA no Brasil revelam que há
muito tempo a formação dos professores para a EJA está em questão. A pri-
meira Campanha Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos, iniciada
em 1947, ocorreu basicamente por meio do trabalho do voluntariado, sendo
sistematicamente criticada por não preparar de forma adequada os professo-
res que atuavam com esse público. Embora esta Campanha tenha contribuído
para a criação dos serviços estaduais de educação de adultos em diversas
unidades da Federação, foram realizadas muitas críticas à organização e ao
funcionamento destes órgãos nos Estados. Segundo Beisiegel (1974) desde o
início o ensino supletivo, dependia das instalações, dos quadros administrati-
vos e do pessoal docente do ensino primário fundamental comum. Para ele,

O ensino supletivo definiu-se como uma réplica do ensino infantil, minis-
trado a adolescentes e adultos. Delegados regionais, inspetores, diretores de
escolas e professores levavam para as suas novas tarefas os velhos hábitos de
trabalho e os conteúdos da ação educativa que desenvolviam no ensino pri-
mário (BEISIEGEL,1974, p. 118-119).

A precarização dos serviços oferecidos por meio das campanhas de alfa-
betização e do ensino supletivo nos Estados foi bastante criticada durante o II
Congresso de Educação de Adultos, ocorrido em 1958, apontando-se a
necessidade de rediscutir as formas e conteúdos da EJA. Neste contexto, mul-
tiplicaram-se em todo país movimentos de educação e cultura popular, den-
tro de uma concepção que incorporava a perspectiva de transformação social,
tornando-se presente a influência das idéias de Paulo Freire.

De lá para cá, a questão da formação e profissionalização do educador
de EJA vem ocupando um espaço importante nas discussões teóricas da área.
Algumas mudanças foram introduzidas na legislação educacional. A Lei 5692/
71 reservou um capítulo específico a esta área, intitulado ensino supletivo.
Em que pese o caráter tecnicista desta legislação, em um dos seus artigos
consta a necessidade de preparação do professor, tendo em vista atender de
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forma adequada a este público. A nova LDB, Lei 9394/96, aponta como com-
promisso a formação inicial dos professores do ensino básico em nível supe-
rior, em cursos de licenciatura plena. Ressalta a importância da formação de
profissionais da educação, tendo em vista alcançar uma qualidade efetiva na
educação ofertada aos educandos que freqüentam o ensino noturno e as
classes de ensino regular de jovens e adultos.

O item VIII das “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de
Jovens e Adultos” trata da Formação docente para EJA. Nele consta que “o
preparo de um docente para a EJA, deve incluir, além das exigências formati-
vas para todo e qualquer professor, aquelas relativas a complexidade diferenci-
al desta modalidade de ensino”. O documento discute as especificidades dos
sujeitos da EJA, o que demanda por parte dos docentes a constituição de proje-
tos pedagógicos que considerem modelos apropriados a suas características,
interesses de aprendizagem e expectativas. O documento também estabelece
que as instituições que se ocupam da formação de professores, como as licen-
ciaturas e outras habilitações profissionais, são chamadas a incluir nos seus
currículos e programas, a realidade da EJA. A construção de uma política de
formação docente para a EJA, assumida por algumas universidades, ao lado de
Secretarias de Educação e outras instituições privadas sem fins lucrativos im-
plica “um processo em via de consolidação e dependente de uma ação integrada
de oferta desta modalidade nos sistemas” (DCNs de EJA, 2000).

Embora a necessidade de formar os docentes da EJA tenha sido incorpo-
rada pela atual legislação educacional, cabe questionar em que medida tais
proposições tem se constituído em políticas direcionadas a formação, inicial
e continuada, do professor que atuará com este público?

Dados fornecidos pelo INEP informam que dos 1306 cursos de Pedago-
gia existentes no Brasil em 2003, apenas 16 (1,22%) ofereciam habilitação
específica para educação de jovens e adultos. Desse conjunto, sete deles (43,75)
localizavam-se em instituições superiores da Região Sul do País, seis cursos
(37,5%) na Região Nordeste e apenas dois (12,5%) na Região Sudeste. Cons-
tata-se dessa forma, a escassez de profissionais com formação inicial ade-
quada para atuar junto a esta população.

Os programas de educação de jovens e adultos implementados por movi-
mentos populares ou organizações da sociedade civil recorrem com freqüência
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ao trabalho voluntário, realizados por militantes ou agentes comunitários que,
de um modo geral, não possuem formação técnico-profissional e têm reduzida
escolaridade. Grande parte das parcerias entre instituições públicas e da socie-
dade civil disponibiliza algum tipo de capacitação ou formação continuada
para estes educadores, realizada por universidades ou organizações não-gover-
namentais. A formação desses educadores constitui-se importante desafio para
o desenvolvimento de políticas públicas consistentes na área.

