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RESUMO 
 
Construir um projeto de educação de jovens e adultos para ser implementado no município 
que abarcasse as especificidades dos alunos que frequentavam a rede municipal de 
Divinópolis/MG: esse era o objetivo de um grupo de educadores e técnicos em educação 
ao se reunir entre os anos de 2005 e 2006. Desvelar os sujeitos que participaram desse 
processo como atores sócio-históricos, entender as concepções, os pensamentos e as 
reflexões desses, bem como os embates políticos, pedagógicos e ideológicos no interior 
desse grupo permite compreender em que medida a própria elaboração de um Projeto de 
EJA pode ser considerada um espaço/momento de formação de professores. Mais que isso, 
a pesquisa buscou apresentar em que medida outros espaços poderiam ser apontados como 
momento/espaço de formação de professores. No entanto, para alcançar essa questão, 
tendo em vista a distância temporal que se encontra é necessário o desvendamento das 
memórias dos professores que elaboraram o Projeto de EJA que são objeto principal da 
pesquisa. Os conceitos da pesquisa narrativa embasam os caminhos metodológicos desse 
trabalho que se insere no bojo das discussões sobre formação de professores, em específico 
da formação de educadores de jovens e adultos. As fontes estão baseadas em narrativas 
escritas, grupos de discussão e ainda em lembranças dos educadores deixadas em papéis 
guardados – folders de palestras, textos rabiscados, por exemplo. Os resultados apontam 
dois principais achados. O primeiro deles é a compreensão de que, para os educadores, 
existe uma faceta na concepção de formação que, apesar de não ser facilmente perceptível, 
fica clara após relembrar as discussões para a elaboração do Projeto de EJA. Para esses 
educadores, esse momento aparece de grande relevância para a constituição da formação 
política como educador. Outro relevante e interessante achado diz respeito à importância 
da participação nos Fóruns de EJA. As lembranças dos educadores localizam esses espaços 
como momentos de estudo e de discussão de conceitos sobre a EJA e da prática 
pedagógica nessa modalidade, constituindo assim momento bastante rico na constituição 
como educador.  
 
Palavras-chave: Formação de professores. Educação de Jovens e Adultos. Narrativas. 

Grupos de discussão. Memórias de professores. 
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ABSTRACT 
Build an education project for young people and adults to be implemented in the city 

embrace the particular specificities of pupils attending the municipal Divinópolis / MG: 

that was the goal of a group of educators and technical education to meet between the years 

2005 and 2006. Unveiling the subjects who participated in this process as actors socio-

historical, understand the concepts, thoughts and reflections of these, as well as the 

political clashes, ideological and pedagogical within this group allows us to understand to 

what extent the actual preparation of a Draft EJA can be considered as a space / time 

teacher training. Moreover, the research sought to achieve to what extent other spaces can 

be seen as the time / space of teacher training. However, to reach this question, in view of 

the temporal distance that is your trigger is needed to unveil the memories of teachers who 

prepared the Project EJA which are the main object of the research. The concepts of 

narrative research pathways underlie this methodological research that falls in the midst of 

discussions on teacher education, in particular the training of educators and young adults. 

The data sources are based on written narratives, discussion groups and educators 

memories still left in loose papers - lectures folders, scrawled texts, for example. The 

results indicate two main findings. The first is the realization that, for educators, there is an 

important aspect in the design of training, although not readily apparent, it is clear after 

recalling the discussions for the drafting of the EJA. For these educators, this moment 

appears of great importance for the formation of political education as an educator. 

Another relevant and interesting finding concerns the importance of participation in adult 

education forums. The memories of educators locate these spaces as moments of study and 

discussion of concepts on the EJA and pedagogical practice this modality, thus now quite 

rich in the constitution as an educator. 

 

Keywords: Teacher Education. Youth and Adults. Narratives. Discussion groups. 

Memories of Teachers 
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1 INTRODUÇÃO 
Em todos esses momentos, em todas essas circunstâncias, não posso 

dizer que estava só, que refletia sozinho, já que em pensamento eu me 
deslocava.[...]Outros homens tiveram essas lembranças em comum 

comigo.[...] Eu me volto para eles, adoto momentaneamente seu ponto 
de vista, entro em seu grupo, do qual continuo a fazer parte, pois sofro 

ainda seu impulso e encontro em mim muito das idéias e modos de 
pensar a que não teria chegado sozinho, e através dos quais permaneço 

em contato com eles. 
 

Maurice Halbwachs 
 

“Nunca estamos só”: essa é a ideia singular que se pode tirar do excerto acima. 

Esse texto se inicia com essa máxima, a qual permeia todo o processo de elaboração da 

pesquisa e da escrita. A clássica narrativa de Halbwachs sobre o homem solitário1 que 

caminha por Londres leva a reflexões sobre a influência dos outros, dos diversos grupos 

que em algum momento do espaço e tempo entra-se em contato e, através da lembrança, 

permanece-se. Ao observar um homem sozinho, pode-se pensar que esse está 

simplesmente só. No entanto, em seus pensamentos, percebe-se a influência de outras 

pessoas e lugares. Sofre-se a influência de pessoas e lugares. 

Essas não precisam necessariamente estar próximas. Não é preciso que sejam 

pessoas reais. Leituras, opiniões, críticas de homens e seus personagens que a todo 

instante são veiculadas, atualmente, transmitidas, “retwittadas”, compartilhadas fazem 

com que, hoje, mais do que antes “o homem solitário que caminha por Londres” esteja 

sempre acompanhado de algum outro, que lhe disse, opinou, explicou, enfim, discutiu 

algo, dentro de algum grupo em algum lugar. 

 É nessa perspectiva que as ideias, discussões, leituras e opiniões de uns e outros, 

em diversos tempos e espaços atravessam e compõem esse texto. Trata-se aqui não 

apenas dos sujeitos pesquisados, mas da autora também. 

Importa, portanto, dentro dessas primeiras linhas de reflexão afirmar que as 

discussões, as leituras, opiniões, críticas e principalmente as posições que estarão 

presentes no decorrer dessa pesquisa são fruto de diversas, diferentes, disformes 

experiências e (con)vivências durante uma pequena, mas significativa caminhada no 

campo da Educação de Jovens e Adultos (EJA). São lapsos de lembranças e 

ensinamentos que formaram tanto a autora, quanto a pesquisadora, mas principalmente 

                                                 
1 Trata-se da narrativa presente nas primeiras páginas da obra A memória coletiva publicada 
originalmente em 1950. 
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a professora e que estarão presentes no decorrer desse texto e, provavelmente, de muitos 

outros. 

 Nessa pequena introdução apresentar-se-ão algumas discussões iniciais relativas 

à pesquisa que ora se encontra finalizada. Essas tratarão de aspectos iniciais, como o 

objeto a relevância do estudo e sua justificativa, por fim, propor-se-ão reflexões sobre o 

caráter de formação que se considera nesse trabalho. 

1.1 A questão principal da pesquisa, sua relevância e justificativa 
 

 O primeiro incentivo de elaboração da pesquisa de mestrado se deu a partir da 

leitura do documento denominado “Projeto de Educação de Jovens e Adultos”2, 

submetido à apreciação do Conselho Estadual de Educação (CEE/MG) pela Secretaria 

Municipal de Educação de Divinópolis/MG (SEMED), aprovado em 16 de julho de 

2006. Tal documento descreve uma proposta “em caráter experimental para a Educação 

de Jovens e Adultos – EJA – no Ensino Fundamental da Rede Municipal de 

Divinópolis.” (DIVINÓPOLIS, 2006, p.3) Em tal projeto, ainda em vigência no 

município, estão descritos e analisados os principais contornos e determinações da EJA 

para a localidade para o nível de Ensino Fundamental. 

 O texto do documento está ancorado em diversas leis e regulamentações que são 

concernentes a essa modalidade de Educação, em especial à LDBEN de 96 e o Parecer 

11/2000 do Conselho Nacional de Educação que garantem uma remodelação em relação 

a tempos e espaços de modo a abarcar as especificidades dos alunos da EJA. O texto do 

projeto ressalta que “é necessário pensar a Educação de Jovens e Adultos como um 

modelo pedagógico próprio, a fim de se criar situações para satisfazer as necessidades 

de aprendizagem dos jovens e adultos.” (DIVINÓPOLIS, 2006, p.3) 

 E mais, acrescenta que a importância de se pensar um modelo próprio para a 

EJA está na pauta de discussões dos Fóruns de EJA no Brasil, em suas reuniões anuais, 

os ENEJA’s3, e “particularmente, o Fórum da Região Centro-Oeste de Minas Gerais – 

FOMEJA” (DIVINÓPOLIS, 2006, p.3) que abarca a cidade de Divinópolis. 

A situação dessa modalidade até aquele momento é discutida através de um 

breve histórico da EJA no município, pois ao tratar da justificativa para a elaboração de 

realização do projeto, o texto argumenta que, na cidade, até aquela data, havia apenas 

                                                 
2 A partir desse ponto o referido projeto será nomeado como “Projeto de EJA”. 
3 Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos, ocorrem uma vez a cada dois anos sob a direção 
de um dos fóruns estaduais de EJA, sendo que cada um dos estados do país envia delegados para as 
discussões. 
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programas que consideravam a EJA como de caráter compensatório e suplência, não 

tomando à importância das especificidades dos alunos que frequentam essas turmas. 

Arroyo (2006) ao tratar da formação de educadores de jovens e adultos, reflete 

sobre o caráter de marginalidade da própria EJA. Segundo o autor: 

 
Sabemos que uma das características da EJA foi, durante muito 
tempo, construir-se um pouco às margens, “à outra margem do rio”. 
Conseqüentemente, não vínhamos tendo políticas oficiais públicas de 
educação de jovens e adultos. Não vínhamos tendo centros de 
educação, de formação do educador de EJA. Costumo dizer que a 
formação do educador e da educadora de jovens e adultos sempre foi 
um pouco pelas bordas, nas próprias fronteiras onde estava 
acontecendo a EJA. (ARROYO, 2006, p.17) 
 

Refletindo sua fala percebe-se que a Educação de Jovens e Adultos pouco 

mobilizou as instâncias governamentais responsáveis por sua oferta. Percebe-se ainda 

que a preparação do educador no seio dessa modalidade também vem sendo 

negligenciada. Ao analisar essa lacuna em relação às pesquisas sobre a formação de 

professores, Pereira (2006), em breve estudo do tipo “estado da arte” dos trabalhos 

apresentados na ANPEd de 2000 a 2005, destaca que “as pesquisas sobre formação de 

educadores de jovens e adultos parecem ser bastante recentes no País. Parece evidente 

também a necessidade de mais estudos sistematizados sobre essa temática.” (PEREIRA, 

2006, p.198-199) 

Neste sentido, as contribuições de Tardif4 e de Freire5 sugerem que os estudos 

sobre a formação docente já caminharam o bastante para mostrar que ela é construída a 

partir de diferentes contextos. Os autores lembram que há uma pluralidade na 

composição dos saberes educacionais e de onde podem prover esses conhecimentos que 

podem ser apreendidas quando a formação é pensada nas várias dimensões – pessoais, 

políticas, sociais, culturais, éticas – do educador, mas que, todavia, continuam 

inexploradas. 

 Em sequência à situação da EJA no município, o texto do Projeto de EJA cita o 

início dos trabalhos de elaboração: 

 
Em 2005, formou-se uma equipe composta por professores da EJA e 
técnicos da Secretaria Municipal de Educação com o objetivo de 
elaborar um projeto que atenda o perfil diversificado dos jovens e 
adultos em suas necessidades e especificidades. (DIVINÓPOLIS, 
2006, p.4) 

                                                 
4 Ver em especial Saberes docentes & formação profissional. 
5 Ver especialmente Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia. 
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O que se percebe, portanto, é que o texto foi elaborado a partir de uma comissão 

composta por professores da EJA e técnicos da secretaria, sem deixar claro como e onde 

essa comissão foi montada ou por quem. Não são discutidos ainda sobre o trabalho da 

comissão, os sujeitos que elaboraram o texto – não há nenhuma assinatura –. De todo o 

processo, ficou-se apenas o produto. 

Uma vez que outros espaços com potencial formativo não estão sendo ainda 

investigados, considera-se que essa lacuna contribui para que os estudos sobre a 

formação se encontrem pouco explorados. Esses pressupostos despertaram o interesse 

em identificar elementos que permitam compreender se a participação em um grupo de 

trabalho coletivo em prol de um Projeto de EJA possuiu uma dimensão formadora.  

 Por considerar ainda a importância do Projeto de EJA para o município, é de 

fundamental relevância considerar o decurso de elaboração, especialmente a partir dos 

olhares dos sujeitos que participaram dele. Desvelar os sujeitos que participaram do 

processo como atores sócio-históricos, entender as concepções, os pensamentos e as 

reflexões desses é o objetivo principal desse trabalho, cuja questão norteadora é: em que 

medida a própria elaboração de um Projeto de EJA para o município de 

Divinópolis/MG pode ser considerada um espaço/momento de formação de 

professores? 

 No entanto, para alcançar essa questão, tendo em vista a distância temporal que 

se encontra seu desencadear – anos de 2005 e 2006 – é necessário o desvendamento das 

memórias desses atores históricos sobre todo o processo. Nesse sentido, o objeto 

principal desta pesquisa são as memórias dos professores que elaboraram o Projeto de 

EJA e, cujos nomes apenas citados no texto, e não nomeados. 

Desse modo, considera-se o refletir sobre os processos formativos e as práticas 

experienciadas pelos educadores de suma importância para a Educação de Jovens e 

Adultos na medida em que se pretende alcançar com suas experiências e (com)vivências 

diferentes espaços-momentos formativos para os professores. Percebe-se, então, a 

necessidade de se articular os estudos entre a formação, as distintas formas e espaços 

onde vêm ocorrendo a partir da última década, o que leva a discussões quanto à 

formação continuada. 

1.2 Formação continuada: um enorme guarda-chuva? 
 
Os novos desafios que são colocados aos professores não se 
restringem apenas à sala de aula, mas implicam, especialmente, num 
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trabalho em colaboração com o conjunto de profissionais da escola, 
com os alunos e suas famílias o que pressupõe uma relação com 
outros contextos. (NAITO, 2006, p.23) 
 

 Em consonância com um novo olhar sobre a profissão docente, Naito (2006) 

chama a atenção para os novos desafios impostos aos professores para além da sala de 

aula. Esses vão ao encontro a novas atribuições docentes tais qual a gestão democrática 

e a entrada das famílias no seio da comunidade escolar. 

 Desses novos desafios advêm outros que se ligam estreitamente à formação. 

Pode-se citar em especial a ideia de que a formação inicial é inacabada e a formação é 

um processo contínuo, e mais, que há uma necessidade de integração entre teoria e 

prática. Os professores, enquanto profissionais da educação, desenvolvem um 

conhecimento próprio produto de suas experiências e vivências. Essas são 

racionalizadas e muitas vezes passam a fazer parte da rotina desses sujeitos, no entanto, 

para que se constitua como epistemologia, à prática é necessário acrescentar a reflexão. 

 É nesse sentido que algumas questões levantadas por Cury (2009) são 

importantes. Para o autor, a certificação responde à necessidade de avaliar se o grau de 

explicitação e organização dos saberes adquiridos na prática profissional é suficiente 

para seu reconhecimento. Para o autor, é necessário que um órgão com fé pública seja 

capaz de autenticar o saber baseado no cotidiano.  

 A ideia de formação continuada, nesse sentido, estreita-se com a noção de que os 

saberes do cotidiano precisam ser balizados e autenticados por órgão competente, são, 

pois, estruturados em cursos que discutem as questões emergentes do cotidiano do 

professor.  

 No entanto, não é possível limitar o conceito de formação continuada a apenas 

cursos estruturados. Ao tratar do conceito de “educação continuada” nos trabalhos por 

ela analisados, Gatti (2008) chama atenção para o extenso número de atividades que são 

consideradas sob esse “guarda-chuva” e que, ao mesmo tempo, valorizam e reconhecem 

a extensão dos espaços formativos que o professor transita, embora também se ligue a 

uma perspectiva de atualização bem cara a novas concepções sobre o trabalho gestadas 

no final do século XX, tal como afirma Cury: 

 
Por melhor e mais avançado que seja um curso de formação 
acadêmica, o professor, como qualquer profissional, não sai “pronto” 
da universidade, mas tem necessidade de complementar, aprimorar e 
atualizar seus conhecimentos, por meio do processo de pesquisa. 
Apropriar-se de novos conhecimentos é dar continuidade à formação 
teórica. [..]. Por outro lado, a prática não constitui mero campo de 
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aplicação da teoria, mas também, de produção de conhecimentos. 
(CURY, 2009, p.300) 
 

 Considera-se dessa forma o professor como profissional e sujeito de produção de 

conhecimento não apenas de reprodução. Assim, a formação teórica junto ao processo 

de reflexão sobre a prática dá continuidade a uma formação que na verdade é 

permanente, contínua e está estreitamente ligada à noção de que o ser humano aprende o 

tempo todo, em todos os lugares e que o desejo de aprender lhe é inerente. 

1.2.1 Formação de educadores de jovens e adultos: continuada ou permanente? 
 
Hoje, as reflexões sobre a formação de professores apontam para uma 
concepção de formação como processo, ou seja, não faz mais sentido 
a dicotomia entre formação inicial e continuada, sendo 
indispensável que essa visão seja superada. Assim, nos cursos de 
formação de professores devem ser valorizados, desde a formação 
inicial, os processos de reflexão sobre a própria prática, 
preferencialmente no espaço onde elas ocorrem. (NAITO, 2006, p.36-
37, grifo da autora) 
 

Separar definitivamente a visão de formação inicial da formação continuada 

requer que se repense a ideia de que na formação inicial o sujeito será formado e pronto 

para a atuação na sala de aula, bem como um repensar na concepção de que na 

formação continuada os conhecimentos adquiridos durante a atuação em sala de aula 

serão (re)lapidados por novas teorias e práticas. 

A proposta de Naito vai ao encontro às concepções caras à valorização do 

educador como um profissional autônomo, criativo e ativo no seu processo de 

formação. Nesse sentido a formação continuada de professores deve priorizar o 

conhecimento, discussão e análise da realidade em que o educador está inserido. 

 As novas concepções sobre formação continuada para educadores de EJA 

compreendem essas concepções, bem como se inserem no bojo das argumentações 

quanto à própria caracterização dessa modalidade de educação, ou seja, importância das 

especificidades dos sujeitos e do histórico de lutas. 

 Paiva (2006) e Barreto (2006) ao apresentarem relatos de experiências discutem 

e apresentam diferentes termos para uma nova concepção e visão de formação 

continuada. 

 Paiva (2010) usa o termo formação continuada, no entanto adverte sobre o 

sentido a que esse termo é utilizado em contrapartida a uma visão de formação baseada 

nos conceitos de treinamento e capacitação. Para a autora, formação continuada abrange 

a concepção de que 
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a formação inclui, além do saber técnico, próprio do campo 
profissional em que professores atuam, a vivência cultural e as demais 
redes de saberes de que os sujeitos participam, em diálogo permanente 
com as práticas pedagógicas.[...] Por esta concepção, sujeitos 
professores e sujeitos formadores interagem e se constituem como 
autores autônomos de suas atuações profissionais, compreendendo e 
ampliando o conceito de educação de jovens e adultos para a realidade 
contemporânea, contribuindo para a (re)formulação dos projetos 
pedagógicos da área e para a consolidação de políticas públicas que 
possam garantir o direito constitucional de todos à educação.(PAIVA, 
2010, p.78) 
 

 Percebe-se a ampliação da ideia de formação para além dos cursos engendrados, 

baseados apenas na transmissão de conhecimento dos formadores para os educadores. 

Nessa nova visão, as vivências dos educadores são valorizados, bem como o diálogo 

sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas por esses. Compreende-se ainda a 

atrelagem entre a valorização dos conhecimentos dos educadores sobre a realidade e 

culturas locais e a efetivação do direito à educação para todos.  

 Barreto (2006) apresenta novo termo para uma nova concepção de formação 

continuada. Para a autora o conceito é ampliado de forma que, na sua concepção, a 

formação permanente seja um processo de constante formação que acompanha a prática 

dos educadores. 

 
Consideramos, como eixo central da formação permanente, a análise 
das práticas dos educadores participantes dos encontros. Essas práticas 
chegam ao grupo através de registros escritos e falados, materiais 
utilizados e produzidos em salas de aula, vídeos, fotos, etc. É com 
base nesses registros que se estabelece o diálogo entre os educadores 
que formam o grupo e o formador. As discussões em torno das 
temáticas presentes podem indicar a necessidade de ampliar esse 
debate, recorrendo à leitura de teóricos destacados, educadores mais 
experientes e quem mais possa entrar na roda e ajudar a compreender 
melhor o que se faz. (BARRETO, 2006, p.98, grifo nosso) 
 

 Nos cursos ministrados pela autora, há uma constante preocupação com as 

práticas desenvolvidas pelos educadores, de forma que a partir dessas questões que 

emergem do cotidiano os conhecimentos teóricos também sejam discutidos e pensados. 

 Apesar de tratarem do mesmo processo de formação, as autoras o nomeiam de 

forma diversa, entretanto, é possível apresentar algumas semelhanças entre eles que 

advêm das necessidades verificadas pelas pesquisadoras no bojo da formação 

continuada de educadores de EJA. 
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 Compartilha-se aqui da visão da necessidade de diálogo entre o formador e o 

educador. Diálogo que forma tanto os educadores quanto os formadores. Compreende-

se que a formação continuada primada em diálogo permite que o sujeito-educador que 

se (re)forma, seja também valorizado, ouvido e que seus embates cotidianos na sala de 

aula sejam também objeto de discussão e formação. 

 As pesquisadoras apontam ainda a valorização das práticas dos sujeitos-

educadores. Sobre esse aspecto, entrelaçado a uma formação inicial deficiente e a 

formação continuada pouca e espaçada, percebe-se que a formação do educador de 

jovens e adultos se dá na prática. Ao discutir pesquisa feita por Goerne em 2000, 

Oliveira (2004) destaca que a formação do educador de jovens e adultos se dá na 

prática. 

 
Talvez uma das características que conforme a Educação de Jovens e 
Adultos como modalidade diferente do ensino regular seja a 
diversidade de contextos em que ela se desenvolve e a pluralidade de 
seus sujeitos. Com suas histórias de vida, que reúnem marcas 
identitárias semelhantes e ao mesmo tempo singulares, é como se 
esses sujeitos educandos e educadores compartilhassem, na relação 
pedagógica, o encontro de diversas experiências: o encontro da 
desigualdade de oportunidades; da negação do direito à educação e à 
formação; o encontro das jornadas duplas ou triplas de trabalho; o 
encontro do desemprego ou do subemprego; das lutas na cidade e no 
campo por uma educação de qualidade; e, conseqüentemente, o 
encontro da luta pela afirmação do direito na buscade construção de 
um projeto apropriado aos diferentes segmentos marginalizados a 
quem a EJA se destina.(OLIVEIRA, 2004, p.1, grifo nosso) 
 

 A luta pela Educação como direito e a valorização das especificidades dos 

educandos fazem, na relação pedagógica, um encontro entre aquele sujeito-educando e 

o sujeito-educador. A semelhança de posição no mundo permite que os educadores 

também de formem junto aos educandos. Deixando clara a ideia freireana de que 

“ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo.” (FREIRE, 1987, p.39) 

 A mediação do mundo se dá nas discussões sobre a educação, nas lutas diárias 

das jornadas de trabalho, no encontro com o desemprego e com a desvalorização e 

desprestígio, presentes tanto na vida dos educadores quanto dos educandos. Essas 

formas os aproximam e também os formam. 

 É nesse sentido que se compreende que existem outros espaços-momentos 

formativos para os educadores e que se almeja alcançar, ao menos em parte, nesse 

trabalho. 
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1.3 Onde mais se forma? 
 
Seria quase que encontrar a resposta para “onde mais se aprende?” 
Certamente em diferentes espaços. (SILVA, 2008, p.187) 
 

 Segue-se nesse trabalho um convite feito por Silva (2008) ao final de seu 

trabalho de pesquisa sobre a vivência e convivência de sujeitos-educadores nos fóruns 

regionais mineiros de EJA. Apesar de tratar especificamente desses espaços, a carência 

de estudos sobre outras formas de formação de educadores, expressa na pesquisa da 

autora, movimenta as discussões dessa pesquisa. 

 O convite imbricado na questão “onde mais se aprende?” leva a reflexões sobre 

a formação em espaços e tempos diferentes daqueles engendrados nas formações em 

curso. A necessidade dessa discussão vai de encontro às especificidades tanto da 

modalidade de EJA quanto dos sujeitos – educadores e educandos – envolvidos num 

fazer-educacional que é diverso daquele considerado “regular”. 

 Oliveira (2004, p.2) ao citar Alves apresenta que as pesquisas sobre formação no 

Brasil já demonstraram a necessidade de compreender que a formação “se dá em 

múltiplos ‘espaçostempos’, sendo a docência apenas uma das esferas da intrincada rede 

de relações em que a formação se dá, no âmbito da prática social mais ampla.” 

(OLIVEIRA, 2004, p.2, grifo nosso) 

 Compartilha-se aqui da reflexão de Reis (2011, p.2) de que  

 
“o processo de formação como espaço de troca de experiências, o que 
tem permitido aos professores (re)ver constantemente a sua prática de 
forma a modificá-la muitas vezes, como um caminho que se faz 
caminhando.”(REIS, p.2, grifo nosso) 
 

 Entrelaçando as perspectivas de Oliveira (2004) e Reis (2011) cumpre-se 

assinalar que a concepção de formação que se segue nesse trabalho vai ao encontro da 

ideia de que o educador se forma em múltiplos espaços, em interação com os pares, em 

outras esferas da prática social mais ampla que apenas a sala de aula ou a gestão 

democrática escolar. Assim, considera-se que a formação se dá certamente, em 

diferentes lugares.  

 De modo a problematizar a pesquisa realizada bem como seus achados, a 

presente dissertação é divida em três capítulos que tratarão respectivamente da História 

da EJA no Brasil, os aspectos metodológicos da presente pesquisa, e as análises dos 

achados a partir dos dados colhidos. Finalizar-se-á esse texto com algumas reflexões 

dos caminhos trilhados e com o delineamento de passos a serem feitos à frente. 
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2 ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS:  
2.1 A opção pela pesquisa narrativa  
 

Narrar é antes de tudo compartilhar das experiências vividas e experimentadas 

por um e pelo outro, é uma constante relação entre o que se diz de si mesmo e a parte de 

si que é do coletivo. A pesquisa narrativa pretende captar nas histórias dos sujeitos o 

conhecimento sobre a formação, as sensações, as experiências. O uso de narrativas 

como fonte está intrinsecamente ligado a uma dimensão principal: o ser humano conta 

histórias o tempo todo, comunica a sua vida e, ao fazê-lo, narra suas experiências, em 

suma, a narrativa faz parte do cotidiano.  

Segundo Freitas e Fiorentini: 

 
Na qualidade de seres humanos interpretamos e narramos nossas vidas 
e experiências segundo nossos valores e crenças, os quais, por sua vez, 
variam de acordo com o tempo e o lugar que ocupamos na sociedade. 
As histórias que contamos são o meio pelo qual tentamos capturar e 
traduzir a complexidade e as múltiplas relações que atravessam nossas 
experiências. (FREITAS E FIORENTINI, 2007, p.64) 
 

 Como já apresentado, o ser humano utiliza-se da narração o tempo todo. Mas a 

fala dos referidos autores é emblemática para o entendimento de outra dimensão do uso 

da narrativa. Os autores apontam que há uma multiplicidade de experiências e relações 

que envolvem cada indivíduo essas são cristalizadas pelas narrativas que este conta. 

No entanto, destacam que narrar é uma forma de (re)significar as experiências 

vividas por cada indivíduo que ocupa determinado lugar no tempo e no espaço. 

Considerando então que cada ser humano ocupa posição singular e múltipla – por se 

envolver em vários grupos sociais – através das narrativas, o homem (re)significa e 

traduz essas experiências. 

 Na mesma linha de reflexão, Mello (2004) acrescenta a noção de que o 

entendimento de uma história requer a percepção do outro e de que o lugar ocupado no 

presente interfere na compreensão do passado, bem como no seu desdobramento para o 

futuro.  Entende-se, como Cunha (2009), que o narrador se situa em uma tríade 

temporal: presente, passado e futuro. Esses tempos estão diretamente relacionados à 

própria percepção do “eu” pelo sujeito-narrador.  

Ao relatar, o sujeito rememora o que ele, no presente, julga ser a si mesmo no 

passado e, ao mesmo tempo, projeta o futuro. “Em outras palavras, a história é narrada 
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no presente, mas remete tanto o autor quanto o ouvinte às experiências vivenciadas no 

passado, com projeções para o futuro.” (CUNHA, 2009, p.8) 

 Uma vez que as narrativas são perpassadas pela inter-relação entre essas três 

dimensões, é de grande importância destacar o modo como essas se delineiam pelo 

narrador. As narrativas guardam as ambiguidades e esquecimentos que são aspectos de 

sua especificidade, ou seja, o tempo narrado não é linear e envolve dimensões não 

apenas do vivido, mas também do rememorado, dessa forma as narrativas não 

expressam a realidade como foi, mas sim como é lembrada e, ressalta-se, rememorada a 

partir de uma posição do presente. Esse movimento tal qual uma corrente faz uma 

relação tênue e constante entre o presente e o passado, as lembranças são marcadas pela 

multiplicidade de grupos e relações sociais que o indivíduo está envolvido 

simultaneamente da mesma forma se julgam aqui ser as narrativas. 

 
Dito de outra forma, seria olhar a constituição do ser, não somente 
pela história estudada, mas considerando as histórias passadas que 
interferiram, de alguma forma, na constituição da história vivida, as 
histórias que no presente interferem na constituição da história atual e 
o possível desdobramento de histórias futuras.”(MELLO, 2004, p.99) 
 

 Assinala-se a importância da dimensão temporal, em especial do passado nas 

narrativas, já que é através das lembranças que se pode perceber as histórias passadas 

que interferem na história vivida naquele momento. Considera-se então a ligação íntima 

entre lembrar e narrar. 

Em se tratando das diversas justificativas para o uso das narrativas é importante 

relembrar que essa metodologia surge, segundo Nóvoa e Finger (2010), como uma 

alternativa à sociologia positivista, sendo aplicada pela primeira vez por sociólogos 

americanos nas décadas de 1920 e 1930.  

Atualmente, percebe-se que o uso da metodologia narrativa tem atingido grandes 

proporções, Ferraroti (2010) argumenta que isso se deve por dois motivos principais. O 

primeiro é uma necessidade de renovação nos métodos da sociologia clássica; outro 

seria a necessidade de renovação no campo da antropologia ligado às tendências de 

investigação do cotidiano e suas relações. 

 Segundo o autor, as explicações estruturais e de categorias gerais já não 

satisfazem os interlocutores. Ferraroti (2010) sustenta que as pessoas querem 

compreender seu cotidiano, seus problemas, suas tensões. Nesse contexto, a biografia é 
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chave para a estruturação de uma metodologia baseada nas experiências individuais e 

sua interlocução com o coletivo. 

 
A biografia parece implicar a construção de um sistema de relações e 
a possibilidade de uma teoria não formal, histórica e concreta de ação 
social.[...] Uma teoria que, portanto, corresponde às necessidades mais 
urgentes de outras ciências humanas que procuram pôr-se criticamente 
em questão.(FERRAROTI, 2010, p.35) 
 

 Nessa perspectiva a proposição de uma metodologia baseada na biografia 

apresenta-se como uma alternativa metodológica de compreensão do cotidiano na 

perspectiva do sujeito que narra. Atribuindo a esse sujeito investigado a tarefa de 

determinar aqueles elementos que lhe foram formadores. 

 Segundo Bueno et. al. (2006), a pesquisa com metodologia autobiográfica no 

Brasil – incluem-se aqui histórias de vida e estudos autobiográficos – teve um grande 

impulso a partir da década de 1990. Tal crescimento está intimamente vinculado à 

criação do grupo de estudos Docência, Memória e Gênero (GEDOMGE-FEUSP) em 

1996, pois é no seio desse que aparecem as primeiras iniciativas  

 
com pesquisas (auto)biográficas como práticas de formação, através 
das aproximações das memórias e trajetórias de professoras com seus 
percursos e aprendizagens da docência, entrecruzando com questões 
de gênero. (SOUZA et. al., 2008, p.34) 
 

 Em estudo sobre o histórico da pesquisa (auto)biográfica no Brasil, Bueno et.,al., 

(2006) mapearam a produção da área no período de 1985-2003. Suas primeiras 

constatações é que, no país, houve a apropriação de uma multiplicidade de referenciais 

teóricos bem como de denominações pelos autores. Ao discutir as temáticas e 

apropriações de teóricos feitas no campo pelos pesquisadores, Souza et. al. (2008) 

assinalam que essas foram beneficiadas pela criação de diversos grupos de pesquisa 

sobre o tema no país e, remetendo-se a Josso, assinalam que “a diversidade de produção 

característica no Brasil sofre influência teórica e metodológica de diferentes disciplinas 

e áreas do conhecimento.” (SOUZA et. al., 2008, p.34) 

 Ao discutir os caminhos que a pesquisa (auto)biográfica começou a trilhar nos 

anos de 1980, constata-se que houve, num primeiro momento uma apropriação dos 

relatos orais e escritos como fontes para complementar informações que estavam 

estreitamente vinculadas à pesquisas na área de História da Educação, dando conta de 

detalhes que outras fontes não alcançavam. 
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 As redefinições que se verificam nas trilhas da pesquisa (auto)biográfica no 

Brasil na década de 1990 são, em muito, eco das discussões no campo da política 

educacional no período. Além das reformas de Estado implementadas por toda a 

América Latina em governos afinados com a política neoliberal proposta por 

organismos internacionais como o Fundo Monetário Internacional, foi justamente na 

segunda metade dessa década que a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais (LDBEN)6 foi 

promulgada no Brasil. 

 No texto da lei, os professores e pedagogos ligados ao trabalho na Educação 

passam a ser designados como “profissionais da Educação” o que alarga as discussões 

sobre a profissionalização docente já em discussão desde a década de 1970. Freitas 

(2002) assinala que a partir da década de 1980, os professores passaram a forjar uma 

nova dimensão da formação docente e acabaram por determinar uma compreensão da 

profissão docente: 

 
Os educadores produziram e evidenciaram concepções avançadas 
sobre formação do educador, destacando o caráter sócio-histórico 
dessa formação, a necessidade de um profissional de caráter amplo, 
com pleno domínio e compreensão da realidade de seu tempo, com 
desenvolvimento da consciência crítica que lhe permita interferir e 
transformar as condições da escola, da educação e da sociedade.[...]. 
Como parte importante desta construção teórica a partir das 
transformações concretas no campo da escola, construiu a concepção 
de profissional de educação que tem na docência e no trabalho 
pedagógico a sua particularidade e especificidade. (FREITAS, 2002, 
p.139, grifos do autor) 
 

 Pode-se considerar que a iniciativa de atrelar a formação inicial docente à 

formação universitária para ingresso no magistério – medida também determinada pela 

LDBEN 1996 – vai ao encontro de uma nova noção sobre a profissão docente, distante 

da visão do magistério como sacerdócio, da vocação ou ainda da visão praticista da 

profissão. Essa atitude de se ver como profissional requer a dimensão de rompimento 

com o praticismo por meio da construção de conhecimentos complexos e específicos, 

bem como a inserção profissional nos diversos espaços educativos de forma crítica e 

reflexiva. (MIRANDA, 2008) 

 Dentro desse novo olhar sobre a profissão docente percebe-se uma valorização 

não apenas do saber prático, mas dos conhecimentos e saberes produzidos na prática 

                                                 
6 Trata-se aqui da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. 
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pelos educadores a partir das transformações da própria escola dentro da sociedade 

contemporânea que desde as últimas décadas tem se aberto a todas as camadas da 

sociedade. É na esteira dessas reflexões, que a pesquisa (auto)biográfica, em especial 

estudos que se debruçam sobre histórias de vida de professores, é impulsionada tendo 

em vista, principalmente, a importância de dar voz a esses sujeitos e a seus saberes.  

 Esses estudos como destacado por Bueno et. al.(2006) tiveram como referência 

teórica e metodológica principal autores e discussões dos países europeus ou norte-

americanos, não mantendo contato com a esfera da América Latina. O impulso principal 

para essa definição seria a publicação e acesso a obras e coletâneas organizada por 

autores portugueses com a participação de diversos estudiosos europeus, tendo como 

exemplo principal as coletâneas de António Nóvoa, Vida de professores e Profissão 

professor publicadas em 1992 e a obra também organizada por esse autor em 

coorganização com Mathias Finger, O método (auto)biográfico e a formação, publicada 

em 1988. 

 No entanto, as autoras esclarecem que  

 
Foi surpreendente, no entanto, observar que, a despeito de vários 
desses autores europeus estarem na origem das motivações que levou 
tantos pesquisadores a desenvolverem trabalhos com autobiografias e 
histórias de vida, a perspectiva da pesquisa/formação defendida por 
eles teve pouca ressonância no Brasil. (BUENO et. al., 2006, p.393) 
 

 Ou seja, como já apontado acima, no Brasil, as definições e questões 

metodológicas e teóricas ligadas à pesquisa (auto)biográfica tomaram rumos próprios 

bem característicos do ambiente e das discussões acadêmicas no país. Percebe-se que as 

apropriações dos autores “clássicos” na área se deram a partir de elementos pontuais, de 

aproximações ou ainda suas reflexões foram usadas apenas para legitimar novas e 

singulares formas de investigação e formação. (SOUZA et. al., 2008) 

 Contribuindo a essa diversidade, a década de 1990 propiciou um avanço não 

apenas na quantidade, mas na forma como os trabalhos que se utilizavam das histórias 

de vida como fonte. A pós-graduação teve um papel importante nesse contexto em que 

o potencial formador das histórias de vida passa a ser não só invocado, mas também 

utilizado na pesquisa que se debruçaram sobre os mais diversos espaços educativos e 

sujeitos, em especial de grupos específicos de profissionais da educação – como (ex e 

atuais) diretores e inspetores; professores afrodescendentes, etc –. 
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 Em relação às temáticas utilizadas, Bueno et. al. (2006) destacam que durante a 

década de 1990 até 2003, período de suas análises, a questão da identidade foi aquela 

que mais impulsionou estudos. Pode-se inferir que isso se deve a uma reformulação na 

questão da profissão docente, já apontada acima, advinda de novas exigências no plano 

das políticas e também a um processo de reflexão sobre a formação docente. 

 Em pesquisa sobre a produção nos programas de pós-graduação utilizando a 

pesquisa narrativa entre os anos de 2004 e 2008, Martins e Freitas (2012) assinalam 

que, como verificado por Bueno et. al. (2006) há uma tendência a utilização da temática 

sobre a identidade, no entanto, as autoras apontaram pequenas mudanças de rumo, em 

especial em pesquisas que utilizaram como tema e foco a questão da formação dos 

formadores de professores. 

 Em relação à utilização dos autores na elaboração das pesquisas, levantamento 

apresentado por Martins (2011) dá conta de infinidade de autores utilizados nas 

pesquisas em pós-graduação entre os anos de 2005 e 2009, no entanto, ainda é 

recorrente a referências as obras e reflexões de Antonio Nóvoa. 

 Acompanhando o desenvolvimento da pesquisa (auto)biográfica no Brasil, 

percebe-se a importância do surgimento do Congresso Internacional de Pesquisa 

(Auto)Biográfica, que no ano de 2012 chegou a sua quinta edição. Souza et. al. (2008), 

ao analisar os trabalhos nas duas primeiras edições do evento – a primeira em 2004 e a 

segunda em 2006 –, assinalam que este foi gestado para o aprofundamento de questões 

teóricas e metodológicas dessa abordagem em diferentes contextos, no entanto, as duas 

edições marcam “aquilo que se pretende continue a ser a marca distintiva da pesquisa 

(auto)biográfica entre nós – sua dimensão formadora.” (SOUZA et. al., 2008, p.38) 

 Ao tratar dos objetivos dos CIPA’s, a página on line de apresentação da quinta 

edição deixa claro não apenas o objetivo geral do congresso, mas também as diversas 

aproximações teóricas que a abordagem permite: 

 
O objetivo geral dos CIPAs tem sido a formação e consolidação de 
uma rede de pesquisadores dessa tradição em pesquisa, bem como dos 
Grupos de Pesquisa em atuação na área, tanto do país como do 
exterior, com vistas a dar continuidade às discussões teórico-
metodológicas e a promover avanços para a pesquisa (auto)biográfica 
em suas várias modalidades.[...]. Assim, ao mesmo tempo em que se 
conserva a identidade do CIPA, novos enfoques e novas abordagens 
vão se somando e contribuindo para que a discussão do método 
(auto)biográfico de pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, em 
geral, e sobre formação da pessoa, em particular, se verticalize e se 
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consolide, sem descurar das diversas vertentes e nuances 
metodológicas que o método abriga.7 
 

 Ao discutir o objetivo geral do CIPA, verifica-se a aproximação dessa 

abordagem com a esfera de formação da pessoa. Portanto, apesar de reconhecer a 

diversidade de vertentes e formas metodológicas, pode-se inferir que essa abordagem 

guarda duas dimensões principais: a primeira é uma relação tênue e fecunda com a 

questão da formação e a segunda, também já delineada acima, é a possibilidade de 

permitir aos sujeitos um papel ativo na construção da pesquisa. 

 Em si tratando da pesquisa sobre o olhar docente, compartilha-se aqui da visão 

de Cunha (2009) ao destacar que: 

 
os fatos e acontecimentos narrados pelo professor estão relacionados à 
sua subjetividade, pois retratam o seu olhar, o seu sentimento, o seu 
pensamento e a sua reflexão sobre o que acredita ser verdadeiro, 
cabendo ao pesquisador buscar compreender a verdade, consoante o 
ponto de vista docente. (CUNHA, 2009, p.8-9) 
 

 A necessidade de observar os diversos sujeitos, em especial as minorias, é uma 

das principais reivindicações há mais de duas décadas. Compreende-se que a pesquisa 

narrativa que se debruça sobre os docentes alcança essas preocupações por permitir o 

delineamento da realidade através do olhar desses sujeitos, possibilitando ao 

pesquisador “compreender a verdade” segundo aquele ponto de vista. 

 Esse é o ponto essencial nesta pesquisa, uma vez que se entende que para cada 

um dos sujeitos que compuseram os dados dessa pesquisa há um momento de começo e 

de fim do processo de elaboração do Projeto de EJA. Entende-se, então, que não há uma 

verdade absoluta sobre esse desenrolar, mas sim diversos pontos de vista, diversas – e 

disformes – experiências e vivências que de algum modo formaram também esses 

educadores.  

Outra justificativa e dimensão a ser destacada é que, ao permitir que sejam 

(re)feitas significações pelos próprios sujeitos narradores, a pesquisa narrativa permite 

uma constante reflexão sobre determinada experiência narrada. Aragão (2008) esclarece 

que essa modalidade de pesquisa tem sido utilizada com grande frequência na área de 

formação de professores e de formação reflexiva, “evidenciando o valor da reflexão 

como elemento transformador de experiências de ensino e de aprendizagem.” (2008, 

p.298) 

                                                 
7 Citação retirada do site oficial do evento que pode ser acessado no seguinte endereço 
http://www.pucrs.br/eventos/cipa/?p=apresent. Acesso em 30/10/2012. 



17 
 

 

 Ao discutir o caráter do uso das histórias de vida e narrativas na pesquisa em 

formação docente, Bueno et. al.(2006) destacam que houve um movimento 

internacional expressivo pelo caráter formador das histórias de vida, e por também 

apresentarem-se como fontes para a compreensão de particularidades e especificidades 

de situações educativas formais e informais.  

Embora não seja objetivo dessa pesquisa permitir e propiciar um processo de 

formação dos sujeitos, espera-se que o rememorar seja um movimento de soerguimento 

das experiências vividas de forma coletiva. Esse movimento, dentro das próprias 

características da pesquisa narrativa propiciaria ao sujeito um momento de reflexão 

sobre si e sobre a sua formação. 

2.1.1 O papel do pesquisador: sinalizando algumas opções 
 
O pesquisador em uma pesquisa narrativa precisa considerar as 
condições sociais nas quais as pessoas vivem suas experiências. 
(MELLO, 2004, p.90) 
 

Numa perspectiva ampliada, compreende-se que a pesquisa narrativa demanda 

diálogo entre o pesquisador e o pesquisado, uma vez que é necessário apreender a 

posição do presente de onde o interlocutor discute. Mais, é preciso perceber as diversas 

ressignificações que são feitas a partir dessa nova posição ocupada no hoje, e ainda as 

escolhas que o sujeito se põem e fazem perante os diversos desafios de contar suas 

experiências – esses desde a esfera pessoal até questões de cunho político, e no caso 

dessa pesquisa, pedagógico. 

 
Esses questionamentos sobre as condições pessoais e sociais em que 
as pessoas vivem uma experiência, faz[sic] com que na pesquisa 
narrativa, se tenha um movimento para dentro e para fora 
(inward/outward). [...] Porque de acordo com a perspectiva de 
pesquisa narrativa, os significados que alguém constrói ou compõe é 
interno (de dentro) e externo (de fora) e é por isso que precisamos 
ouvir as histórias das pessoas. (MELLO, 2004, p.90-93) 
 

 As experiências vivenciadas pelos sujeitos são o foco da pesquisa narrativa. 

Compreender, interpretar e problematizar os significados atribuídos por esses atores às 

histórias relatadas é o essencial na tarefa do pesquisador nessa modalidade de pesquisa. 