Em artigo no qual analisa a formação de educadores nesse campo educa-
tivo, Thimothy Ireland assinala que:

a grande maioria das experiências sofre da falta de continuidade. Os projetos,
experiências, programas têm uma vida curta. Políticas e fontes de recursos
mudam e são remanejados. De outro, o campo em que se desenvolvem as
práticas de educação popular de adultos pode ser caracterizado por sua abran-
gência e a sua fragmentação. Existe uma multiplicidade de práticas desen-
volvidas por um amplo elenco de entidades e agências governamentais e
não governamentais. Vinculados a esses dois fatores existe uma terceira ca-
racterística do campo que combina uma falta de sistematização das experi-
ências desenvolvidas ao lado de propostas fracas ou pouco elaboradas de
avaliação. Estas três características devem ser situadas no contexto amplo
da quarta: os sujeitos da educação de adultos, na sua grande maioria, fazem
parte dos socialmente excluídos cujo peso na agenda política neoliberal é
bastante pequeno (IRELAND, 2000, p. 29-30).

A análise realizada por este autor nos mostra que o tratamento improvi-
sado dispensado à formação do educador de EJA não pode ser dissociado de
quatro características que marcam este campo: a falta de continuidade, a abran-
gência e fragmentação na área, a debilidade nos processos de sistematização
e avaliação, em uma área de baixa prioridade política.

Assim, diversos fatores constituem-se em empecilhos à consolidação de
espaços de formação na educação de jovens e adultos, como a persistência da
visão equivocada que a concebe como política provisória sempre aberta à
improvisação; a precariedade do mercado de trabalho, que não favorece a
construção de carreiras profissionais; e o escasso envolvimento das institui-
ções de ensino superior neste campo educativo.

Tais constatações podem num primeiro momento, levar a um quadro desa-
nimador acerca das possibilidades da EJA se configurar enquanto campo
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pedagógico no âmbito das políticas públicas. Entretanto, inúmeras experiências
desenvolvidas no Brasil, nos revelam que apesar do descaso da “grande políti-
ca”, governos populares, universidades e instituições da sociedade civil têm se
organizado e desenvolvido experiências inovadoras no campo da formação de
educadores de jovens e adultos, os quais podem trazer uma contribuição no
repensar da prática e da formação dos docentes da EJA nas escolas públicas.

O número 13 da revista Alfabetização e Cidadania (2001) nos traz uma
série de artigos e relatos de experiências acerca de intervenções no campo
da formação de professores de EJA. No âmbito da formação inicial, é rela-
tada a experiência de reformulação curricular ocorrida no curso de Pedago-
gia da UFRJ, a partir da inserção da habilitação magistério de educação de
jovens e adultos (Paiva e Salgado, 2001). No tocante à formação continua-
da, são apresentadas experiências diversas que englobam redes de forma-
ção em serviço desenvolvidas por meio de parcerias entre a sociedade civil
e o Estado (BORGES, 2001), experiências de formação em serviço realiza-
das em grupos comunitários (Vóvio e Biccas) e em instituições, como o
SESC (SOUZA e ALMEIDA, 2001).

No âmbito da Pós-Graduação é importante situar a experiência que a
Universidade Federal Fluminense desenvolve num curso de especialização
para a formação de profissionais da educação de jovens e adultos trabalhado-
res, desde 1998. O público do curso é constituído por profissionais graduados
que atuam na educação de jovens e adultos nas redes estaduais e munici-
pais ou em instituições ligadas à formação de trabalhadores do Estado do Rio
de Janeiro (FÁVERO e RUMERT, 2000).

Tais experiências auxiliam o repensar da formação de educadores de
jovens e adultos, para além do discurso da desqualificação, mostrando que
alguns profissionais da EJA têm buscado uma formação que atenda às espe-
cificidades deste público. Elas enfatizam o papel da formação docente, apon-
tando a necessidade de repensar os currículos dos cursos de formação inicial,
no sentido de formar um educador reflexivo e crítico, que incorpora em sua
prática pedagógica, os conhecimentos, habilidades e valores produzidos pelo
educando adulto em sua experiência de vida. No âmbito da formação em
serviço, os saberes, experiências e concepções produzidos ao longo da expe-
riência docente são considerados e problematizados, servindo de base para
produção de conhecimentos na área.
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Entretanto, para assegurar qualidade à educação de jovens e adultos é
necessário priorizar a formação inicial e continuada dos educadores no âmbi-
to de políticas públicas, melhorando suas condições de trabalho e perspectivas
profissionais.Trata-se de um grande desafio que precisa ser assumido por
governos e sociedade civil, sob o risco de agravar ainda mais os processos de
vulnerabilidade social a que se encontram submetidos milhares de jovens e
adultos nesse País.

Notas

1 Doutora em Educação pela UFMG.
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