Parte-se da compreensão, como a autora, de que o sujeito constrói um significado da 

experiência para si – interno – e a (re)significa de outro modo ao contá-la – externo, 

nesse sentido o papel do pesquisador é desmembrar esses significados. Ouvir as 
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histórias que são relatadas pelos sujeitos é criar oportunidades para que esses, além de 

se expressar, possam refletir e resignificar experiências vividas. 

 Compreende-se ainda, como Josso (2010), que o sujeito se forma em diferentes 

contextos, em todos envolve-se o elemento da reflexão, e mais  

 
formamo-nos quando integramos na nossa consciência, e nas nossas 
atividades, aprendizagens, descobertas e significados efetuados de 
maneira fortuita ou organizada, em qualquer espaço social, na 
intimidade com nós próprios ou com a natureza. (JOSSO, 2010, p.71) 
 

 Compartilha-se com a autora do entendimento que a formação está estreitamente 

articulada à reflexão, ou seja, à tomada de consciência de novos significados, 

descobertas e atitudes que de alguma forma foram incorporadas pelo sujeito em seu 

processo contínuo de constituição. No caso da metodologia narrativa, essa tomada de 

consciência é propiciada pelo contar e (re)elaborar seu próprio percurso de formação ou 

de vivência de experiências, ocasião em que o sujeito é defrontado consigo mesmo.  

 É nesse aspecto que a pesquisa narrativa propõe que os sujeitos sejam parte 

importante no processo de elaboração e desenvolvimento da pesquisa, uma vez que é no 

processo de lembrar e consequente (re)significar que as experiências vividas se tornam 

momentos de reflexão e possível formação. 

 
Na pesquisa narrativa é importante entender como as pessoas 
compõem significados de suas histórias vividas. Mais relevante do que 
dizer o que e como algo ocorreu, é pensar e expressar como 
pesquisador e participantes vivem, contam e interpretam suas histórias 
e criam novas histórias a serem vividas. As histórias não são parte da 
pesquisa, elas são a pesquisa. Elas não são somente textos a serem 
analisados, elas são o como a experiência é recontada, revivida e 
interpretada. (MELLO, 2004, p.91) 
 

 Compartilha-se da visão da autora de que, na pesquisa narrativa, a posição do 

pesquisador é interpretar as histórias vivenciadas pelos sujeitos de modo que os pontos 

de vistas desses sejam realçados, analisando dessa forma como as experiências foram 

vividas e interpretadas, num movimento de reflexão que pode vir a ser formador 

também. 

 Uma vez que as interpretações dos sujeitos são esmiuçadas, analisadas e 

valorizadas considera-se a pesquisa do tipo narrativa como uma que pode criar 

possibilidades para que tanto pesquisadores, quanto participantes construam e realcem 

suas vozes no processo de construção dos significados de suas histórias. Espera-se que 

esse movimento seja capaz de propiciar momentos de entendimento sobre os contextos 
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em que se vive, os conflitos e encontros cotidianos com os pares e ainda os diversos 

espaços de formação que os homens forjam no caminhar de suas vidas. 

2.2 Os instrumentos de coleta: narrativas de experiências e papéis guardados 
 

Objetiva-se nessa parte discutir em pormenores as escolhas relativas aos 

instrumentos de coleta de dados, em especial, das narrativas na forma escrita. A opção 

pelo caráter escrito se deu por dois pontos principais: primeiro, pela possibilidade de dar 

voz aos sujeitos que comporiam o corpus da pesquisa. Segundo, por permitir a esses 

sujeitos um momento de reflexão, mesmo que pequeno sobre a própria formação, e os 

diversos espaços em que essa ocorre.  

De modo a tratar da escolha pelo uso de narrativas escritas nesse trabalho, inicia-

se aqui a reflexão com uma discussão de Josso (2010) apresentada junto aos resultados 

de uma pesquisa de investigação-formação. Segundo a autora, o processo de reflexão 

caracteriza-se pela mobilização da memória, por um jogo de pensamento e pela 

ordenação por meio da linguagem; salienta ainda que essa atividade se dá de forma 

interior. “Esse trabalho de objetivação provoca um distanciamento do sujeito face a si 

mesmo na passagem à linguagem (será que as minhas palavras exprimem o meu 

pensamento?)” (JOSSO, 2010, p.69) 

 As reflexões propostas pela autora discutem especialmente a questão da 

organização do pensamento/memória em linguagem. Ao lembrar e expressar essa 

lembrança o sujeito se vê num movimento de ordenação do pensamento de modo a ser 

inteligível ao outro. Entende-se que esse processo se dá tanto nas narrativas escritas 

quanto narradas. 

 Tal percepção é alavancada pelos resultados obtidos na pesquisa de Freitas 

(2006) em investigação baseada na escrita, ao afirmar que “articulação necessária para o 

registro escrito parece resgatar novamente a experiência vivida, tornando-a diferente e, 

com isso, potencializando seu caráter formador e transformador.” (FREITAS, 2006, 

p.84). 

Na esteira desses pensamentos optou-se pela forma escrita por possibilitar um 

momento de introspecção do sujeito com suas próprias memórias e assim, talvez e em 

pequenina escala, propiciar uma reflexão interior sobre o decurso da formação desses 

sujeitos no processo de elaboração do projeto de EJA de Divinópolis 

 Souza (2004) reforça a questão da organização da escrita na narrativa ao afirmar 

que: 
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“De fato, os sujeitos, ao evocarem lembranças e recordações-
referências sobre suas experiências significativas, buscam trazer para 
a sua narrativa autenticidade relativa à sua escolha e aos episódios que 
narram através de linguagem articulada.” (SOUZA, 2004, p.89, grifo 
nosso) 
 

 Retomando as reflexões apontadas acima, assinala-se que a opção pela narrativa 

de forma escrita foi justamente de encontro à necessidade e possibilidade de ordenação 

refletida das ideias, sentimentos e sentidos que os sujeitos atribuiriam à experiência 

vivida por eles. 

Nesse aspecto contribui a ideia de que dessa forma os sujeitos selecionariam por 

si próprios os aspectos, meandros e detalhes que gostariam que fossem registrados. 

Assim, através da reflexão-rememoração das experiências vividas os sujeitos 

atribuiriam valor e significação de acordo com suas vivências, permitindo que seu 

protagonismo fosse preservado; reservando ao pesquisador, como salientado na seção 

anterior, a tarefa de interpretar as histórias vivenciadas pelos sujeitos de modo que os 

pontos de vistas desses sejam realçados. Importa destacar ainda algumas considerações 

sobre o termo narrativas e consequente natureza das fontes que aqui se tem utilizado. 

 Passeggi et. al. (2011) assinalam que as pesquisas sobre a escrita de si nos 

processos de profissionalização e formação docente no Brasil expandiram-se a partir de 

1990, quando os estudos sobre a profissão docente passam a abarcar a maneira como os 

professores vivenciam os processos de formação e privilegiam a reflexão sobre as 

experiências vividas no magistério. 

Os autores assinalam que esses trabalhos baseados nas narrativas procuravam 

identificar nas trajetórias de vida diversas questões de interesse das pesquisas em 

educação, dentre elas: as razões da escolha profissional, as especificidades das 

diferentes fases da carreira docente, as relações de gênero no exercício do magistério, a 

construção da identidade docente, as relações entre a ação educativa e as políticas 

educacionais. 

 
A partir dos anos 2000, novas orientações acrescentaram-se à 
perspectiva inicial, diversificando e ampliando a investigação sobre as 
escritas de si no processo de formação e profissionalização docente. 
[...] Nessa perspectiva, [...] os indivíduos dão forma à suas 
experiências e sentido ao que antes não tinha, como constroem a 
consciência histórica de si e de suas aprendizagens nos territórios que 
habitam e são por eles habitados, mediante o processos de 
biografização. Aqui a noção de grafia não se limita à escrita produzida 
em uma língua natural (oral e escrita), mas amplia a investigação 
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fazendo entrar outras linguagens no horizonte da pesquisa e das 
práticas de formação. (PASSEGGI ET. AL., 2011, p. 370-371) 
 

 Ao atrelar novas concepções aos estudos de cunho (auto)biográfico, em especial 

se tratando da questão da formação docente, amplia-se o escopo de fontes desse mesmo 

cunho para o estudo dos processos de formação e profissionalização docente. Essas 

guardam as características (auto)biográficas de protagonismo e voz dos sujeitos, no 

entanto, já não mais relatam completamente e apenas histórias de vida ou de formação. 

Assinala-se ainda que o caráter eminentemente narrativo, ou seja, como histórias 

sinalizando um começo, cenário, contexto e personagens – e, nem sempre, um fim – 

ainda se mantém, no entanto diversas e numerosas formas de narrar foram incorporadas. 

 Sobre essa questão, inserem-se as discussões apresentadas por Suárez (2011) ao 

advogar a favor da escuta das diversas atividades – de caráter formativo ou de inovação 

pedagógica – que os educadores desenvolvem no âmbito da escola: 

 
As escolas estão carregadas de histórias e os docentes são ao mesmo 
tempo seus narradores, os personagens protagonistas e os autores de 
seus relatos. E nesse narrar e ser narrado permanentes, recriam o 
sentido da experiência escolar e, em um mesmo movimento, 
reconstroem sua identidade como coletivo profissional e de 
trabalho.[...] Com seus relatos nos estarão mostrando parte do saber 
pedagógico que construíram e reconstruíram no decorrer de sua 
carreira, na multiplicidade de experiências e reflexões que realizaram 
e realizam em seu trabalho.8 (SUÁREZ, 2011, p.392-393, grifo 
nosso)(tradução livre da autora para esse trabalho)  
 

 O autor chama a atenção para o caráter narrativo das experiências escolares que 

tem nos professores seu centro principal, como narradores, protagonistas ou autores. É 

nesse narrar constante que os educadores recriam suas experiências, pode-se inferir 

ainda que, através desse recontar, os docentes as (re)significam, num processo de 

reflexão constante tanto do fazer pedagógico quanto do ambiente escolar. 

 Assinala-se ainda uma opção, tendo em vista a natureza das fontes utilizadas 

nessa pesquisa, em denominar os escritos dos sujeitos como narrativas de experiências. 

Tal se deve ao fato de que as narrativas dos sujeitos não se caracterizam como histórias 

                                                 
8 “las escuelas están cargadas de historias y los docentes muchas veces son a un mismo tiempo sus 
narradores, los personajes protagónicos de sus tramas y los autores de sus relatos. En ese narrar y ser 
narrados permanentes, recrean el sentido de la experiencia escolar y, en el mismo movimiento, 
reconstruyen su identidad como colectivo professional y laboral.[...] Con sus relatos nos estarán 
mostrando parte del saber pedagógico que construyeron y reconstruyeron a lo largo de su carrera 
profesional, en la multiplicidad de experiencias y reflexiones que realizaron y realizan sobre su trabajo.” 
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de vida –, pois não tratam da história completa da vida dos sujeitos – ou como histórias 

de formação –, pois não relatam o processo todo de formação dos sujeitos –. 

 Considera-se que a escolha da expressão está estreitamente vinculada à noção do 

contar (relatar) que está imbricado nos escritos dos sujeitos. Destaca-se ainda que, além 

de considerar o processo de elaboração do projeto de EJA do município como uma 

experiência, esse processo está permeado de experiências formativas, esmiuçadas, 

realçadas e (re)significadas pelo relatar das memórias.  

 As narrativas de experiências foram escritos a partir de uma questão básica feita 

aos sujeitos: “quando, para você, o processo de elaboração do Projeto de EJA 

começou?” A partir dessa, os sujeitos elaboraram, da forma como desejaram, suas 

memórias sobre todo o processo de elaboração. 

Ao recolhê-las, no entanto, outros objetos antes não imaginados passaram a 

compor o corpus da pesquisa. Pois, dois sujeitos junto às narrativas entregaram diversos 

papéis, documentos, recortes de jornal entre outras coisas que passaram a significar 

também para a pesquisa, uma vez que para os sujeitos, ali também estavam as 

experiências do processo de elaboração do projeto de EJA. Para tanto cumpre destacar o 

significado desses papéis avulsos no universo da profissão docente e da pesquisa em 

formação de professores. 

Mignot (2007) inicia suas discussões com a surpresa no relato de uma professora 

ao ver seus escritos guardados de muitos anos serem “remexidos” e valorizados pela 

academia. Nesses papéis avulsos, essa professora guardava mais que pequenas 

lembranças palpáveis dos diversos caminhos traçados no magistério, estavam ali 

também vestígios de relações, experiências e embates que faziam parte do cotidiano 

escolar. 

 Segundo Mignot (2007): 

 
O tom de surpresa e descoberta da importância atribuída aos registros 
docentes, na carta da professora às suas colegas, transcrita na epígrafe, 
deixa entrever, diferentemente do que o suposto, que as professoras 
escrevem e inscrevem seus sonhos, projetos e práticas muito mais do 
que o imaginado. [...] Indica, também, que estes documentos, 
aparentemente banais, permitem aos que os guardaram novas leituras 
que proporcionam um reencontro com a própria história de vida e 
formação. (MIGNOT, 2007, p.42) 
 

 Mais do que se percebe, os professores tendem a guardar pequenas lembranças 

dos espaços em que (com) viveram e se formaram. Esses papéis vão desde fotos, 
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convites a bilhetes enviados aos pais, além de pedaços de papel onde são transcritas 

mensagens e ideias de próprio punho. 

A autora assinala ainda que especialistas em currículo e formação de 

professores, além de historiadores da educação compreendem que esses papéis 

“traduzem vivências e tecem uma memória individual e coletiva, no entrecruzar de 

anotações de cunho afetivo, político, pessoal e profissional.” (MIGNOT, 2007, p.43) 

 
O escrever e o preservar estes papéis podem contribuir, também, para 
que as gerações futuras compreendam e interpretem as atuais tensões e 
contradições que perpassam o permanente processo de construção de 
uma escola pedagogicamente comprometida com os anseios de um 
mundo melhor, mais justo e solidário. A importância de guardar estes 
documentos é ainda maior, pois com a escrita em novos suportes, 
como a tela do computador, corremos o risco de não deixar rastros 
escritos a respeito do que acreditamos, sentimos, fazemos. (MIGNOT, 
2007, p.46) 
 

 Os papéis guardados9, muitas vezes sem maiores critérios, relembram os 

momentos de experiência vivenciados com os pares num reencontro com o próprio 

processo de formação. É nessa perspectiva dessas reflexões que os diversos documentos 

incorporados pelos sujeitos às narrativas de experiências foram também agregados no 

processo de análise da pesquisa. Pois, através deles – recortes de jornal, cartazes e 

observações em textos lidos e discutidos – é possível compreender as temáticas e as 

discussões que foram esboçadas nos espaços em que os sujeitos se juntaram para 

discutir tanto o Projeto de EJA quanto às especificidades da modalidade.  

 

2.3 Em busca de dados: escolha de sujeitos e documentos oficiais 
 

A busca pelos sujeitos que comporiam a pesquisa se iniciou em meados de 

novembro de 2011. Esperava-se, a princípio, que os documentos relativos à elaboração 

do Projeto de EJA do município estivessem arquivados na Secretaria Municipal de 

Educação (SEMED) e que, dentre esses, estaria(m) algum(uns) que registrasse(m) os 

nomes daqueles que participaram do processo, uma vez que esses dados não constam no 

próprio projeto. 

                                                 
9 Uma breve descrição dos papéis guardados está arrolada na Tabela 1, página 114. Para melhor 
compreensão, cumpre assinalar que escolheu-se a letra “A” para designar aqueles papéis ligados a estudos 
ou materiais e a letra “B” para recortes de jornais. Sobre alguns papéis não foi possível atribuir uma data, 
aqueles que serão usados na análise constam nos Anexos desse trabalho. Ressalta-se ainda que junto a 
esses papéis foram entregues 12 CD’s contendo fotos de aulas, vídeos de avaliação coletiva do Projeto, 
músicas usadas em sala, palestras de Fóruns e trabalhos feitos por alunos. 
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 Durante várias semanas até o recesso de final de ano de 2011, buscou-se por 

qualquer documento relativo à participação dos sujeitos. Nessa busca, apesar de não 

compor parte da discussão teórica, os conceitos imbricados na imagem do anjo da 

História de Walter Benjamin eram muito presentes. 

 Para esse autor, o anjo da História com seus olhos arregalados, vê bestificado os 

registros, as construções e as pessoas serem soterrados pelo tempo. O anjo “vê ruínas e 

despojos culturais dos vencidos nessa tempestade que chamamos de progresso” 

(BENJAMIM, 1994, p. 226), e tenta, de qualquer forma, acordar os mortos e erguer as 

construções, mas um sopro, o progresso, não permite. 

 A busca pelas pegadas dos que fizeram o processo de elaboração do Projeto de 

EJA foi bem nesse caminho. Apesar de tentar alcançar os documentos, tudo parece ter 

sido soterrado pela avalanche de documentos oficiais, que apenas relatavam os 

resultados do processo, mas soterrava as pessoas e processo em si. 

 Interessante apresentar uma observação de Suárez (2011) sobre os documentos 

oficiais que se acumulam no ambiente escolar: 

 
Por ser espaço social densamente significativo, as escolas estão 
sulcadas por discursos que dão uma dimensão e uma temporalidade 
humanas a seu sentido histórico. Alguns desses discursos são 
“oficiais”: estão ditos e escritos em uma linguagem formal que 
requerem a administração dos sistemas educativos. Apresentam-se 
como textos, cientificamente ponderados e tecnicamente formatados, 
que comunicam às escolas as expectativas públicas para a 
escolarização (ou para um setor dela) em um tempo histórico e espaço 
geográfico específicos. E para ganhar em eficiência normativa, tratam 
de reduzir a polissemia em seus enunciados, minimizar as 
interpretações alternativas e referenciar em termos operativos os 
resultados das ações que descrevem.10 (SUÁREZ, 2011, p.391) 
(tradução livre da autora para esse trabalho) 
 

 Os documentos encontrados na SEMED se enquadram bem na descrição do 

autor, apenas comunicam e descrevem os resultados das ações, em uma linguagem 

técnica que não permite apreender os diversos discursos e a polifonia de opções, 

escolhas e embates que todo o processo desencadeou, em síntese, soterram os sujeitos e 

                                                 
10 “Por ser espacios sociales densamente significativos, las escuelas están surcadas por discursos que dan 
una dimensión y una temporalidade humanas a su sentido histórico. Algunos de esos discursos son 
“oficiales”: están dichos y escritos en el lenguaje formalizado que requieren la administración de los 
sistemas educativos. Se presentan como textos asépticos, científicamente ponderados y técnicamente 
calibrados, que comunican a las escuelas las expectativas públicas para la escolarización (o para un sector 
de ella) en un tiempo histórico y un espacio geográfico dados. Y para ganar en eficacia normativa, tratan 
de reducir la polisemia en sus enunciados, minimizar las interpretaciones alternativas y referenciar en 
términos operativos los resultados de la acción que prescriben.” Tradução livre da autora para uso 
exclusivo nesse trabalho. 



25 
 

 

suas trajetórias. Os documentos encontrados, foram fotografados, catalogados e 

analisados, no entanto, não esclarecem as experiências vividas pelos sujeitos. Foram 

divididos em duas categorias e, brevemente descritos a frente: 

 

• Documentos que tratam do processo de elaboração do projeto: tratam-se de dois 

relatórios (anexos 1 e 2 respectivamente) que buscavam subsídios para a 

redefinição do projeto de EJA após a rejeição de uma primeira versão 

apresentada à Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Um primeiro 

descreve uma visita à Secretaria Estadual de Educação, apresentando discussões 

sobre erros arrolados nessa primeira versão (como calendário, carga horária do 

aluno e divisão curricular), esses aparecem em forma de quadro explicativo. Há 

ainda outro sobre uma visita ao professor Dr. Carlos Roberto Jamil Cury, com o 

mesmo objetivo do primeiro, no entanto, contendo outras prescrições legais 

associadas ao Parecer 11/2000 escrito por esse professor para o Conselho 

Nacional de Educação sobre as diretrizes para a Educação de Jovens e Adultos. 

Nessa categoria ainda estão quatro listas de presença das reuniões de elaboração 

do Projeto de EJA. (anexos 3, 4, 5 e 6, respectivamente), sendo três datadas de 

novembro de 2005 e uma não datada. 

 

• Documentos que tratam da aprovação e avaliação do projeto (anexos 7 e 8, 

respectivamente): há um recorte do Diário Oficial de Minas Gerais de 21 de 

julho de 2006 com a publicação da aprovação do Projeto de EJA pelo Conselho 

Estadual de Educação. E ainda uma lista de presença de uma reunião com 

educadores do projeto já em curso datada de 18/12/2007.  

 

 Outros documentos estão fotografados e catalogados, no entanto, esses não se 

referem especificamente sobre o processo de elaboração do Projeto de EJA e, por vezes, 

tratam de assuntos da EJA na rede municipal bastante diversos dos interesses da 

pesquisa – como listas de alunos, contagem de salas... – apenas agrupados em pasta 

denominada “Diretrizes para a implantação da EJA na rede municipal” nos arquivos da 

Secretaria Municipal. 

 Tendo em vista as fontes analisadas, a busca pelos sujeitos através desses 

instrumentos se mostrou um pouco infrutífera, uma vez que não havia ata de reuniões 

ou qualquer outro documento que desse conta do processo em si. Nesse ponto converge-
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se a ideia de Suárez (2011) de que o ambiente escolar está cheio de experiências e que 

essas só ficam claras através das histórias narradas pelos sujeitos. É preciso, portanto, 

ouvi-las. 

 Para escolha dos sujeitos, seguiram-se as indicações das listas de presença nas 

reuniões de elaboração (anexos 3, 4, 5 e 6). O primeiro critério de busca foi a análise do 

local de trabalho dos sujeitos cujos nomes figuravam nas listas de presença encontradas, 

aqueles que, apesar de professores, trabalhavam na área administrativa da secretaria não 

foram incluídos. Buscaram-se ainda os nomes que se repetiam em mais de uma lista, 

permitindo perceber aqueles que estavam mais envolvidos no processo. Ficaram, assim, 

ao todo nove nomes de professores que participavam das reuniões, sendo que sete 

apareceram mais de duas vezes. 

No entanto, foi fácil perceber que alguns sujeitos poderiam ter ido somente 

àquelas reuniões cujas listas “sobreviveram”. Dessa forma, era preciso procurar outros 

critérios – que são pormenorizados abaixo – que pudessem dar conta, ao menos em 

parte, das questões colocadas pela ausência de documentação oficial do processo. 

A chave para a compreensão do processo de busca e “achamento” dos sujeitos 

da pesquisa está na relação de pertencimento que a teoria de Halbwachs assinala quanto 

à memória. Esse teórico considera – e aqui se compartilha – que a memória está 

estreitamente ligada à noção de pertencimento a um grupo: 

 Considerando esse aspecto, os sujeitos que ainda permanecessem ligados ao 

grupo manteriam as lembranças de forma clara, bem como daqueles aspectos, cenários, 

contextos e objetos que os surpreenderam ou chamaram atenção. Halbwachs esclarece 

ainda que “não há motivo, aliás, para se espantar caso essas lembranças se diluam todas 

ao mesmo tempo e se anulem” (HALBWACHS, 1990, p.33), uma vez que não haveria 

mais pertencimento entre o sujeito e o grupo que outrora permaneceu e compartilhou 

experiências e vivências. 

 Seguindo essa compreensão, optou-se por conversar informalmente – sem 

nenhum tipo de roteiro, ambiente de entrevista ou questionário – com alguns sujeitos 

cujos nomes apareciam nas listas de presença, de modo que essas pessoas relembrassem 

os nomes dos antigos companheiros de trabalho no processo de elaboração do Projeto 

de EJA, esperava-se que assim os sujeitos cujos nomes não apareciam nas listas fossem 

descobertos pelas lembranças dos participantes. Importa ressaltar, portanto, que a busca 

estava estreitamente ligada à noção de pertencimento do individuo com o grupo 

entrelaçado pelas lembranças. 
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Cumpre assinalar que dos sete nomes que repetiam na listas, muitos não mais 

trabalhavam – aposentaram-se ou mudaram de cidade – ou foi possível encontrar 

informações sobre o local de trabalho. Dessa forma, buscaram-se aleatoriamente todos 

os nomes que se repetiam nas listas e cujos locais de trabalho foram identificados. 

 Nesses passos da pesquisa, as reflexões de Silva et. al. (2007) foram de grande 

valia. Pois, ao discutir sobre os métodos das histórias de vida, as autoras ressaltam que 

“este sujeito vai ser escolhido a partir das relações já desenvolvidas pelo pesquisador no 

contexto, de acordo com seu desejo de participar.” (SILVA ET. AL., 2007, p.32)  

 Apesar de, como apresentado e discutido, os escritos dos sujeitos não serem 

histórias de vida, e as autoras estarem discutindo a escolha de sujeitos para a elaboração 

de histórias de vida, a escolha dos sujeitos na presente pesquisa também foi 

essencialmente baseada no seu desejo expresso de participar. Esse aspecto foi bastante 

importante. 

 Ao buscar o sujeito, por trás da lista de presença, esse acabava por apontar outro, 

muitas vezes cujo nome também figurava na lista, embora todos acabassem 

entrelaçando os mesmos nomes. No final, os sujeitos se lembravam das mesmas 

pessoas, mas de acordo com as relações afetivas, de trabalho ou de posição política, 

lembravam-se mais ou menos de um ou de outro. Em síntese, eles acabaram por 

(re)compor um grupo de seis pessoas, sem um saber da indicação do outro. 

 Importa ressaltar que, nesse primeiro contato com os sujeitos, percebeu-se que 

um deles não se interessava em participar, durante a conversa informal, esse ressaltou 

que o processo de elaboração do Projeto de EJA não foi, a seu ver, significativo. 

Tomando por base as ideias de Silva et. al. (2007), achou-se prudente não convidá-lo a 

fazer parte da pesquisa. 

Dessa forma, o grupo de sujeitos11 ficou definido em cinco pessoas: Claúdio 

Guadalupe, Geraldo Eustáquio, Hermes da Fonseca, Maria Aparecida Alves (Cida 

Alves) e Maria José Ferreira (Zezinha). 

 

2.3.1 Um perfil dos sujeitos: entrelaçados como um grupo  
 

 Claúdio Gonçalves Guadalupe nasceu em São João Del Rey em agosto de 1959, 

mas logo criança se mudou para Divinópolis, onde mora e trabalha. Formou-se em 

                                                 
11 Ressalta-se que em Termo de Compromisso Livre e Esclarecido, anexos 9, 10, 11 e 12, assinado por 
cada um dos sujeitos no mês de março de 2012, foi permitida a utilização de seus nomes verdadeiros. 
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Ciências Sociais em 1984 na Fundação Educacional de Divinópolis (Funedi/UEMG) e 

possui pós-graduação em História e em Educação de Jovens e Adultos ambas pela 

UFMG. Atua como educador há mais de 20 anos, os últimos doze vinculados à EJA. 

A sua entrada na EJA está ligada ao movimento político-partidário que participa 

há anos – Claúdio é filiado ao PC do B –. Em 2000, com a implementação do projeto 

Semear12 da CUT nacional no município, foi convidado a ministrar aulas de Ciências 

Humanas na zona rural para alunos trabalhadores. 

Foi nesse mesmo ano que Geraldo Eustáquio Lara, natural de São Tiago, iniciou 

a carreira no magistério na EJA, embora por motivos diferentes: precisava dar aulas à 

noite. Naquele ano, Geraldo completava quatro anos como licenciado em História pela 

UFMG. 

A transferência de escola, em 2004, foi o que fez Geraldo, o mais novo dos 

sujeitos, 49 anos, e Hermes Gualberto da Fonseca, o mais velho, 59 anos, trabalharem 

juntos na EJA na Escola Municipal João Severino Azevedo. Na época, Hermes, que foi 

contemporâneo de Claúdio na época de graduação em Ciências Sociais na 

Funedi/UEMG, trabalhava também como professor de História. 

 Um ano depois, 2005, Maria Aparecida Alves de Souza se formava em Normal 

Superior pelo Projeto Veredas13 e começava a trabalhar no mesmo projeto que Claúdio, 

o Semear, no entanto, era professora dos anos inicias. Sua entrada na EJA era ligada a 

uma opção pessoal pelo trabalho com os adultos no projeto Semear. 

                                                 
12 “A Central Única dos Trabalhadores e a Fase - Federação de Órgãos para Assistência Social e 
Educacional[...] iniciaram, em 1998, o Projeto Semear. Em caráter experimental, o projeto possibilitou o 
acesso à educação de pessoas que não tiveram esse acesso e não encontraram, no ensino tradicionalmente 
oferecido pelas escolas, um caminho para a melhoria das suas vidas. Além disso, mais do que estimular, 
gerar e transmitir novos conhecimentos que ajudaram a promover a cidadania e uma vida mais digna no 
campo para os (as) educandos (as) que dele participam,[...] o Semear incorpora inovações institucionais, 
metodológicas e organizacionais; a construção, de forma participativa, de currículos adequados às 
necessidades de cada território; o desenvolvimento de uma prática pedagógica que respeita os 
conhecimentos e as culturas da população e estimula a aprender; a promoção de uma forte ligação entre o 
projeto educacional e as comunidades e, ainda, o controle social fortalecido através da gestão do projeto 
por organizações sociais. Essas foram importantes inovações introduzidas na prática educacional pelo 
projeto Semear.” (ARAÚJO, 2006, p.18) 
13 “O Projeto Veredas – Formação Superior de Professores foi implementado em parceria com o 
Programa Anchieta de Cooperação Interuniversitária com objetivo de qualificar os professores dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, sob o patrocínio do Governo do Estado  de Minas Gerais. [...]Fomentar a 
melhoria da qualidade de ensino, promover a compreensão e a consciência intercultural entre os povos 
ibero-americanos estão entre as finalidades do programa. [...]Um dos objetivos da SEE-MG para a 
implementação do Veredas foi a perspectiva de redução do número de professores da rede pública de 
Minas Gerais sem formação superior. Destaca-se, também, a valorização do profissional da educação, 
como condição para melhoria do padrão de qualidade da escola pública do Estado.” (RODRIGUES, 2009, 
p.46) 
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 Oito anos depois, Cida, 50 anos, sente com pesar não trabalhar mais na EJA, 

pois em 2012 aposentou em no cargo em que atuava na modalidade, sendo na data vice-

diretora da EJA na Escola Municipal São Geraldo. No outro cargo em que é professora 

trabalha com crianças de cinco anos. 

 Geraldo e Hermes iniciaram uma parceria bem sucedida na gestão da E. M. João 

Severino de Avezedo, sendo, respectivamente, diretor e vice já há alguns anos, tendo 

contato com a EJA sempre. 

 Claúdio é um dos membros do grupo de trabalho voltado a inclusão na SEMED, 

seu trabalho está estreitamente ligado ao projeto de EJA do município, sendo a 

referência dentro da secretaria para as questões da modalidade. 

 Bem, e Maria José? Apesar de ter assinado o termo de compromisso de 

participar da pesquisa e, principalmente, por ser muito lembrada pelo grupo, em 

especial, pelos que trabalharam no Semear, Zezinha não se mostrou disposta a escrever 

suas memórias. Depois de inúmeras tentativas infrutíferas, infelizmente, foi necessário 

excluí-la do estudo. 

2.4 A necessidade do grupo de discussão 
 

As narrativas escritas entregues pelos sujeitos entre março e abril de 2012 foram 

extremamente importantes para a compreensão da visão dos sujeitos sobre todo o 

processo de elaboração do Projeto de EJA. Elas permitiram mapear diversos espaços e 

situações que foram de alguma forma formativas para os sujeitos. No entanto, as 

narrativas em muito esmiuçavam aspectos de cunho individual, não alcançando as 

questões que eram de cunho coletivo. 

 Percebeu-se que, muitas vezes, as memórias não abarcavam os outros como um 

todo. Assim, foi verificada a necessidade de outro instrumento de coleta de dados que 

possibilitassem a compreensão das experiências do grupo de forma coletiva. Foi a partir 

das discussões junto à banca de qualificação que a proposta de utilização dos grupos de 

discussão14 como forma de alcançar essas reflexões, passou a ser considerada e 

posteriormente adotada. 

 As seções seguintes discutirão os grupos de discussões, as justificativas para sua 

escolha e ainda o método documentário, como a forma de análise desse. 

                                                 
14 Os autores usados nesse texto para discutir o uso do grupo de discussão sugerem e elaboram relatórios 
sobre o decorrer do grupo, como uma forma de reconstruir o que foi dito e feito, apesar de esse relatório 
não ser parte da análise do grupo. O relatório do grupo de discussão dessa dissertação encontra-se no 
Apêndice A. 
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2.4.1 O que é o grupo de discussão? 
 

 A utilização dos grupos de discussão está inicialmente associada às pesquisas de 

marketing, em especial, como preparação para questionários de pesquisa quantitativa. 

Surge, portanto, no contexto de uma sociedade de consumo “onde o grupo, como lugar 

de desenvolvimento de relações e referências, se torna central em contraponto ao 

indivíduo massificado e universalizado da sociedade industrial.” (VALVERDE, 2008, 

p.60) 

 Segundo Weller (2006) a utilização dos grupos de discussão na pesquisa social 

empírica se deu no início da década de 1950 por integrantes da Escola de Frankfurt. No 

entanto, somente na década de 1970, esse procedimento recebeu arcabouço teórico-

metodológico caracterizando-se como método. 

 Com raízes nas pesquisas de opinião, a introdução desse método na pesquisa 

social trouxe ainda uma mudança considerável de perspectiva. A compreensão de que a 

opinião do grupo era a soma das opiniões individuais dos participantes passa a ser 

contestada. Segundo Weller (2006), foi Mangold o primeiro a criticar a forma de análise 

de então, dando “um novo sentido aos grupos de discussão, transformando o método em 

um instrumento de exploração das opiniões coletivas e não apenas individuais.” 

(WELLER, 2006, p.245) 

 Nesse sentido as opiniões do grupo não podem ser vistas como o resultado de 

uma influência mútua no momento da entrevista. Considera-se que naquele momento 

elas são apenas atualizadas. Assim, as posições dos participantes refletem as visões de 

mundo do grupo social no qual estão inseridos. (WELLER, 2011) 

 Valverde (2008) acrescenta a essa questão refletindo que os grupos de discussão 

se projetam nas perspectivas dos atores de forma que esses constituem a sua própria 

realidade social e por meio do grupo é possível conhecer a percepção dos sujeitos, com 

intensidade e profundidade. 

 No entanto, mais do que serem representantes de uma dada realidade e da 

compreensão dessa, através dos grupos de discussão é possível apreender as 

experiências, opiniões e “as vivências coletivas de um determinado grupo (por ex., os 

refugiados), ou as posições comuns de uma determinada classe social (por ex., 

trabalhadores da indústria do carvão, agricultores etc.), independentemente de se 

conhecerem ou não entre si.” (WELLER, 2011, p.57) 
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 Ao tratar de pesquisa com jovens utilizando os grupos de discussão como 

método, Weller (2006) destaca algumas vantagens desse que foram cruciais para a 

decisão de adotá-lo também nessa pesquisa. A autora argumenta que a discussão entre 

integrantes do mesmo meio social permite alcançar detalhes desse convívio, que outras 

formas de coleta, como a entrevista narrativa, não são capazes de captar. 

 Acrescenta ainda que a discussão em grupo exige alto grau de abstração 

convidando os participantes a refletir e expressar suas opiniões sobre temas que nunca 

consideraram nesse grau. Ao estar em grupo, a possibilidade de distorção – ou até 

invenção – de fatos é menor, pois os próprios membros podem corrigir eventuais falhas, 

dando ao método um maior grau de confiabilidade. 

 Compreendendo que os sujeitos ocupavam determinada posição em um grupo 

social e que eram deles representantes, a possibilidade de alcançar sua realidade social 

através de suas discussões foi descortinada pelo estudo do método. Acreditava-se – e 

depois foi verificado – ainda que esse pudesse auxiliar a atingir questões que as 

narrativas não conseguiram.  

Ao concordar com as reflexões de Weller (2011) de que o método é uma 

ferramenta para a compreensão de experiências, considerou-se que ao compartilhar 

lembranças, opiniões e discussões, as experiências coletivas emergiriam e os sujeitos 

teriam, mais uma vez a oportunidade de refletir sobre elas. Essas foram as principais 

prerrogativas para que a escolha pelo método fosse feita. 

 Weller (2006; 2011) acrescenta a noção de que a utilização dos grupos de 

discussão como método na pesquisa não representa uma “economia de tempo”, uma vez 

que essas discussões podem se prolongar por mais de três horas, gerando uma 

infinidade de dados que muitas vezes é criticada. É nesse sentido que a preparação do 

pesquisador é importante, tanto no que concerne à elaboração das questões a serem 

dirigidas ao grupo, quanto no momento da execução do grupo. 

 Silva (2009) destaca que esse tipo de coleta de dados traz muitos desafios ao 

pesquisador, pois “existem critérios para a condução dos grupos que devem ser 

considerados para que esse método tenha êxito.” (SILVA, 2009, p.42) Interessante 

ressaltar a postura do entrevistador na execução dos grupos de discussão pois, embora a 

presença do pesquisador e do gravador gere uma situação diferente do cotidiano, os 

participantes acabam “travando diálogos interativos bastante próximos daqueles 

desenvolvidos em outro momento” (WELLER, 2006, p.250), desse modo o 

entrevistador passa a ser um ouvinte e não um “intruso” no grupo. 
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Weller (2011) assinala que assim o papel que o pesquisador assume é de 

facilitador do processo de discussão. Sua intervenção, portanto, deve ser a mínima 

possível, evitando perguntas do tipo “o que” ou “por quê”, buscando fomentar 

discussões que levem à reflexão e narração de experiências, não somente de descrição 

de dados. 

 Ao pesquisador cabe fazer com que a discussão seja dirigida pelo grupo e que os 

participantes escolham os temas e a ordenação das falas durante o processo. No entanto, 

deve intervir quando lhe for solicitado e ainda perceber quando é necessário lançar 

questões para manter a interação. 

 Weller (2011) esclarece que as perguntas que serão direcionadas ao grupo 

devem ser previamente pensadas pelo pesquisador num roteiro denominado “tópico 

guia” (cf. Apêndice B) Silva (2009) salienta ainda que: 

 
A elaboração de um tópico-guia contendo as questões que servirão de 
estímulo para a discussão entre os/as jovens deve ser feita com base na 
pesquisa bibliográfica bem como nos estudos exploratórios do campo 
de pesquisa [...]. O tópico-guia não se constitui em um roteiro que 
deve ser seguido à risca, mas ele é um instrumento importante para o/a 
pesquisador/a conduzir as discussões já que os temas estão bem 
encadeados. (SILVA, 2009, p.42) 
 

 Considerando, portanto, que o tópico guia deve ser elaborado tendo em vista 

outros dados já coletados da pesquisa, em se tratando desta, os dados prévios elencados 

nas narrativas escritas foram incorporados nas questões a serem dirigidas ao grupo. 

Essas buscavam, através de um esquema cronológico, permitir que os sujeitos 

relembrassem e discutissem situações, (com)vivências e experiências durante o processo 

de elaboração do Projeto de EJA. 

 Como assinalado por Silva (2009), o tópico guia não deve ser considerado um 

instrumento a ser seguido à risca, Weller (2011) completa esclarecendo que esse não 

deve ser apresentado aos participantes de forma que não seja visto como um 

questionário a ser respondido.  

 A autora destaca ainda que após o grupo sinalizar que a discussão está esgotada, 

o entrevistador poderá iniciar uma sessão de perguntas com o objetivo de aprofundar 

e/ou esclarecer dúvidas sobre aspectos discutidos. Terminada essa fase, o entrevistador 

poderá ainda dirigir perguntas ao grupo sobre temas que ainda não foram discutidos. 

 Aproveitando essa prerrogativa, nessa pesquisa, ao final das discussões foi 

proposta aos participantes a pergunta básica “as discussões para a elaboração do 
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projeto experimental foram momentos de formação como professor?”. O objetivo 

principal era permitir que os sujeitos refletissem e discutissem, além dos momentos que 

consideraram como de formação, sobre o que consideram como tal. 

 Ressalta-se ainda que após as discussões dos grupos o pesquisador propõe que 

sejam respondidos questionários pelos sujeitos15. Através deste instrumento foi possível 

traçar o perfil dos educadores já apresentado. 

2.4.2 O método documentário de análise 
 

O método documentário tem origem nas reflexões de Karl Mannheim sobre a 

forma de interpretar os objetos culturais, transformando o conhecimento natural, 

resultante de experiências cotidianas, em conhecimento teórico. Em sua concepção, a 

Weltanschauung ou visões de mundo são construídas nas ações práticas e não 

pertencem nem ao campo teórico nem ao a-teórico. (VALVERDE, 2008) 

 De modo a compreender como se apresentam as visões de mundo, Mannheim 

define três níveis de sentido que permitiriam alcançar a sistematização de um 

conhecimento teórico. O primeiro nível é o sentido imanente ou objetivo, que já está 

posto e pode ser interpretado imediatamente, o segundo refere-se ao sentido expressivo 

que exige o conhecimento dos atores para ser interpretado; “por último o nível 

documentário que documenta a ação prática e exige que o processo de interpretação 

envolva a posição daquele que está interpretando.” (SILVA, 2009, p.44, grifo da autora) 

 Sobre a análise do sentido documentário, Weller (2005), ao discutir a teoria de 

Mannheim, acrescenta que, para além dos objetos culturais, toda ação pode ser 

interpretada tendo em vista os três sentidos delineados pelo autor. Dá como exemplo o 

ato de dar esmola e esclarece que: 

 
Neste nível de interpretação, o sentido objetivo, assim como as 
intenções imbuídas na ação não são relevantes para a análise: o que 
interessa nesse terceiro nível de interpretação é a descoberta do 
sentido documentário da ação, ou seja, a análise do que esse ato, 
mesmo sem querer, documenta ou revela sobre a pessoa que ofereceu 
a esmola. (WELLER, 2005, p.265) 
 

Weller (2005) esclarece ainda que a utilização das reflexões de Mannheim sobre 

os sentidos das ações exigiu uma diferenciação para a pesquisa social empírica: “ao 

invés da reconstrução do decurso de uma ação (nível objetivo ou imanente), passaremos 

                                                 
15 Os questionários respondidos encontram-se nos Anexos 26, 27, 28 e 29. 
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a analisar e reconstruir o sentido dessa ação no contexto social em que está inserida 

(nível documentário).” (WELLER, 2005, p.268) Uma vez que toda frase ou ato está 

ligado a um contexto específico, a compreensão do último nível de sentido exige tanto 

uma compreensão da realidade social em que foi produzido, quanto uma via de acesso 

ao conteúdo subjetivo do outro. 

 “A análise documentária tem como objetivo a descoberta ou indicialidade dos 

espaços sociais de experiências conjuntivas do grupo pesquisado, a reconstrução de suas 

visões de mundo e do modus operandi de suas ações práticas.” (WELLER, 2005, p.269, 

grifo do autor) O que se busca alcançar é o impacto das ações de um grupo no contexto 

social em que está inserido. Isso pressupõe uma mudança na postura e perspectiva do 

pesquisador que deve lançar questões orientadas pelo “como” e não pelo “o que”, de 

forma a compreensão e conceituação de visões de mundo, ações e representações. 

 Para alcançar esses objetivos, a reconstrução do grupo de discussão se constitui 

como uma das principais ferramentas para a análise documental. A análise processual 

deve levar em conta “a dramaturgia dos discursos; estes, por sua vez, são identificados 

como metáforas de foco. As metáforas de foco referem-se aos centros de convivência 

que são comuns aos membros do grupo.” (SILVA, 2009, p.45, grifo nosso) 

 Valverde (2008) esclarece que as metáforas de foco são a parte do grupo de 

discussão que emana da interação dos sujeitos, sem a proposição do pesquisador. Além 

disso, pode ser identificado pelo tempo que os participantes se voltam ao tema. Importa 

destacar que o tema alvo da metáfora de foco pode, muitas vezes ser díspar dos 

objetivos da pesquisa, “mas são reveladores e tão importantes quanto aquele na medida 

em que nos trazem elementos sobre as experiências coletivas daquele meio social.” 

(VALVERDE, 2008, p.77) 

 A possibilidade de apreender as experiências coletivas dos educadores que 

fazem parte dessa pesquisa foi a motivação principal para a escolha do método 

documentário para a interpretação do grupo de discussão. No entanto, compartilha-se da 

compreensão de Silva (2009) de que o método documentário permite a reconstrução da 

perspectiva dos atores e implica dizer que os participantes detém um saber que 

desconhecem. 

 O processo de análise inicia-se com a etapa denominada de interpretação 

formulada. Primeiramente é realizada uma divisão em temas e subtemas (cf. Apêndice 

C) em seguida seleciona-se as metáforas de foco. Valverde (2008) esclarece que: 
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A seleção das passagens relevantes para a pesquisa pode ser realizada 
de acordo com os objetivos do estudo, bem como com base no tempo 
de duração do trecho e na interação existente entre os participantes. 
Orienta-se que não é necessário transcrever toda a entrevista, mas 
deve-se transcrever a passagem inicial, as metáforas de foco e os 
trechos identificados como relevantes para a pesquisa. (VALVERDE, 
2008, p.78) 
 

 Após feita a divisão da entrevista em temas e subtemas, esmiuçando ainda a 

duração das discussões, ficam claras as metáforas de foco. Nesta pesquisa, apesar de se 

ocuparem por tempo considerável em temas que não estavam dentre os objetivos – 

dentre eles, citam-se prática pedagógica na EJA e críticas à postura da Secretaria 

Municipal de Educação – verificou-se como destacado por Valverde (2008) que muitas 

vezes os participantes voltam ao mesmo tema, definindo assim metáforas de foco que 

auxiliaram a compreender espaços de formação de professores dentro do processo de 

elaboração do Projeto de EJA. 

 A interpretação formulada se segue com a reescrita do que foi dito pelo grupo 

nas passagens selecionadas (Apêndice D) de modo que um leitor que não conheça a 

realidade a que pertence os participantes possa compreender o conteúdo das falas e 

discussões. Nessa etapa não são feitas comparações, tampouco referências ao campo ou 

à literatura, trata-se apenas de analisar a estrutura textual. 

 A interpretação baseada no método documentário se segue numa segunda fase 

denominada interpretação refletida. O objetivo desta é permitir que o pesquisador se 

aprofunde nas análises “e implica uma observação de segunda ordem, na qual o(a) 

pesquisador(a) realiza suas interpretações, podendo recorrer ao conhecimento adquirido 

sobre o meio pesquisado.” (WELLER, 2005, p.276) 

 Num primeiro momento dessa análise busca-se apreender a interação entre os 

participantes. A seguir, o pesquisador dedica-se a estabelecer comparações entre os 

membros de um grupo, ou seja, como os mesmos participantes se posicionam diante de 

temas diferentes. 

 Para o método documentário, a análise comparativa tem por objetivo a 

apreensão dos aspectos homólogos entre diferentes casos estudados. Assim, quando 

usa-se por base a análise do método é baseada estreitamente em comparações. Na 

pesquisa em questão o objetivo principal era perceber aspectos de formação nos 

diversos momentos de elaboração do Projeto de EJA, alcançados previamente nas 

narrativas e também nos papéis guardados. 

 Importa destacar uma observação de Valverde (2008) sobre o método: 
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Embora o método em questão não parta da confrontação com teorias 
prévias, essas podem sim ser incorporadas ao estudo durante o 
processo da pesquisa. Entretanto, o processo reconstrutivo não 
pressupõe a elaboração, confirmação ou refutação de hipóteses. 
(VALVERDE, 2008, p.77) 
 

 Ao fugir do padrão positivista que incorpora a necessidade de confrontação de 

hipóteses, no método documentário, essas são incorporadas ao método de forma 

reflexiva durante o processo de pesquisa, como destaca Silva (2009). Essa prerrogativa 

é importante por permitir, como era buscado nessa pesquisa, que os elementos fossem 

sendo esmiuçados através da análise dos dados. 

Por fim, acrescenta-se que o objetivo da análise documentária é a descoberta ou 

indicialidade dos espaços sociais de experiências conjuntivas do grupo pesquisado, a 

reconstrução de suas visões de mundo e de suas ações. (WELLER, 2005) Dessa forma, 

o método possibilitou que as experiências vividas no processo de elaboração do projeto 

de EJA fossem esmiuçadas e delineassem, junto aos dados das narrativas e dos papéis 

guardados os espaços que foram, para os sujeitos formativos. No entanto, para discutir 

essa questão é importante, antes, esmiuçar o contexto histórico, social e político da 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil e no município de Divinópolis. Para tanto, o 

próximo capítulo abordará essas questões. 
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3 UMA BREVE HISTÓRIA DA EJA: DO DIREITO NEGADO À LUTA PELA EDUCAÇÃO COMO DIREITO 
 

 O caráter desse trabalho leva a discussão especificamente sobre a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), tal se dá em diversos campos: história da EJA no Brasil, luta 

pela Educação como direito de todos e a legislação educacional específica para essa 

modalidade no que concerne aos âmbitos federal, estadual e municipal, tendo em vista 

suas interligações com o objeto da pesquisa.  

Cumpre ainda ressaltar que a escolha por esmiuçar um capítulo especificamente 

sobre as dimensões da EJA está estreitamente entrelaçada com a necessidade de 

valorização dos saberes já constituídos na trajetória da modalidade como se conhece 

hoje que permeia caminhos da Educação de Adultos, da Educação Popular e da luta pela 

Educação como direito. 

A história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, ou como era denominada 

a princípio apenas a Educação de Adultos, está ligada à história do acesso à 

alfabetização por essa parcela da população brasileira.  

 
A difusão da alfabetização no Brasil ocorreu apenas no transcorrer do 
século XX, acompanhando a constituição tardia do sistema público de 
ensino. Até fins do século XIX, as oportunidades de escolarização 
eram muito restritas, acessíveis quase que somente às elites 
proprietárias e aos homens livres das vilas e cidades, minoria da 
população. (...)No início do período republicano, a alfabetização e a 
instrução elementar do povo ocuparam lugar de destaque nos 
discursos de políticos e intelectuais, que qualificavam o analfabetismo 
como vergonha nacional e creditavam à alfabetização o poder da 
elevação moral e intelectual do país e de regeneração da massa dos 
pobres brancos e negros libertos, a iluminação do povo e o 
disciplinamento das camadas populares, consideradas incultas e 
incivilizadas.(UNESCO, 2008, p.24-25) 
 

Assim, apesar do início da história da educação de adultos ser de longa data no 

Brasil16 apenas em meados de 1950 que a questão da alfabetização de adultos começa a 

ser discutida como uma questão de interesse e necessidade do Estado. As iniciativas 

pontuais que aparecem em períodos anteriores a esse marco voltavam-se para crianças 

ou adolescentes fora da idade considerada ideal, além disso, não estavam atreladas às 

                                                 
16 Fávero (2005) assinala alguns registros sobre o início dessa história, como decretos do tempo do 
Império que determinavam a obrigatoriedade do Exército em escolarizar os recrutas que chegassem 
analfabetos. O autor cita ainda iniciativas importantes voltadas para o ensino supletivo nas décadas de 
1920 e 1930, no entanto nenhuma delas tem o caráter de intensidade e envolvimento especialmente do 
Estado, o que só vai ocorrer em meados da década de 1950, dessa forma optou-se aqui por discutir as 
iniciativas a partir desse período.  
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políticas do Estado, sendo muitas vezes iniciativas de voluntários ou ações ligadas às 

instituições religiosas. Dessa forma, as discussões de uma educação específica para o 

sujeito adulto começam a ser levantadas a partir da segunda metade da década de 1940, 

quando o país entrava em franco processo de industrialização. (FÁVERO, 2005) 

 
No que diz respeito à alfabetização, o Censo Populacional de 1940 
mostrou que 56% da população maior de 15 anos era analfabeta. Esse 
dado tornou-se muito importante porque o Brasil estava acelerando o 
processo de industrialização, com o conseqüente processo de 
urbanização. Começou-se a colocar nesse momento, com muita 
ênfase, o discurso contra o analfabetismo. [...]. Desde os anos de 1920, 
Miguel Couto, particularmente, havia chamado o analfabetismo de 
uma “chaga” nacional. O analfabeto era visto então como incapaz, 
incompetente para o novo Brasil que se anunciava. “Erradicar o 
analfabetismo” era quase entendido como “erradicar o analfabeto”, 
como se erradica uma praga – concepção que perdura até hoje, quando 
são repetidas ações educativas de mera alfabetização. (FÁVERO, 
2005, p.2) 
 

O analfabetismo, considerado uma “vergonha nacional” ou uma chaga a ser 

extirpada, passa a ser um dos grandes discursos políticos. Por meio da fala de Fávero 

percebe-se que a ideia de uma educação para adultos nasce ligada à preocupação com 

os altos índices de analfabetismo no Brasil em meados da década de 1940. Nesse 

momento, o que se almejava era a formação dos adultos a serem incorporados no 

trabalho das fábricas, numa época em que a produção industrial entrava em forte 

crescimento. 

Assinala-se ainda que a concepção de educação para adultos estava intimamente 

associada à necessidade de preparação de mão-de-obra bem como de produzir eleitores, 

uma vez que naquela época, a exigência para a retirada do título de eleitor era apenas a 

escrita do nome. Portanto as campanhas da época são marcadas pelo simples processo 

de alfabetização ou “‘ferrar o nome’, como Paulo Freire criticou mais tarde.” 

(FÁVERO, 2005, p.3) 

A fala de Fávero ainda é emblemática sobre outro aspecto da visão sobre o 

analfabeto na época. Associada a uma visão tanto patriótica quanto higienista, o 

analfabetismo, e consequentemente o analfabeto, eram vistos como chagas nacionais, 

responsáveis pela miséria do país, erradicá-los era mais que uma necessidade para um 

país que se pretendia desenvolvido.  

É nesse sentido que Costa e Araújo (2011) destacam que especialmente após 

1935, junto a um clima de centralização e legitimação do governo decorrente da 
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Revolução de 1930, os problemas nacionais passam a ser tratados como pauta do Estado 

e não mais como problemas exclusivamente de uma região e, portanto, apartados de 

uma realidade maior. Mais do que isso, a autora ressalta que  

 
[...]a educação passou a ser considerada de um problema nacional para 
um problema de segurança nacional, mantendo uma forte vinculação 
com a saúde na perspectiva do fortalecimento da raça e com a religião 
na perspectiva do ensino religioso e, mais tarde, do civismo e do 
patriotismo. Dessa forma, os militares interferiram na educação para 
adequá-la ao propósito de segurança nacional. Com efeito, após a 
Primeira Guerra Mundial o conceito de “guerra militar” cedeu ao 
conceito de “guerra total” no Exército Brasileiro. Isso significava que 
toda a organização nacional deveria adaptar-se às condições de guerra, 
entendida como preparação da mobilização nacional estendida a todas 
as atividades do país, inclusive à educação. (COSTA e ARAÙJO, 
2011, p.3) 
 

Associadas pelo clima de militarismo da época – lembrando que a Revolução de 

1930 foi anunciada por forças militares e o Brasil se envolvia no clima de entre-guerras 

mundial – as ações emergenciais voltadas para a erradicação do analfabetismo, que 

atingia mais da metade da população, são formuladas tendo em vista o engajamento de 

toda a população. A ideia era realmente de uma guerra contra uma doença que dizimava 

a população, um mal a ser arrancado pela raiz – daí a utilização do verbo “erradicar”. 

 Daí decorre a ideia de campanhas em âmbito nacional que contava com o 

participação e empenho de voluntários, esses aspectos podem ser melhor discutidos ao 

analisar de forma breve as duas primeiras das principais campanhas de erradicação do 

analfabetismo na época. 

A Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), em 1947, foi a 

primeira de caráter governamental voltada à Educação de Jovens e Adultos: 

 
A Primeira Campanha de Educação de Adultos foi um marco 
importante no processo de constituição do campo teórico-prático da 
área. Diferentes etapas marcaram o desenvolvimento da Campanha 
em todo o país. De 1947, data de seu lançamento, até o início da 
década de 50, um clima de euforia caracterizou o movimento(...). Não 
era só ao aspecto quantitativo e nem apenas à alfabetização que visava 
a campanha. Cada classe seria um centro de propagação de 
informações úteis de educação da saúde, da educação física, das 
técnicas de produção agrícola e de pequenas indústrias. (SOARES, 
1998, p.52) 
 

As reflexões de Soares chamam a atenção para o clima de euforia que marca o 

início da Campanha de 1947, entrelaçado a esse, e a ideia de “guerra contra o 

analfabetismo”, o autor ainda destaca a grande mobilização de voluntários para as ações 
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da Campanha. Em se tratando dos métodos e conteúdos pedagógicos utilizados, destaca-

se a imbricação de noções de higiene, trabalho e saúde à alfabetização em si.  

Ao tratar especificamente da dimensão metodológica, Soares (1998) assinala 

ainda que três recomendações/pontos são enfatizados no plano da Campanha. O 

primeiro deles como apresentado acima destacava que os conteúdos das aulas não se 

limitassem à aquisição de leitura e escrita, mas estivessem atrelados a outras dimensões 

da vida adulta. 

O segundo trata do material didático a ser utilizado, esse deveria ser 

caracterizado para o público adulto, no entanto, “ao menos no que se refere a Minas, 

muitas vezes o material didático utilizado era o mesmo que se usava nas classes de 

ensino regular diurnas”.(SOARES, 1998, p.55) O terceiro ponto destaca que as classes 

deveriam ser instaladas em salas já prontas, ou seja, nas escolas comuns, e usadas por 

duas horas à tarde e à noite, dessa forma não eram espaços adaptados aos adultos17. 

 Embora carregada de grandes ideais e boas iniciativas, da Campanha de 1947 

ficaram várias críticas quanto a sua efetividade, em especial, no que tange ao próprio 

processo por ela engendrado. Os conteúdos que inicialmente deveriam ser discutidos 

não foram todos contemplados, limitando-se à mera alfabetização. (FÁVERO, 2005) 

No entanto, como apresentado acima por Soares (1998), essa campanha é um 

marco para a educação de adultos no Brasil, já que é a partir dela que se inicia uma 

discussão sobre a Educação de Adultos dentro do âmbito do Estado. No entanto, mais 

que isso, as experiências vividas nos trabalhos da CEAA, até o final da década de 1950 

quando outras campanhas foram propostas, marcam uma grande mudança de 

perspectiva quanto ao sujeito analfabeto.  

 Se no início da campanha as ideias sobre o analfabeto giravam em torno da ideia 

do incapaz e inculto, segundo Paiva (2003), a própria prática dimensionou uma nova 

perspectiva: 

 
Estas idéias, defendidas no início da Campanha, não se mantiveram 
durante toda a sua existência, como fica demonstrado pelos trabalhos 
elaborados por técnicos da Campanha em diversos momentos em anos 
que se seguiram. (...) O analfabeto passa a ser valorizado como o 
elemento que participa da produção e que embora “saiba-se inculto” 
tem uma visão própria e muitas vezes amadurecida dos problemas, 
que aprendeu a solucionar as questões que a vida lhe colocou e que 
devia ser respeitado como alguém que raciocina e decide, sem que o 

                                                 
17 Compreende-se aqui que apesar de instalados em salas de aulas, essas tinham materiais específicos para 
crianças, dão-se como exemplo as mesas e cadeiras de tamanho menor do que o adequado para o adulto. 
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domínio do alfabeto seja indispensável para isso. (PAIVA, 2003, 
p.214) 
 

 A experiência junto aos educandos adultos evidenciava uma nova perspectiva 

sobre esses sujeitos. A ideia então corrente de que o analfabeto era incapaz foi 

modificada pela noção de que o sujeito iletrado tem conhecimentos que vão além dos 

saberes acadêmicos, descortinando a perspectiva de que todos sabem alguma coisa. 

 Essa nova noção associava-se a outras como a ideia de que apenas alfabetizar 

não era suficiente, percebe-se ainda que apesar de em franco processo de 

industrialização e urbanização, o analfabetismo atingia em maiores proporções a zona 

rural. 

 
Nos anos 50, a ONU empenhou-se na divulgação do Desenvolvimento 
de Comunidade como medida para solucionar o problema da 
integração das comunidades carentes aos planos governamentais de 
desenvolvimento. O quadro político brasileiro apresentava-se 
favorável a esta integração, pois, no segundo Governo Vargas (1951-
54), efetivou-se o Acordo Militar Brasil-EUA, resultante das 
preocupações geradas pela “guerra fria”, que objetivava preservar o 
“mundo livre” dos regimes e ideologias comunistas. Nesse contexto 
histórico, em 1952, foi criada a Campanha Nacional de Educação 
Rural (CNER), inaugurando, dessa forma, em nível nacional, um 
programa oficial pautado nas técnicas de Desenvolvimento de 
Comunidade. (BARREIRO, 2010, p.32) 
 

 Barreiro (2010) ressalta que a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) 

esteve apoiada em um processo de desenvolvimento para a América Latina 

impulsionado pela UNESCO na década de 1950, apoiada pelos Estados Unidos. 

Segundo ainda elucidações da autora, os trabalhos realizados no âmbito da CNER 

determinavam estudos prévios na região a ser realizada a campanha de modo que essa 

se adequasse às necessidades da comunidade rural a que iria atender. 

 Além desse trabalho prévio, as experiências com esse tipo de metodologia – 

desenvolvimento de comunidade – eram passadas por técnicos treinados tanto no Brasil 

como em países já habituados a esse tipo de trabalho, em especial o México e os EUA, 

para os profissionais que iriam atender as comunidades, dessa forma, além da etapa de 

pesquisa havia outra de treinamento e formação. 

 Como apenas apontado nas reflexões da autora acima, a CNER esteve apoiada 

nas chamadas missões rurais compostas por profissionais da área da saúde como 

médicos, dentistas, enfermeiros, além de assistente social, educador, técnicos em 

comunicação e outros dependendo da necessidade. O trabalho da missão constituía em 
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três fases: a) diagnóstico da região; b) planejamento dos trabalhos e, por fim, c) atuação 

dos técnicos até que a comunidade pudesse “‘caminhar sozinha’, que culminava com a 

formação de líderes locais.” (BARREIRO, 2010, p.55)  

 As ações educativas da CNER nas comunidades rurais visavam desenvolver 

diversos empreendimentos como clubes, cursos de trabalhos domésticos e agrícolas, 

além de centros comunitários. Essas ações ainda buscavam ensinar ao indivíduo o valor 

desses bens e de obtê-los por si, para tanto eram propostas parcerias com igrejas, 

prefeitos e grandes fazendeiros, por exemplo.  

 
Observa-se que a educação era colocada em si mesma como 
instrumento para alavancar progressos coletivos, sem explicitar os 
mecanismos de dominação, apesar de citados em determinados 
momentos, eles eram indicados para encaminhamentos de conflitos, 
no nível individual e não coletivo. (BARREIRO, 2010, p.56) 
 

Dessa forma, as ações que eram engendradas pela CNER visando à educação, 

embora tenham trazido melhorias importantes para essas comunidades, na verdade, 

atendiam a uma necessidade de amenização dos conflitos. Dentre esses, podem-se citar 

os de posse da terra. Ao ressaltar que esses conflitos eram encaminhados para a esfera 

pessoal, a autora dimensiona que, apesar dos trabalhos serem constituídos no âmbito 

comunitário e coletivo, eles não proporcionavam/visavam a constituição de uma 

consciência coletiva nas comunidades atendidas. 

 Interessa destacar ainda que a CNER chamava a população a doar coisas e 

trabalho para a realização das obras. Barreiro (2010) assinala que essa prática, que pode 

até ser evidenciada em alguns programas atuais voltados à educação18, levavam os 

sujeitos a não se envolver com discussões sobre a política educacional promovida pelo 

Estado. Em última instância pode-se inferir que essas ações educativas em muito 

mantinham os indivíduos no processo de alienação. 

 Tanto a CEAA quanto a CNER sofreram diversos revezes no decorrer dos anos, 

já no final da década de 1950, as suas decadências eram explícitas. A política dos anos 

JK (1956-1960) questionava a própria concepção de formação de mão de obra, em um 

mundo em que as rápidas mudanças na industrialização já não podiam ser 

compreendidas com o ensino tradicional, além das críticas a “fabricação de eleitores”. 

(SOARES, 1998) 

                                                 
18 Haja vista aqui o programa de voluntariado “Amigos da escola” bastante divulgado e difundido pela 
Rede Globo de Televisão. 
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 Ao tratar das experiências de educação de adultos nas décadas de 1940 e 195019, 

Vieira (2006) assinala que as campanhas de adultos do período apesar de darem lugar a 

um novo campo de reflexão pedagógica, não chegaram a produzir uma proposta 

metodológica específica para o educando adulto. Como já destacado acima por Paiva 

(2003), apesar de serem limitadas aos processos de aquisição de leitura e escrita, as 

campanhas das décadas de 40 e 50 foram importantes para a compreensão do sujeito 

iletrado e da valorização do seu mundo e dos seus saberes. 

No início da década de 1960, surgem diversas experiências de educação e 

cultura voltadas às camadas populares. Essas são organizadas por diferentes atores e/ou 

instituições, ligadas (ou não) de diversas formas e graus com o aparato governamental. 

Para compreender a dimensão desses movimentos, bem como as suas ideologias e ideias 

é importante caracterizar o momento histórico vivido pelos brasileiros no início da 

década de 1960. 

 Vivia-se a euforia do nacional-desenvolvimentismo que foi caracterizado por um 

grande avanço industrial e, consequente, aumento no crescimento econômico. A ideia 

corrente era que a abundância de recursos seria igualmente – e fartamente – dividida a 

todos os brasileiros, no entanto não era isso que acontecia, junto ao aumento do 

crescimento verificou-se também acréscimo na concentração de renda. As classes 

médias urbanas passaram a transferir as tensões do campo econômico para o político e 

após o mandato de Juscelino Kubistschek (1956-61), sobe ao poder a figura controversa 

de Jânio Quadros que, após sete meses, deixa a presidência a cargo de seu vice, João 

Goulart – ou simplesmente, Jango. 

 As mudanças que podiam ser percebidas na economia se refletiam também no 

plano social, atreladas às condições internacionais em especial a polarização 

ideológica20 na época da “guerra fria”. No campo, mudanças em relação à formação de 

sindicatos, as ligas camponesas e o reacender das invasões de terras são exemplos de 

mudanças de consciência. Havia no plano interno, como no plano internacional, uma 

polarização política, pois havia grupos de tendência centrista ou de direita que viam 

com desconfiança as reformas propostas por Jango. 
                                                 
19 Além das duas campanhas pormenorizadas no texto outras também são destacadas pela bibliografia, em 
especial se referindo ao SIRENA – Sistema Rádio Educativo Nacional, criado em 1957, sobre esse são 
interessantes as discussões apresentadas por Mendonça (2007). 
20 Referem-se aqui às tensões entre o bloco socialista liderado pela então União das Repúblicas Soviéticas 
Socialistas (URSS) e o liderado pelo capitalista dos Estados Unidos. De uma forma ou outra, os países 
passam a ser pressionados a se posicionar a favor e contra um dos blocos, essa polarização acaba 
encontrando ecos na sociedade, pois os grupos também se percebem pressionados a tomar partido de um 
dos lados: URSS-socialisno X EUA-capitalismo. 
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 É nesse contexto que acontecem as discussões do II Congresso Nacional de 

Educação de Adultos, em 1958, no Rio de Janeiro cujos participantes eram delegados 

enviados por todos os estados da federação. Fávero (2005) relembra que nesse 

congresso foram abordadas diversas formas de melhoria da escola – muitas voltadas 

para as crianças – já eram discutidas até a perspectiva de escolarização da primeira à 

quarta série21 para adultos na forma de supletivo. 

No entanto, segundo Fávero (2005) o mais importante, entretanto, foi o 

aparecimento de uma discussão importante e inovadora. A delegação de Pernambuco, 

da qual fazia parte Paulo Freire, defendeu em seu relatório que o problema do 

analfabetismo no Nordeste ia além de um problema educacional, pois “era a miséria da 

população que gerava o analfabetismo. Ou se enfrentava a miséria da população ou não 

tinha nenhum sentido enfrentar o analfabetismo.” (FÁVERO, 2005, p.5) 

 As ideias revolucionárias apresentadas pela delegação de Pernambuco atrelavam 

o analfabetismo a outros problemas sociais graves e de solução nada simples como se 

pretendiam as campanhas discutidas acima. Essas ideias favoreceram o florescimento de 

diversas iniciativas culturais e educativas voltadas especialmente para os sujeitos 

adultos e adolescentes, com base na formação crítica desses educandos. 

 
Tais movimentos são representativos das condições sociais e 
econômicas do país e das lutas e mobilizações do período(...). O que 
os tornava radicalmente diferentes das propostas anteriores era o 
compromisso político explícito, assumido com os grupos oprimidos da 
sociedade e sua orientação direcionada à transformação das estruturas 
sociais. Grande parte dessas experiências era desenvolvida por 
instituições da sociedade civil com o apoio do Estado, em suas 
diferentes estâncias. Dentre elas se sobressaem o Movimento de 
Educação de Base, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil; os 
Centros Populares de Cultura, da UNE; o Movimento de Cultura 
Popular, da Prefeitura de Recife; A Campanha de Educação Popular, 
da Paraíba (CEPLAR), a Campanha de Pé no Chão Também se 
Aprende a Ler, da Prefeitura de Natal, etc. Destaca-se nesse período a 
experiência de alfabetização de Paulo Freire, inicialmente 
desenvolvida no MCP [Movimento de Cultura Popular] de Recife e 
sistematizada no Serviço de Extensão Cultural da Universidade do 
Recife. O sucesso da experiência de Angicos (RN) levou vários 
grupos a se interessarem na aplicação do sistema Paulo Freire, 
expandido essa experiência para fora do Nordeste, o que culminou na 
elaboração do Plano Nacional de Alfabetização, sob a coordenação de 
Paulo Freire, durante o ano de 1963. (VIEIRA, 2006, p.111) 
 

                                                 
21 Antigo Ensino Fundamental I. 
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 Os movimentos do início dos anos de 1960 tinham por base mais do que o 

processo de alfabetizar discutiam ainda as questões políticas e culturais dos contextos 

em que se desenvolviam. Percebe-se pelos próprios nomes dos projetos que esses 

valorizavam a cultura local e popular, permitindo ao iletrado a compreensão da sua 

vida, de seu mundo. 

 Dessa nova perspectiva decorre a necessidade de novos e diferentes processos de 

prática educativa que fossem também ligados à cultura e ao mundo do educando, 

valorizando o seu espaço e contribuindo para a aprendizagem. 

Muitas dessas concepções foram sistematizadas e discutidas, em especial, nas 

propostas de Paulo Freire que abriam um novo olhar sobre o sujeito adulto iletrado, 

considerando-o como um partícipe na construção da realidade social e não apenas como 

mais um problema. Essa ideia permeia todo o seu processo de reflexão sobre a 

educação: 

 
A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem 
com a libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens 
como seres “vazios” a quem o mundo “encha” de conteúdos; (...) mas 
nos homens como “corpos conscientes” e na consciência como 
consciência intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de 
conteúdos, mas a da problematização dos homens em suas relações 
com o mundo. (FREIRE, 1987, p.38) 
 

As palavras, retiradas da obra Pedagogia do oprimido, revelam a essência da 

educação que é almejada por Freire. Os pressupostos básicos de suas reflexões estão 

voltados para aqueles educadores que se propõe a utilizar a educação e o conhecimento 

como ferramenta para a mudança da sociedade. Em suas palavras, educação 

verdadeiramente voltada para a liberdade deve almejar apontar aos excluídos e 

marginalizados sua condição dentro da sociedade.  

Freire propõe que o processo de educação se dê voltado a alguns pressupostos 

norteadores que, entre outros aspectos, priorize o diálogo, os conhecimentos que os 

educandos trazem de suas experiências e vivências e tenha um comprometimento com a 

liberdade, para tanto a ferramenta fundamental é o diálogo. “Ao fundar-se no amor, na 

humildade, na fé nos homens, o diálogo se faz uma relação horizontal em que confiança 

de um pólo no outro é conseqüência óbvia”. (FREIRE, 1987, p.46) 

O que se sobressai em suas propostas, em estreita relação com a importância e o 

respeito aos conhecimentos que o educando carrega, é que na educação voltada à 

liberdade o educador não se coloca numa posição privilegiada. Esse não é tido como o 
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que apenas ensina, deposita conhecimento. Em relação de igualdade com o educando, 

proporciona discussões que relacionam os conhecimentos científicos àqueles oriundos 

da vivência. Dessa forma, relacionando saberes, constroem conhecimento. Uma frase 

máxima do autor sintetiza essa ideia: “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si 

mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo.” (FREIRE, 1987, 

p.39).  

 No entanto, por apresentar um novo olhar sobre os excluídos e marginalizados e 

propor uma pedagogia pautada na crítica e conscientização dos oprimidos, as ideias de 

Freire foram consideradas pelos dirigentes militares que se instalaram no poder no 

Brasil a partir de 1964 como subversivas, dessa forma foram abortadas e o autor 

exilado. Foi no exílio que Freire escreveu suas obras iniciais. 

 A despeito da repressão e da desarticulação de muitas iniciativas consideradas 

perturbadoras pelos governantes militares, no período da ditadura militar (1964-1985) 

floresceram várias ações voltadas para a alfabetização de adultos pautadas em princípios 

de liberdade, participação política e equidade, essas estavam estreitamente ligadas a 

organizações eclesiais, organização de moradores e trabalhadores e agrupamentos 

engajados no exercício e reconstrução da democracia. 

 Ao estudar a vida de importantes educadores envolvidos com a Educação de 

Jovens e Adultos, Vieira (2006) destaca que o envolvimento desses com a educação 

esteve estreitamente entrelaçado com os movimentos de educação e cultura popular 

desenvolvidos durante os anos militares. 

 Essas iniciativas que se espalhavam pelo país, mobilizavam estudantes de várias 

capitais. Segundo a autora,  

 
Havia uma preocupação ativa dos estudantes – católicos e não 
católicos – com os problemas sociais existentes em cidades como 
Recife, Belo Horizonte e Natal, o que levou à descoberta da realidade, 
não apenas em termos de estudos acadêmicos, mas por meio do 
contato direto com a mesma. (VIEIRA, 2006, p.53) 
 

 As experiências vividas no seio dos movimentos do período marcam uma 

mudança na concepção do mundo dos envolvidos, na compreensão de, que apesar da 

importância dos saberes da formação acadêmica, o contato próximo com a realidade 

proporciona novas percepções, concepções e reflexões. Pode-se inferir ainda que elas 

marcam as lembranças de formação dos então futuros educadores: 
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As primeiras lembranças que tenho sobre a educação popular foi no 
tempo da ditadura militar (pelos idos de 1970/1980), com os trabalhos 
de teatro popular e de organização social-política em Belo Horizonte, 
quando participava da luta estudantil e popular na capital. (Narrativa 
de experiências de Claúdio, anexo 14) 
 

 As lembranças de Cláudio entrelaçam duas dimensões importantes para a 

compreensão do caráter de formação que os movimentos do período proporcionaram 

aos que dele participaram: a educação e a participação/posição política. Ao tratar dessas 

mesmas dimensões, Tuckmantel (2002) assinala que : 

 
É impossível negar a natureza política do processo educativo, bem 
como, é impossível a negação do caráter educativo do ato político. 
[...]Tanto no processo educativo quanto no ato político, uma das 
questões fundamentais dizem respeito à clareza sobre: a favor de 
quem e do que, isto é, contra quem e contra o que desenvolvemos a 
educação e a atividade política. Quanto mais clara estiver esta questão 
na prática, maior a percepção da impossibilidade de desvincular a 
educação da política. (TUCKMANTEL, 2002, p.33, grifo da autora) 
 

 As reflexões da autora apontam para a compreensão de que o ato político 

também é um ato educativo. Os limites de que lado se luta – a favor de quem/o que? 

Contra quem/o que? – estão estreitamente associados ao engajamento e às opções 

políticas de cada educador, ou como no caso, do então futuro educador. O 

enfrentamento das contradições presentes na realidade leva muitos a uma ação efetiva 

que possibilita o descortinar da sua própria posição no mundo.  

 Sobre a formação dos movimentos de educação popular no período é importante 

acrescentar a participação da Igreja Católica. Vieira (2006) apresenta a importância da 

Juventude Universitária Católica (JUC) e da Ação Popular (AP) como espaços de 

mobilização da chamada esquerda católica, no entanto, “a formação das esquerdas 

católicas integra um movimento mais amplo, que se inicia em meados de 1950, ganha 

evidência no período 1959-1964 e se estende, pelas décadas seguintes.” (VIEIRA, 2006, 

p.55) 

 É dentro desse quadro mais amplo que as lembranças de Claúdio dão conta das 

primeiras iniciativas de educação de adultos no município de Divinópolis também no 

seio da educação popular: 

 
As primeiras experiências de educação popular em Divinópolis foi sob 
a determinação do Frei Bernardino Leers, da Ordem de São Francisco, 
província de Santa Cruz. Ele organizou o Conselho Divinopolitano de 
Assistência Rural - CODAR, 1950/ 1971. Esse Conselho era 
composto por uma equipe multidisciplinar de voluntários da Igreja 
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Católica, da Secretaria Municipal de Educação, do Centro de Saúde de 
Divinópolis e de outras instituições. A atuação do CODAR, nos finais 
de semana, tinha o objetivo de elevar as condições de vida da 
população, organizar a participação comunitária, realizar cursos de 
formação das professoras leigas das escolas rurais e ações de 
assistência social, estimulando-se o desenvolvimento econômico e 
social das várias comunidades rurais como Córrego Falso, Buritis e 
Choro. Por expressar uma concepção libertadora de educação popular, 
a experiência terminou em 1971, sob a pressão da cúpula da Igreja em 
Divinópolis e pelo contexto antidemocrático da ditadura militar. 
(Narrativa de experiências de Claúdio) 
 

 Ao discutir especificamente as práticas educativas desenvolvidas por esses 

diversos sujeitos em espaços diversos no período é possível perceber um engajamento 

político de cunho transformador, muito aliadas às reflexões de Paulo Freire. 

 
As práticas educativas desses agentes se inscreveram na corrente que 
ficou conhecida como educação popular, filiada às concepções 
freireanas. A riqueza do legado construído nessa época influenciou, na 
transição para a democracia, tanto a ampliação de direitos sociais e 
políticos como o desenho de programas de alfabetização 
desenvolvidos em parceria entre governos e organismos civis. 
(UNESCO, 2008, p.29) 
 

O reviver das práticas e pensamentos de Freire, bem como o desenvolvimento 

dessas, no seio da educação popular possibilitou e permitiu o entrelaçamento íntimo 

entre as ideias de liberdade política e de direitos sociais e políticos tanto pelos sujeitos 

educandos quanto por aqueles que trabalharam e construíram essas iniciativas, sejam 

como educadores ou coordenadores. 

Dentre esses, a noção clara de que a Educação é um direito de todos, inclusive 

daqueles que não tiveram acesso a ela na idade “adequada”, surgiu, floresceu e induziu 

à luta. Ao tratar da sua participação nesses movimentos, Soares (2005) relembra que: 

 
[Na década de 1980] Enquanto a luta pela efetivação do direito à 
educação continuava, emergiam experiências e os projetos de 
escolarização de jovens e adultos. Partindo de uma concepção mais 
ampliada do conceito de educação, esses eram confrontados com o 
que existia no âmbito dos governos federal e estadual. (SOARES, 
2005, p. 278) 
 

A concepção de Educação como direito de todos bem como as formulações de 

experiências que valorizavam o educando adulto, sua cultura e entorno levaram às 

discussões sobre as iniciativas oficiais do período em questão pautadas especialmente 

na “feição de ensino supletivo, instituído pela reforma do ensino de 1971” (UNESCO, 



49 
 

 

2008, p.28). Essas corroboravam para uma visão de democracia em estado de exceção e 

mantinham a coesão social e legitimação do poder político militar. 

 Dentre essas iniciativas, aquela que mais marcou o ideário e a memória dos 

movimentos de EJA, foi o MOBRAL. Haddad e Di Pierro (2000) destacam que esse 

programa foi uma resposta do governo aos questionamentos da sociedade a respeito do 

abandono das iniciativas oficiais voltadas à educação de adultos. Importa ressaltar, no 

entanto, que seus interesses em muito se voltavam para a manutenção do status quo do 

regime militar como pode ser exemplificado pela sua organização: 

 
O MOBRAL foi implantado com três características básicas. A 
primeira delas foi o paralelismo em relação aos demais programas de 
educação. [...]. A segunda característica foi a organização operacional 
descentralizada, através de Comissões Municipais espalhadas por 
quase todos os municípios brasileiros, e que se encarregaram de 
executar a campanha nas comunidades, promovendo-as, recrutando 
analfabetos, providenciando salas de aula, professores e monitores. 
Eram formadas pelos chamados “representantes” das comunidades, os 
setores sociais da municipalidade mais identificados com a estrutura 
do governo autoritário[...]. A terceira característica era a centralização 
de direção do processo educativo, através da Gerência Pedagógica 
do MOBRAL Central[...]. As três características convergiam para 
criar uma estrutura adequada ao objetivo político de implantação de 
uma campanha de massa com controle doutrinário. (HADDAD e DI 
PIERRO, 2000, p.115) 
 

 Percebe-se, assim, que, apesar de promovida por coordenações municipais, o 

programa mantinha uma gestão centralizada, baseada especialmente na ação de 

colaboradores que além de compartilharem as visões políticas do governo militar não se 

envolviam nas questões pedagógicas, uma vez que todo o material didático foi entregue 

a organizações privadas que produziram um material de âmbito nacional.  

 Durante o decorrer da década de 1970, o MOBRAL foi ganhando cada vez mais 

autonomia em relação às secretarias de educação, o que pode ser verificado por sua 

autorização para a expedição de certificados. Até o final da década de 1970, o 

MOBRAL passaria por diversas mudanças, chegando mesmo a envolver projetos de 

educação para crianças. 

 A Educação de Jovens e Adultos durante o período militar é marcada ainda pelo 

caráter empreendido na LDB de 1971. Nesse documento e em outros dois da mesma 

época22 são explicitados as definições e características do Ensino Supletivo, considerado 

                                                 
22 Tratam-se aqui Parecer do Conselho Federal de Educação n. 699, publicado em 28 de julho de 1972, 
que versava especificamente sobre o Ensino Supletivo e do documento “Política para o Ensino 
Supletivo”, os dois elaborados sob a coordenação de Valnir Chagas. 
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como um subsistema do Ensino Regular, mas independente desse. As ideias principais 

eram que o Ensino Supletivo pudesse “recuperar o atraso, reciclar o presente, formando 

uma mão-de-obra que contribuísse no esforço para o desenvolvimento nacional, através 

de um novo modelo de escola.” (HADDAD e DI PIERRO, 2000, p.117) 

 Dessa forma, as concepções de Educação de Adultos do período militar estavam 

estreitamente ligadas –ainda – àquelas do período de 1950, antes das campanhas de 

alfabetização. As iniciativas de educação do início dos anos 1960 ou ainda as mudanças 

de concepções quanto ao sujeito iletrado e a alfabetização em si, bem como as propostas 

pedagógicas engendradas no seio dos movimentos de educação e cultura, são 

desconsideradas e muitas vezes consideradas subversivas. Assim, essas reflexões e 

práticas se limitaram, no período, a projetos desenvolvidos muitas vezes na Educação 

Popular. 

As lembranças de Soares (2005) recordam a importância da nova concepção de 

Educação que as iniciativas subalternas da educação popular imbricaram no bojo das 

discussões da Nova Constituição do país, já no final da década de 1980. No seio do 

processo de redemocratização que o Brasil entrou no princípio dos anos 1980, essa nova 

concepção junto a outros diversos canais de luta que foram engendrados culminaram 

com uma Carta Magna que espelhasse novos anseios da população.  

 
De fato, com o processo de redemocratização política do país, a 
reorganização partidária, a promoção de eleições diretas nos níveis 
subnacionais de governo e a liberdade de expressão e organização dos 
movimentos sociais urbanos e rurais alargaram o campo para a 
experimentação e a inovação pedagógica na educação de jovens e 
adultos. As práticas pedagógicas informadas pelo ideário da educação 
popular, que até então eram desenvolvidas quase que 
clandestinamente por organizações civis ou pastorais populares das 
igrejas, retomaram visibilidade nos ambientes universitários e 
passaram a influenciar também programas públicos e comunitários de 
alfabetização e escolarização de jovens e adultos. Esse processo de 
revitalização do pensamento e das práticas de educação de jovens e 
adultos refletiu-se na Assembléia Nacional Constituinte. Nenhum feito 
no terreno institucional foi mais importante para a educação de jovens 
e adultos nesse período que a conquista do direito universal ao ensino 
fundamental público e gratuito, independentemente de idade, 
consagrado no Artigo 208 da Constituição de 1988. (HADDAD e DI 
PIERRO, 2000, p.120) 
 

 As perspectivas quanto a educação de jovens e adultos e também da população 

das camadas populares, bem como a valorização das iniciativas pautadas nas iniciativas 

da Educação Popular, impulsionaram novo pensamento sobre a Educação como um 
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direito de todos. A nova Constituição em 1988 marca definitivamente novas e largas 

perspectivas para o campo da Educação de Jovens e Adultos, uma vez que o acesso à 

Educação passa a ser considerado um direito, garantido ainda mesmo que fora da idade 

considerada adequada.  

 Paiva reflete de forma interessante sobre essa nova determinação da 

Constituição, 

 
A alfabetização, tomada como oferta de atendimento para jovens e 
adultos, em muitas campanhas e programas no Brasil, foi a medida 
que se entendia como educação de adultos. Em alguns casos, estendia-
se essa medida até o nível das quatro primeiras séries, oferecidas em 
tempos e com conteúdos reduzidos, no que se chamou pós-
alfabetização. Sob a guarda da atual Constituição, no entanto, que 
expressa o dever do Estado com a Educação em nível de ensino 
fundamental, qualquer proposta menor do que a correspondência a 
esse nível de ensino não cumpre com o preceito da Carta Magna. 
Assim, defender projetos de alfabetização, ou o objetivo de alfabetizar 
não dá conta do compromisso e do dever que o Estado brasileiro 
precisa ter com a EJA. (PAIVA, 2005, p.182) 
 

 As reflexões da autora interrogam diretamente sobre a oferta da EJA, percebe-se 

que até o ponto em que foi discutido aqui as iniciativas voltadas ao educando adulto 

estavam diretamente atreladas à alfabetização, no entanto, a determinação da 

Constituição está vinculada à oferta do ensino fundamental. Assim, apenas alfabetizar 

não cumpre o que determina a Carta Magna. Importa acrescentar ainda que as 

considerações da Constituição atrelam a educação a nível fundamental como obrigação, 

dever, do Estado, nesse sentido a ideia de campanhas ou projetos como vinham sendo 

formuladas no país não encontram mais se enquadram mais. 

Dessa forma, a educação de adultos que inicialmente esteve ligada a princípios 

emergenciais e de cunho assistencialista somente ganha o respaldo do direito com a 

promulgação do artigo 205 da Constituição Brasileira de 1988, no qual está garantido a 

todos os cidadãos o acesso à Educação. Segundo Cury (2004), a EJA não é um presente 

ou um favor como antes era prática nas políticas educacionais, pois a partir da 

Constituição Cidadã a educação passa a ser um direito. 

No entanto, após 1988 desponta a luta pelo cumprimento desse direito 

assegurado para todos os cidadãos sob a forma de direito subjetivo.  

 
O reconhecimento do ‘Direito à Educação’ se concretiza no direito a 
aprender por toda a vida, o que implica que parcelas expressivas da 
população mais adulta tenham acesso a um processo de formação que 
lhes considere como sujeitos;[...]É preciso avançar no campo 
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conceitual, tendo como foco o jovem e o adulto concreto como 
sujeitos de direitos e não de favores.(SOARES, 2005, p.286-287) 
 

 Reconhecer a Educação como o direito por toda a vida requer que se repense o 

olhar sobre o aprender, de modo que se perceba que a motivação e vontade de aprender 

são inerentes a todos os seres humanos, em todas as fases da vida. Ampliar o conceito 

de direito à Educação para esse viés requer ainda o reconhecimento de que todos os 

educandos são sujeitos históricos, inseridos em determinada sociedade e cultura. 

 É na esteira de novas reflexões e concepções sobre a Educação, bem como do 

advento da Nova República (1984-...) que o MOBRAL é extinto e transformado em 

Fundação Nacional para a Educação de Jovens e Adultos – EDUCAR. Apesar de ter 

herdado toda a estrutura burocrática do antigo MOBRAL, a Educar passou a ser 

subordinada à Secretaria de Ensino de 1º e 2º graus, sendo assim um órgão com função 

de fomento e apoio técnico junto às secretarias municipais, estaduais e órgãos da 

sociedade civil.  

 A década de 1990 nasce marcada pela nova ordem mundial, mudanças e avanços 

nas conquistas cidadãs e democráticas, mas também pelos ditames do neoliberalismo e 

pela confusão política devido principalmente à uma sucessão de governos que não 

controlavam a inflação ou exemplos de corrupção. 

 Uma das primeiras ações de Fernando Collor de Melo na presidência, em 1990, 

foi a extinção da Educar. Essa medida entra dentro do plano de enxugamento da 

máquina administrativa e, apesar de tomar de surpresa e deixar “sem sucedâneo o 

campo da EJA, e interrompendo o atendimento a milhares de alunos jovens e adultos” 

(PAIVA, 2005, p.186), mobiliza outros canais de fortalecimento das iniciativas de EJA: 

 
A medida representa um marco no processo de descentralização da 
escolarização básica de jovens e adultos, pois embora não tenha sido 
negociada entre as esferas de governo, representou a transferência 
direta de responsabilidade pública dos programas de alfabetização e 
pós-alfabetização de jovens e adultos da União para os municípios. 
Desde então, a União já não participa diretamente da prestação de 
serviços educativos, enquanto a participação relativa dos municípios 
na matrícula do ensino básico de jovens e adultos tendeu ao 
crescimento contínuo, concentrando-se nas séries iniciais do ensino 
fundamental, ao passo que os Estados (que ainda respondem pela 
maior parte do alunado) concentram as matrículas do segundo 
segmento do ensino fundamental e do ensino médio.(HADDAD e DI 
PIERRO, 2000, p.121) 
 

 Apesar de, a princípio, representar um recuo nas conquistas alcançadas pela 

EJA, a extinção da Educar levou a responsabilidade da oferta de educação de jovens e 
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adultos para a esfera municipal. Paiva (2005) salienta que isso se deu especialmente em 

prefeituras sensíveis às necessidades das camadas populares, importa destacar no 

entanto, que as redes municipais de ensino vem cada dia mais aumentando a oferta de 

vagas para essa modalidade, em detrimento do que acontece com a rede estadual23. 

 Paiva chama a atenção especialmente para o MOVA – Movimento de 

Alfabetização – formulado junto à Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 

tendo à frente Paulo Freire, que se configurava como uma iniciativa “fora da rede”, ou 

seja, era entendida como um projeto/programa que apesar de contar com apoio 

financeiro e técnico do poder municipal não era considerado uma política pública. 

 A turbulência dos acontecimentos políticos que se seguiram após o impeachment 

de Collor adiou por mais tempo a definição de leis importantes para a compreensão das 

novas definições e atribuições do Estado definidas pela Constituição de 1988 frente a 

assuntos de grande importância nacional, é o caso da Lei de Diretrizes e Bases 

Nacionais(LDBEN) que só foi sancionada em 1996. 

 A Lei N. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, foi relatada pelo então deputado 

federal Darcy Ribeiro, deixando de lado muitas das discussões propostas pela sociedade 

civil nos oito anos em que o projeto tramitou na Câmara de Deputados. Em relação à 

EJA, o texto traz a reafirmação do dever do Estado em relação aos sujeitos jovens e 

adultos através de oferta de cursos que sejam condizentes com as especificidades desses 

educandos, além da gratuidade nesses cursos. 

 
A única novidade dessa seção da Lei foi o rebaixamento das idades 
mínimas para que os candidatos se submetam aos exames supletivos, 
[...]. A verdadeira ruptura introduzida pela nova LDB com relação à 
legislação anterior reside na abolição da distinção entre os subsistemas 
de ensino regular e supletivo, integrando organicamente a educação de 
jovens e adultos ao ensino básico comum. [...]. Maior integração aos 
sistemas de ensino, de um lado, certa indeterminação do público-alvo 
e diluição das especificidades psicopedagógicas, de outro, parecem ser 
os resultados contraditórios da nova LDB[...]. (HADDAD e DI 
PIERRO, 2000, p.122) 
 

 As determinações da LDBEN em relação à EJA se voltam para duas 

compreensões um pouco dispares. Embora reconheça a necessidade de flexibilização 

dos tempos, conteúdos e práticas nessa modalidade, o que se considera um avanço, por 

outro também legitima e facilita a aplicação de provas de certificação para jovens – cada 

                                                 
23 Para maiores discussões sobre o assunto ver especialmente dados coletados e discutidos em Haddad 
(2007) e Andrade e Paiva (2004) 
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vez mais jovens – e adultos, num movimento que não valoriza o trabalho, estudo e toda 

a trajetória de luta por uma educação adequada para esses educandos. 

 Importa ressaltar, no entanto, um novo caráter que a Lei traz: a EJA passa a ser 

considerada uma modalidade de educação, ou seja, dentro não é mais um “sistema 

paralelo”, como antes era considerado o supletivo. Essa nova nomenclatura guarda, 

resguarda, revela e valoriza – de alguma forma, mesmo mínima – as especificidades, a 

trajetória e a prática da EJA que vinha acontecendo desde os idos de 1960. 

 Para compreender todo o processo de discussão que a nova Lei desencadeiou 

nos meios de educação, não apenas na EJA, é preciso ainda considerar e discutir o 

contexto de elaboração da LDBEN dentro das políticas engendradas no período e ainda 

as concepções de educação, em especial de jovens e adultos para o governo à época. 

A LDBEN foi sancionada nos primeiros anos do primeiro governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1994-2001) que implementou uma grande reforma do Estado aliada 

a determinações e apoio de organismos mundiais. No modelo implementado por esse 

presidente – e, aliás, comum à época nos países latino-americanos –, a área de produção 

de bens e serviços para o mercado deveria ser de propriedade privada, daí uma onda de 

privatizações que marcaram em muito o caráter desse governo. 

 Criou-se ainda uma nova categoria de propriedade, ligados a serviços que não 

eram ligados ao governo mais subsidiados por ele. “Nesse caso, a proposta considera 

que esses serviços passem a ser de propriedade pública não-estatal, distinguindo um 

terceiro tipo além da privada e da pública estatal.”(BARREYRO, 2006, p.2) Essas 

propriedades eram geridas – mas com subsídios do Estado – por Organizações não-

governamentais (ONG’s) que tinham/tem por objetivo o fomento de pesquisas, 

desenvolvimento social e cultural dentre outros. 

 O Programa de Alfabetização Solidária (PAS) foi criado dentro dessa nova 

ordenação e tinha como objetivo “reduzir os índices de analfabetismo no Brasil e de 

expandir o acesso de jovens e adultos à educação nos municípios que apresentam os 

índices mais elevados de analfabetismo no país.” (ESTEVES, 2002, p.1) 

Dentro da nova ordenação estatal, era gerido por uma ONG com o apoio 

financeiro do Estado. De acordo com o plano desse programa, os recursos eram então 

distribuídos às Instituições de Ensino Superior (IES’s) parceiras, recebiam também 

recursos de empresas privadas parceiras e contavam com a colaboração de municípios 

na viabilização de espaços e pessoal para a organização das salas de aula de 

alfabetização. 
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 Dentre as críticas ao programa estão: o baixo valor pago pelo trabalho dos 

alfabetizadores – que eram pessoas leigas capacitadas pelas IES’s –, a alta rotatividade 

entre essas pessoas, pois de depois de seis meses o alfabetizador deveria ser trocado, 

além principalmente do caráter de filantropia. 

 Por incentivar o apoio de doações entre empresários e cidadãos – pessoas físicas 

que tinham o valor debitado em cartão de crédito, a campanha tinha por lema “adote um 

analfabeto” (BARREYRO, 2006) –, o PAS acaba por desresponsabilizar o Estado da 

tarefa que lhe foi confiada pela Carta Magna, qual seja: oferecer educação pública a 

todos, inclusive aos que não tiveram acesso na “idade adequada”.  

 A ideia de alfabetização do programa esbarra na noção de que: 1. Qualquer 

pessoa com um mínimo de capacitação pode alfabetizar alguém, ou seja, uma formação 

específica para tanto não é necessário; 2. O sujeito iletrado é um “coitado” que 

necessidade de doação de recursos e adoção por outro que esteja inserido na cultura 

letrada. Em síntese, muitas das concepções reformuladas, refletidas e reafirmadas na 

Carta Magna e nos movimentos de luta pelo direito à Educação para todos são desfeitas. 

 
Aliado às incertezas, que eram evidentes, da eficiência de uma ação de 
alfabetização como era a proposta pelo PAS, o Brasil viveu um 
momento de intensa mobilização em torno da discussão do sentido da 
EJA como modalidade da educação básica (como previsto na LDB). 
Isso resultou numa demanda dos Conselhos Estaduais de Educação 
(CEE) e dos fóruns de EJA ao Conselho Nacional da Educação (CNE) 
para uma explicitação desse novo sentido atribuído à EJA e 
desencadeou a realização de audiências públicas para discutir o tema, 
cujo resultado encontra-se sistematizado no Parecer CNE/CEB 
nº11/2000, elaborado pelo conselheiro Carlos Roberto Jamil Cury, que 
trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para EJA. (MACHADO, 
2009, p.21) 
 

 As indefinições e discussões geradas pela atuação do PAS aliadas ao clima de 

democracia que o Brasil entrou a partir de 1980 levaram a luta pelo direito à Educação a 

novos campos e espaços, culminando no Parecer 11/2000 que trata as diretrizes para a 

EJA. 

 Importa nas reflexões de Margarida Machado, no entanto, a mobilização da 

sociedade civil organizada para a elaboração desse documento. A autora faz referência a 

dois desses movimentos: o primeiro são os fóruns de EJA e o segundo são audiências 

públicas para a discussão do tema da EJA como modalidade de educação. 

 Sobre os fóruns de EJA cumpre destacar que seu surgimento está 

intrinsecamente relacionado com o período de transição política brasileira – mudança do 
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período ditatorial para uma redefinição civil democrática –, ou seja, entre as décadas de 

1980 e 1990. É nesse contexto que novas demandas sociais e debates/embates político-

ideológicos se apresentam no cenário brasileiro. 

Silva (2008, p.55-56) esclarece que junto às mobilizações para a preparação à IV 

CONFINTEA24, os Fóruns Estaduais de EJA foram se constituindo a começar pelo do 

Rio de Janeiro em 1997, seguido pelo de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Norte 

no ano de 1998. Desde então, os outros Estados se articularam e constituíram seus 

Fóruns.  

 Ao discutir sobre o caráter de mobilização política dos fóruns de EJA, Ferreira 

(2008) afirma que os fóruns ganharam importância nos últimos anos por se constituírem 

como instância de articulação de várias ações coletivas que trabalham tendo em vista a 

cidadania e as políticas públicas. Segundo o autor, os fóruns “servem como elementos 

de mediação entre a sociedade de base local e o Estado.” (FERREIRA, 2008, p.58) 

 Dentro do contexto de discussão das determinações da LDBEN, os fóruns 

aparecem como espaços de articulação e discussão quanto à efetividade do Estado em 

promover as políticas de acesso à educação para os sujeitos jovens e adultos, mais que 

isso auxiliam e participam ativamente nas definições do caráter dessa educação. 

 Ao tratar do processo de elaboração do Parecer 11/2000, Machado (2009) 

destaca ainda a importância da participação e debate em audiências por todo o país. 

Cumpre ressaltar, portanto, que o documento, apesar de assinado pelo Prof. Carlos 

Jamil Cury é fruto de intensas discussões e debates que mobilizaram grande parte do 

país. Andrade e Paiva (2004) ressaltam que o processo de debate para a formulação do 

Parecer permitiu “ampla discussão nos estados/regiões, possibilitando a socialização do 

conhecimento sobre novas concepções e conceitos, e pondo em cena pública a área e 

seus modos de pensá-la politicamente.” (ANDRADE e PAIVA, 2004, p.16) 

 O texto de Cury incorpora às leis, uma nova concepção de EJA que já estava já 

enraizada nos movimentos ligados à Educação de Jovens e Adultos. A principal dela 

reafirma as especificidades da EJA considerando-a como “uma categoria organizacional 

constante da estrutura da educação nacional, com finalidades e funções específicas.” 

                                                 
24 “A Conferência Internacional de Educação de Adultos (CONFINTEA), promovida pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e realizada a cada doze anos, é o 
único evento global de educação de adultos. A primeira foi realizada na Dinamarca (1949), e as demais 
no Canadá (1960), no Japão (1972), na França (1985) e, por último, na Alemanha (1997).” (HADDAD, 
2009, p.358) O contexto assinalado por Silva(2008), então, são os debates para o encontro realizado em 
Hamburgo, Alemanha, em 1997. Observa-se ainda que em 2009 foi realizada a VI CONFINTEA em 
Belém/PA/Brasil, com a participação de representantes dos fóruns de EJA do Brasil. 
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(BRASIL, 2000, p.5) Esse caráter se dá em vista da legislação vigente, bem como de 

uma dívida social com aqueles que, por alguma forma, foram excluídos do sistema 

escolar no passado. 

 Ao reafirmar essa dívida histórica, do país para com os excluídos da escola e dos 

códigos letrados, o relator explicita ainda que não se considera o iletrado como um 

inferior, mas sim um portador de uma cultura oral riquíssima que em muito tem 

contribuído para a cultura popular brasileira. 

É nesse sentido que a EJA tem uma função reparadora, de modo a reparar os 

direitos sociais que foram de alguma forma negados a esses cidadãos, no entanto é 

importante considerar que esses sujeitos apresentam especificidades, seja por causa da 

idade, do trabalho, de um histórico de fracasso escolar que deve ser considerado ao 

receber esses novos alunos na escola. 

 Uma vez que esses foram desfavorecidos diante de outros que tiveram seus 

direitos resguardados, a EJA possui também uma função equalizadora, no sentido de 

que “os desfavorecidos frente ao acesso e permanência na escola devem receber 

proporcionalmente maiores oportunidades que os outros.” (BRASIL, 2000, p.10) 

 Ao vislumbrar esses sujeitos como portadores de direitos negados e ainda 

reconhecer as especificidades de suas necessidades e saberes já acumulados vão ao 

encontro a uma concepção bem cara à EJA: a educação se dá ao longo da vida. 

 
Esta tarefa de propiciar a todos a atualização de conhecimentos por 
toda a vida é a função permanente da EJA que pode se chamar de 
qualificadora. Mais do que uma função, ela é o próprio sentido da 
EJA. Ela tem como base o caráter incompleto do ser humano cujo 
potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em 
quadros escolares ou não escolares. Mais do que nunca, ela é um apelo 
para a educação permanente e criação de uma sociedade educada para 
o universalismo, a solidariedade, a igualdade e a diversidade. 
(BRASIL, 2000, p.11, grifos do autor) 
 

 Ao vislumbrar na EJA, um movimento de confirmação do potencial do ser 

humano para a aprendizagem permanente, o Parecer acaba por apontar ser esse o 

principal objetivo dessa modalidade de educação. Considerando o ser humano na sua 

totalidade, o texto reafirma a obrigatoriedade do ensino fundamental para todos e ainda 

como um dever do Estado que deve ser considerado nas suas diferentes instâncias. 

(BRASIL, 2000, p.22-23) 

 Tomando por base as determinações da LDBEN, em especial os artigos 37 e 38, 

o parecer confirma ainda as especificidades do público que frequenta as salas de EJA e 
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em decorrência disso as suas necessidades, que são bastante diferentes das crianças que 

frequentam as turmas de Ensino Fundamental e dos adolescentes que estão no Ensino 

Médio. 

 Dessa forma, por ser um texto com as diretrizes nacionais para a EJA o texto 

realça, embasa e recomenda a necessidade de tempos e práticas específicos para os 

educandos adultos e jovens: 

 
Cabe aos sistemas de ensino assegurar a oferta adequada, específica a 
este contingente, que não teve acesso à escolarização no momento da 
escolaridade universal obrigatória, via oportunidades educacionais 
apropriadas. [...]. Para tanto, os estabelecimentos públicos dos 
respectivos sistemas deverão viabilizar e estimular a igualdade de 
oportunidades e de acesso aos cursos e exames supletivos sob o 
princípio da gratuidade. [...] Observados os limites e os princípios da 
Constituição Federal e da LDB, os entes federados são autônomos na 
gestão de suas atribuições e competências. Como conseqüência desta 
composição federativa e dos dispositivos normativos, a autonomia dos 
sistemas lhes permite definir a organização, a estrutura e o 
funcionamento da EJA. (BRASIL, 2000, p.27-29) 
 

 Guardadas as especificidades dos educandos, cada sistema de ensino, em regime 

de colaboração com a União deve oportunizar a esses o acesso à escolaridade 

obrigatória, qual seja, o ensino fundamental. Dessa forma ainda, preservam-se as 

características e condições de cada lugar. Como consequência, cada sistema de ensino 

pode e deve propor um modelo próprio para a Educação de Jovens e Adultos dentro do 

âmbito de suas atribuições. 

 O parecer dimensiona que embora sejam os municípios uma instância mais 

próxima aos jovens e adultos não-escolarizados e ainda a responsável, segundo a 

LDBEN, pela oferta do ensino fundamental, por não avolumar a quantidade de recursos 

necessários, faz-se o regime de colaboração entre União, estados e municípios como 

uma necessidade imperiosa, “seja no que se refere à cooperação técnica, seja no que se 

refere aos investimentos.” (BRASIL, 2000, p.26) 

 Na realidade, Paiva (2005) assinala que nos idos de 1990, quando a Educar foi 

extinta são os municípios “, justamente os que a duras penas mantêm a oferta um pouco 

mais qualificada, segundo a concepção anunciada em 1988 pela Constituição Federal do 

direito de todos, e não mais de ensino supletivo, mas de educação de jovens e adultos.” 

(PAIVA, 2005, p.179-180) 

 Pode-se compreender, dessa forma, que mesmo antes da LDBEN designar os 

municípios como instância de oferta para o ensino fundamental, esses já eram os que 
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proporcionavam condições de uma EJA efetivamente voltada aos educandos excluídos e 

marginalizados. 

 Ao discutir pesquisa sobre o poder local na efetivação do direito à Educação 

para todos, Haddad (2007) conclui que: 

 
O processo de municipalização das responsabilidades pelos primeiros 
anos do ensino fundamental vem sendo crescente, mas nem sempre 
acompanhado pelos recursos necessários para o seu suporte, 
particularmente para a EJA.[...]. Os serviços públicos municipais de 
atendimento da EJA acabam realizando-se, caso a caso, em função da 
dinâmica entre o compromisso político do poder público, a 
disponibilidade de recursos financeiros e a pressão social. ( 
HADDAD, 2007, p.208) 
 

 O entrelaçamento entre a política municipal e a pressão social exercida por 

diversos movimentos da sociedade organizada é que determina o caráter e a importância 

que a EJA irá ocupar dentro dos sistemas de ensino municipal. Desse modo que se 

demonstra, como verificado por Andrade e Paiva (2004, p.2-3), “pela forma como os 

Fóruns de EJA articulam parcerias e revelam suas práticas, é que as ações de 

atendimento à EJA estão na base local, de uma ou de outra forma, com o concurso do 

poder público e/ou da sociedade civil.” 

 Infere-se, portanto, que é imperiosa a necessidade de analisar, discutir e 

compreender as iniciativas que são resultado dessa pressão social que mantém “a 

sociedade mobilizada e atenta à ausência do poder público em relação a um contingente 

tão expressivo de população.” (ANDRADE e PAIVA, 2004, p.3) 

 É na esteira dessa necessidade que a presente pesquisa se debruçou sobre o 

processo de elaboração de um projeto de EJA para o município de Divinópolis/MG, 

através do olhar dos educadores que compuseram o grupo que discutiu, organizou e 

escreveu tal proposta. 

Como já discutido, o texto do documento está ancorado em diversas leis e 

regulamentações concernentes a EJA, ao se verificar esse dado na leitura do projeto, 

vai-se na contramão do que foi concluído por Andrade e Paiva (2004) em pesquisa 

sobre os projetos de EJA ligados às prefeituras da região metropolitana do Rio de 

Janeiro. Segundo as autoras, o desconhecimento quanto ao conteúdo e até mesmo a 

existência do Parecer 11/2000, demonstra “que a prática de EJA é feita de forma 

contingencial, sem reflexão, sem planejamento e sem articulação com o sistema como 

um todo.” (ANDRADE e PAIVA, 2004, p.16) 
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No entanto, isso não é verificado pelo Projeto de EJA aqui analisado, pois em 

seu texto ressalta que  a necessidade de pensar a EJA em um modelo próprio. 

Demonstrando assim um conhecimento sobre as diretrizes que são discutidas e 

explicitadas no Parecer e mais um processo de reflexão e planejamento quanto ao 

modelo que o projeto seguiria. O texto acrescenta ainda que pensar um modelo próprio 

para a EJA está nas discussões dos Fóruns de EJA e em suas reuniões anuais, bem como 

no Fórum regional – FOMEJA – que abarca a cidade. 

 Ao vincular a importância de uma organização específica para a EJA aos anseios 

de instâncias da sociedade civil organizada como são os fóruns e por dar conta de um 

fórum na esfera microrregional, a concepção do projeto acaba por demonstrar o quanto 

aqueles que o escreveram tinham conhecimento do campo da Educação de Jovens e 

Adultos, o que também vai contra as conclusões apresentadas por Andrade e Paiva 

(2004, p.17). 

A partir da situação dessa modalidade até aquele momento, discutida através de 

um breve histórico da EJA na cidade, o texto argumenta que havia apenas programas 

que consideravam a EJA como de caráter compensatório e suplência, não tomando à 

importância das especificidades dos alunos que frequentam essas turmas. 

 A partir dessa colocação, o texto cita o início dos seus trabalhos: 

 
Em 2005, formou-se uma equipe composta por professores da EJA e 
técnicos da Secretaria Municipal de Educação com o objetivo de 
elaborar um projeto que atenda o perfil diversificado dos jovens e 
adultos em suas necessidades e especificidades. (DIVINÓPOLIS, 
2006, p.4) 
 

O que se percebe, portanto, é que o texto foi elaborado a partir de uma comissão 

composta por professores da EJA e técnicos da secretaria. Esse dado vai ao encontro do 

que foi verificado por Haddad (2007) ao analisar projeto/programas de EJA em seis 

grandes regiões metropolitanas do país, pois em sua pesquisa a maior parte das 

propostas foi elaborada a partir de equipes técnicas. No entanto, nos dados da pesquisa 

desse autor, pequena parcela dos projetos analisados contaram com a participação da 

sociedade civil na elaboração do projeto, o que se pode verificar que não aconteceu no 

projeto aqui analisado. 

 Ao apresentar as conclusões de tal pesquisa, Haddad (2007, p.201) adverte que 

“cabe investigar também o impacto de programas produzidos no âmbito local e o quanto 
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as realidades locais são fatores significativos na melhoria da qualidade desses 

programas.” 

 A partir dessa reflexão pretende-se apontar como o Projeto Experimental de EJA 

do município de Divinópolis alcança hoje as diversas regiões da cidade. Como pode ser 

visualizado através de mapa a seguir (figura 125) o projeto de EJA está localizado em 

nove pólos de atendimento, que estão alocados, por sua vez em escolas da rede 

municipal. São oferecidos, em todos os pólos, os dois níveis do Ensino Fundamental, 

denominados de I Segmento e II Segmento. 

 Ao todo, o projeto, em 2012, atendia 627 alunos, divididos em 33 turmas, cuja 

média de alunos era de 19 por sala. Em relação aos educadores, são num total de 37, 

sendo 10 ligados ao I Segmento e 27 ao II Segmento26. Cada pólo/escola possui ainda 

um vice-diretor ou supervisor responsável pela EJA.  

 Por considerar a importância do projeto de EJA para o município atendendo a 

anseios da sociedade civil organizada, bem como de uma parcela da população excluída 

                                                 
25 Destaca-se que desses nove pólos três se localizam em comunidades rurais, de forma a diferenciá-los 
dos demais foram assinalados com o mesmo ícone, pingo rosa, e destacados no centro da cidade, uma vez 
que não era possível colocar sua localização exata. 
26 Cumpre salientar que através de organização contida também no documento do Projeto de EJA, as 
tradicionais divisões por disciplinas foram modificadas tendo em vista as especificidades dos educandos, 
assim os conteúdos de História e Geografia estão alocados na área de Ciências Humanas; os de Língua 
Portuguesa e Arte na de Linguagens; e os de Ciências e Matemática na de Ciências Exatas. Bem como a 
divisão em Educação Fundamental I e II, sendo chamados de I Segmento e II Segmento, respectivamente 

Figura 1: Mapa da cidade de Divinópolis com a localização das escolas municipais que oferecem 
EJA. 
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do direito à educação, é de fundamental relevância considerar o decurso de elaboração 

desse projeto, ocorrido entre os anos de 2005 e 2006, principalmente a partir dos olhares 

dos sujeitos que participaram desse processo: desvelar esses sujeitos como atores sócio-

históricos, entender as concepções, os pensamentos e as reflexões desses são algumas 

das expectativas desse trabalho. 

 Como já explicitado em outro momento, através das narrativas de experiências, 

dos papéis guardados e das discussões empreendidas, busca-se dimensionar esse 

processo como, além de político, de formação de professores, bem como compreender 

outros espaços e momentos que foram também de formação para esses educadores. Para 

tanto, o próximo capítulo se ocupará de discutir algumas das conclusões, análises e 

debates que foram desencadeados pelo exercício de análise dos dados. 
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4 MAPEANDO ESPAÇOS FORMATIVOS 
 
Todos...todos foram momentos de formação porque a gente não entra 
pra um encontro do mesmo jeito né? A gente entra com uma 
expectativa e...e por mais...por mais...que você queira dizer que não 
tem avanço, sempre tem avanço, né? A questão do diálogo é como na 
prática pedagógica da EJA a questão do diálogo é essencial e essas 
experiências vão acrescentando na vida da gente, né?(Cida Alves, 
grupo de discussão) 

 

O objetivo principal dessa pesquisa era mapear os espaços/momentos formativos 

que os sujeitos que elaboraram o Projeto de EJA poderiam apontar através de suas 

lembranças. Guiadas pela questão principal da pesquisa, “em que medida a própria 

elaboração de um Projeto de EJA para o município de Divinópolis/MG pode ser 

considerada um espaço/momento de formação de professores?”, as linhas que serão 

lidas a frente buscaram refletir sobre os achados da pesquisa através de um processo de 

análise que entrelaçasse as três fontes de dados – as narrativas de experiências, o grupo 

de discussão e os papéis guardados. 

No entanto, como sinalizado por Cida Alves, ‘todos foram momentos de 

formação’, importa, portanto, sinalizar que muitas vezes a ideia de formação que está 

imbricada na fala dos sujeitos – ou nos escritos – não é nitidamente visível ao próprio 

sujeito, ou seja, em diversos momentos, os sujeitos não compreendem determinado 

tempo, espaço como de formação, considerando-os como todo o tempo ou ainda não 

apontando aquele espaço como formativo. 

É nesse momento que ‘a questão do diálogo é essencial’, nesse caso, o diálogo 

entre as diversas fontes de forma a, ao mesmo tempo, rememorar o processo de 

elaboração do Projeto, recriando de alguma maneira alguns dos processos e vividos, 

mas principalmente permitindo que as vivências sejam recontadas pelos sujeitos. E 

através deles compreender que a formação se dá certamente em diferentes espaços e 

com caráter também diverso. 

Acredita-se estar aí a riqueza do processo de rememoração tanto através das 

narrativas que permite uma forma de reflexão sobre o próprio processo vivido, quanto 

porque através do respeito à postura, falas e lembranças dos sujeitos, permite-se que 

esse tem voz efetiva. E esse foi um dos grandes desafios e objetivos dessa pesquisa: 

buscar os achados da pesquisa, sem esquecer os sujeitos que viveram essas experiências 

usando suas vozes, lembranças e vivências. 
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Seguindo ainda as trilhas do pensamento de Cida, apesar de considerar que 

‘todos foram momentos de formação’, o processo de análise dos dados aponta que dois 

foram os principais momentos-espaços formativos. O “achamento” desses momentos-

espaços esteve vinculado justamente à essa visão ou não do sujeito quanto formação. 

Buscou-se mapear qual(is) momento-espaços seriam de formação, mesmo que para os 

sujeitos ele(s) não se caracterize(m) assim. 

 O primeiro que se irá discutir e analisar efetivamente à frente refere-se a um 

espaço-momento: o Fórum de EJA. As lembranças dos sujeitos, as falas no grupo de 

discussão e os papéis guardados dão conta de um rico processo de formação engendrado 

nesses espaços. No entanto, os próprios sujeitos não o consideram como tal ou não o 

apontam dessa forma. É um processo de formação que o próprio sujeito não percebe, 

mas acontece. 

O segundo não pode ser descrito propriamente como um espaço-momento, mas 

sim, como um caráter, um tipo, uma faceta da noção de formação. Trata-se aqui do 

aspecto político imbricado na ideia de formação de professores, esse sim, foi 

explicitamente apontado pelos sujeitos como um momento de formação, e será tratado 

numa segunda parte do capítulo. 

4.1 Formação nos fóruns de EJA  
 
a gente veio com uma ideia de que a EJA tinha que ser algo 
diferente...[murmúrio de concordância do Hermes] então essa ideia 
sim, nós trouxemos (?), até porque nós mudamos muito a forma de 
trabalhar dentro do Novo Cidadão27 a partir dos fóruns [eu acho até 
que não foi muito o fórum não, Geraldo] Mas a Olívia trazia muita 
coisa, das leituras dos fóruns...(Geraldo)[Hermes]28 
 

 Ao lembrar sua participação nos fóruns, Geraldo, apoiado por Hermes relembra 

que a ideia do que deveria ser a EJA foi (re)formulada durante as plenárias do fórum. O 

sujeito sinaliza ainda que as leituras que eram feitas junto às discussões nos fóruns 

adentravam o ambiente escolar, provavelmente porque nesses espaços – tanto os fóruns 

quanto as salas de aula – engendraram-se discussões e debates que levaram os sujeitos a 

refletirem sobre diversos aspectos da modalidade. 

                                                 
27 Nesse ponto, Geraldo faz referência a um projeto voltado a jovens e adultos trabalhadores em que ele e 
Hermes trabalhavam como educadores. 
28 De modo a diferenciar facilmente as metáforas de foco, os trechos do grupo de discussão serão 
evidenciados pelo itálico. O nome entre parênteses ao final da citação sinaliza aquele sujeito que disse o 
trecho, o nome entre colchetes sinaliza o sujeito que interviu na frase, sendo que sua interferência é 
inserida entre colchetes também. 
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 A fala de Geraldo aponta ainda para outro sujeito: Olívia, supervisora na escola 

em que trabalhava. Suas lembranças remetem às discussões que essa trazia do ambiente 

dos fóruns. O sujeito destaca que os fóruns trouxeram uma forma nova de pensar sobre 

o que era a EJA, como deveria ser e ainda as mudanças da prática pedagógica voltadas 

às especificidades dos educandos dessa modalidade de educação.  

 Importa ressaltar que, através de suas falas, percebe-se que estavam imbricadas 

as noções de EJA como educação ao longo da vida e ainda de respeito aos saberes dos 

educandos. A prática pedagógica, portanto, deveria ser diferente do que é normalmente 

feito no ensino (tido como) regular. Essas ideias foram, não apenas para Geraldo, mas 

também para o grupo que participava junto dos debates, disseminadas através da 

participação nos fóruns.  

 Pode-se ainda encontrar essa reformulação da ideia de EJA ao ler a narrativa de 

experiências de Geraldo: 

 
Passamos então a frequentar os fóruns de EJA em BH onde ouvíamos 
palestras e debates sobre EJA e educação popular, como educação 
indígena e educação em assentamentos. Começamos a enviar 
representantes para participarem dos fóruns nacionais, os ENEJAS. 
Estes aconteciam cada ano em um lugar. Cotizávamos para pagar as 
passagens e despesas desses representantes, em compensação estes 
nos traziam informações sobre o que estava acontecendo e sendo 
discutidos sobre EJA no país. (Geraldo, Narrativa de experiências, 
anexo 13) 
 

Elucidações de Soares (2004) observam que os Fóruns têm expressado um 

projeto coletivo plural cuja tarefa tem sido abrir um espaço no qual agentes sociais, 

individuais ou em grupo, possam se debruçar sobre as temáticas que envolvem o campo 

político-pedagógico da escolarização de pessoas jovens e adultas.  

Ao tratar ainda sobre as definições e atribuições dos fóruns de EJA, Silva (2008) 

apresenta que: 

 
Assumir o Fórum como espaço significa entendê-lo do ponto de vista 
“interno” e “externo”. Internamente, agrupando as categorias 
elencadas junto à ação: a comunicação, mobilização, experiência e a 
possibilidade da construção de identidade, no âmbito do coletivo. 
Externamente, enquanto ação que se expressa e ganha visibilidade no 
espaço público.(...)Em se tratando do Fórum de EJA, ainda que cada 
grupo desenvolva a sua medida, tem-se primado pela construção do 
espaço plural, aberto e com expressão pública. Portanto, o Fórum é 
um espaço de discussão, debates, trocas e encontros, pelo menos. 
(SILVA, 2008, p.38, grifo nosso) 
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 Dentro das discussões da autora, percebe-se o fórum de EJA como espaço de 

congregação, diálogo e discussão. Espaço em que os sujeitos de diversas esferas civis – 

sistema “S”, universidade, educandos e educadores de EJA, secretarias municipais, por 

exemplo – apresentam suas apreensões e discutem os canais de luta e mobilização em 

prol da EJA. 

 Esse movimento de diálogo descrito pela autora permite inferir sobre um 

processo de reflexão e reformulação da ideia de EJA e das práticas pedagógicas dessa 

modalidade que se dá de forma interna naquele que participa das plenárias, quanto um 

movimento externo que leva os educadores a discutirem entre si sobre as práticas 

debatidas nos fóruns e nos ambientes políticos a que esse se liga. 

 Para compreender essa inferência, é importante acompanhar novamente as 

lembranças de Geraldo que, em outro momento de discussão, dá como exemplo o 

processo de avaliação do trabalho realizado junto/para/pelos educandos à época: 

 
A avaliação era diferente, mas porque...[início de fala de Hermes não 
completada(?)] mas também acho que isso veio também dos 
estudos...dos fóruns...lá a gente é...várias vezes...a gente estudou 
sobre avaliação. Nesse sentido: a avaliação é um conjunto, né? 
[murmúrio de aprovação de Hermes]. (Geraldo) 
 

 Percebe-se que a própria concepção de avaliação foi repensada. Depois da 

participação nos fóruns o processo de avaliação passa a ser compreendido como um 

conjunto, ou seja, levando em consideração todos os aspectos da formação do educando. 

Reflete-se ainda o modo como a participação nos fóruns é relembrada por Geraldo 

através do verbo que é usado por ele ao se remeter àquele espaço: “lá a gente estudou”. 

 Ao refletir sobre as três possibilidades de definições para essa palavra duas são 

significativas aqui. Para Ferreira (1993), estudar é “aplicar a inteligência a, para 

aprender” e ainda “observar atentamente” (FERREIRA, 1993, p.234), nesse sentido a 

participação nos fóruns, foi um espaço-momento em que os sujeitos – nesse caso 

Geraldo e Hermes, que concorda com sua fala – aprenderam algo sobre a EJA.  

 Importa ainda apresentar reflexão de Freire (2001) sobre estudar: 

 
Estudar é desocultar, é ganhar a compreensão mais exata do objeto, é 
perceber suas relações com outros objetos. Implica que o estudioso, 
sujeito do estudo, se arrisque, se aventure, sem o que não cria nem 
recria. (FREIRE, 2001, p.264, grifo do autor) 
 

 Retomando discussão em outro item sobre a ideia de formação continuada, 

pode-se apreender que nessas reflexões de Geraldo compreende-se a formação nos 
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fóruns bem próxima da ideia de formação em curso, pois está estreitamente ligada à 

noção de palestras com o objetivo de estudar, ou seja, as reflexões são disparadas pela 

fala de um palestrante e os ouvintes aprendem sobre o que é apresentado. 

No entanto, a discussão dos debates dos fóruns fora desses locais pode ser 

percebida também nos escritos de Geraldo, quando esse relembra que os educadores 

enviavam representantes aos ENEJA’s, e esses traziam notícias do estava sendo 

desenvolvido na EJA pelo país. Nesse ponto, as discussões que eram engendradas nos 

ENEJA’s eram debatidas pelos educadores sem a interferência/presença de um 

palestrante, eram momentos em que os próprios pares discutiam entre si. 

Permite-se assim vislumbrar o estudar dentro da perspectiva apontada por 

Freire: o estudar os fóruns dentro desses, permitiu uma compreensão do que é EJA, 

engendrada também, e especialmente, junto aos pares, num movimento que cria e recria 

concepções. 

Acrescenta-se ainda que estudar a EJA nos fóruns como foi posto por Geraldo, 

pode-se ligar a definição de observar atentamente, nesse caso observar práticas que 

ocorriam na EJA em outros espaços com outros sujeitos. É nesse sentido que a fala de 

Claúdio é elucidativa:  

 
Teve alguns que eu lembro que a gente fazia muita discussão da 
prática, né? Prática pedagógica...práticas que estavam acontecendo 
na EJA na região. Outros a gente discutia a questão do que que é a 
EJA, né? O significado de EJA...então...a suplência...tentando 
conter...essa visão de suplência. Então teve muita essa discussão, 
muitas oficinas, a gente trabalhou com muita oficina. Todos os 
encontros a gente privilegiava o momento teórico, aí a gente chamava 
a Analise, chamava o Leôncio, chama...chamava esse povo que a 
gente tinha contato, mas depois tinha a parte de oficinas, práticas 
mesmo...dentro da matemática, das ciências humanas, discutir prática 
de debate, oralidade...então isso em todos os encontros. Então isso em 
todos os encontros. A gente sempre teve essa preocupação. De ter a 
parte teórica e de oficina, pro pessoal vivenciar. (Claúdio) 
 

 As lembranças de Claúdio se voltam mais uma vez às discussões sobre a ideia de 

EJA. Em suas palavras, uma compreensão da modalidade que ultrapassasse a ideia de 

suplência, ou seja, diferente da ideia que a EJA deve primar pela diplomação ou ainda 

pela mera ideia de que o educando deve estar na escola e não ter suas especificidades 

entendidas e consideradas. Nesse sentido sua fala está bastante ligada às de Geraldo, 

embora tenham sido proferidas em momentos diferentes da discussão. 
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Através de sua fala é importante ainda discutir a dinâmica das plenárias do 

fórum regional, o FOMEJA. As discussões teóricas eram detonadas pelas falas de 

educadores que se debruçam sobre a EJA nas universidades, como o prof. Dr. Leôncio 

José Gomes Soares e a prof.ª Dr.ª Analise de Jesus Silva, ambos professores da UFMG, 

são, portanto, momentos em que o discurso acadêmico adentra e se entrelaça com os 

dilemas da prática. 

Alguns dos papéis guardados dão conta desses momentos e ainda das temáticas 

que eram discutidas nos fóruns durante o período em que os sujeitos se reuniam para 

elaborar o Projeto de EJA. O folder do VI FOMEJA29 realizado na cidade de Formiga 

em agosto de 2005 convida para uma palestra com a prof.ª Shirley Ap. de Miranda, na 

época doutoranda, e hoje professora na UFMG. A palestra realizada discutiria/discutiu 

as diretrizes político-pedagógicas para a EJA e fazia parte dos momentos de discussão 

teórica. 

Esses momentos marcam, em muito, as reflexões dos sujeitos. Rabiscos de 

observações30 sobre a palestra demonstram o quanto as falas da professora mobilizam as 

reflexões dos que estavam ali presentes. As folhas em branco esboçam perguntas sobre 

a EJA e, ao mesmo tempo, respondem. Ao lê-las é possível perceber – e por que não 

imaginar? – o caminho que o pensamento do autor dos rabiscos fez. 

 A figura 2 é um destaque de um dos papéis guardados. Trata-se de quatro folhas 

A4 com observações feitas durante a palestra da prof. Dr.ª Shirley Miranda, a figura 

destaca um momento de reflexão sobre a formação de educadores da EJA, 

provavelmente esse foi um dos tópicos destacados pela palestrante na ocasião. 

                                                 
29 Anexo 17, documento numerado como A.16 
30 Anexo 18, documento numerado como A.18. 

Figura 2: Destaque no documento numerado como A.18, anexo 18. 
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No alto da imagem podem ser vistas dois grandes questionamentos dos 

educadores e envolvidos na modalidade: “Quais as dimensões constitutivas do mundo 

do adulto? Como essas divisões se refletem na educação de EJA?”. A própria resposta, 

logo abaixo, arrolando as diversas especificidades dos sujeitos (educandos e 

educadores) da EJA dão pistas para as reflexões que se engendraram sobre cada um dos 

itens durante a palestra. 

O destaque do autor feito no último asterisco “Potencialidades da EJA”, leva o 

pensamento sobre as questões que foram formuladas de modo pessoal: estaria ele 

refletindo sobre como os potenciais dos alunos poderiam ser valorizados? Estaria 

discutindo quais eram essas potencialidades?  

 Atrelando os rabiscos aos papéis guardados e às falas de Geraldo e Claúdio 

pode-se compreender que, apesar de ligado a uma ideia de formação em curso, na 

concepção dos sujeitos, nos fóruns engendrou-se um processo de formação que permitiu 

reflexões e mobilizações de cunho pessoal. Ao relembrarem, em especial Geraldo, as 

discussões na escola com outros trabalhadores da educação, percebe-se que esse 

movimento também adentra nas discussões com os pares, nas escolas, nas salas de aula, 

nas salas de professores... 

 Nesse sentido, experimenta-se e comprova-se da afirmativa de Silva (2008) 

quando a autora aponta que os fóruns são, pelo menos, espaço de debates e trocas. E 

ainda sobre as definições de Soares (2004) de que os fóruns abrem espaço para que os 

diversos sujeitos se debrucem sobre as diversas temáticas da EJA. 

Retomando ainda a dinâmica dos fóruns, os papéis guardados dão exemplo de 

como essas discussões eram dispostas através da programação do VI FOMEJA31. Pela 

manhã, num primeiro momento, haveria a palestra com a prof.ª Dr.ª Shirley Miranda, a 

seguir seriam feitos grupos de trabalho. Após a pausa do almoço, haveria uma plenária, 

momento em que seriam apresentadas as considerações feitas em conjunto pelos 

participantes nos grupos de trabalho. 

Os grupos de trabalho podem ser considerados momentos em que os sujeitos 

tinham espaço para discutir, refletir e problematizar as questões que foram esboçadas na 

palestra, tanto aquelas lançadas pelo orador quanto as feitas de modo pessoal, como as 

que foram conjecturadas acima. 

                                                 
31 Documento numerado como A.17, anexo 19. 
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É possível ter um exemplo das discussões engendradas nesses momentos a partir 

das questões que eram propostas aos grupos pela organização dos fóruns. Um dos 

papéis guardados32 é justamente um copilado dessas questões e se refere aos grupos de 

trabalho do X FOMEJA, de abril de 2007, tinha como tema principal as reflexões de 

Paulo Freire tema também da palestra que iniciou o fórum proferida pela prof.ª Dr.ª 

Lúcia Helena Alvarez Leite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando as questões lançadas aos grupos de trabalho percebe-se que 

remetem ao tema discutido na palestra, mas também, como destacado através de grifo 

na imagem acima (figura 3), sinalizam a necessidade de discussão das questões vividas 

pelos participantes na sua unidade educacional. Permitindo assim que as questões que 

foram apontadas pela palestrante pudessem ser refeitas e refletidas junto aos pares tendo 

em vista o vivido nas escolas. 

As discussões que foram tecidas nesses grupos de trabalho ficaram arquivadas 

em um relatório que ressaltam justamente a interação entre os participantes, a colocação 

de situações vivenciadas dentro de cada município/unidade escolar. Trata-se de outro 

dos papéis guardados33, e, principalmente, comprova a ideia dos fóruns como espaço de 

interação, discussão e socialização de saberes e práticas: 

 

                                                 
32 Documento numerado como A.27, anexo 20. Destaque na figura 3. 
33 Documento numerado como A.28, anexo 21. 

Figura 3: Destaque no documento numerado como A.27, anexo 20. 
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Nesse sentido ainda é possível compreender que a formação e a discussão estão 

ligadas ao ambiente acadêmico e aos debates que esse espaço engendra. Demonstrando 

a valorização ao saber acadêmico, no entanto, sem depreciar ou negligenciar os saberes, 

experiências e vivências dos que estavam atuando na sala de aula. Retomando ainda as 

lembranças de Claúdio escritas acima, compreende-se que os saberes formulados pelos 

educadores (e educandos) na prática eram contemplados nas oficinas. 

Os registros nos papéis guardados dão conta desse caráter: em folder34 para a 

divulgação do XII FOMEJA na cidade de São Sebastião do Oeste, em novembro de 

2007, aparecem as oficinas e ainda a justificativa35, que vai ao encontro dessa dimensão, 

para a colocação das oficinas na programação. Era, portanto, intencional, como já havia 

observado Claúdio em sua fala, momentos em que a prática pedagógica discutida fosse 

também vivenciada nos fóruns. 

                                                 
34 Documento numerado como A.29, anexo 22. 
35 Grifo no documento. 

Figura 4: Destaque no documento numerado como A.28, Anexo 21. 
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O objetivo, portanto, estava ligado a uma compreensão daquele momento como 

de formação prática e de socialização das vivências dos educadores em sala de aula. A 

montagem de oficinas favorecia a interlocução de ideias sobre as práticas que eram 

desenvolvidas pelos educadores das cidades da região e visavam à vivência de uma 

prática pedagógica diferenciada. 

A participação nas oficinas é parte das lembranças de Cida, quando relembra que 

ela foi, à convite de Claúdio, uma das oficineiras: 

 
Eu participei das oficinas e teve uma que ele...que o Cláudio me 
convidou pra...pra...trabalhar com o pessoal sobre a questão da 
alfabetização, como se dava a alfabetização nos primeiros anos, né? 
Então foi interessante, foi uma experiência ímpar. (Cida Alves) 
 

 A participação nas oficinas aparece como um momento de aprendizagem tanto 

como participante quanto como oficineiro e permite a emersão de mais reflexões sobre 

o caráter de formação desses espaços. As oficinas eram propostas a partir de questões 

Figura 5: Destaque no documento numerado como A.29, anexo 22. 
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que emergiam da prática pedagógica buscavam compreender como as especificidades 

da EJA poderiam ser discutidas e vivenciadas para e na prática. 

Desse modo, as oficinas ofereciam a oportunidade de discussão e divulgação de 

práticas inovadoras entre os educadores e mais, por serem os oficineiros educadores 

também, as oficinas ofereciam espaço para o educador de jovens e adultos expor os 

saberes da sua prática.  

Nesse sentido, bem atrelado às novas compreensões de formação continuada 

para educadores de jovens e adultos, como foi tratado já aqui, as oficinas abriam um 

espaço para que o educador falasse e fosse ouvido pelos pares, e seu saber e trabalho 

não eram vistos como inferiores ao que era, na dinâmica do fórum, antes discutido nas 

palestras dos convidados, considerado como um momento acadêmico. 

 As lembranças de Geraldo, assinaladas acima, sobre as temáticas dos fóruns dão 

pistas sobre a importância desses momentos tanto no que tange ao caráter de formação 

quanto à noção de fórum como espaço mobilizador, e completam-se quando esse 

relembra que: 

 
A partir daí surgiu a ideia de fundar um fórum regional. Nos reunimos 
a várias cidades da região que possuíam a educação de jovens e 
adultos e fundamos o FOMEJA. As reuniões do fórum, que eram 
bimestrais, passaram a ser realizadas em diferentes cidades como, 
Pará de Minas, Divinópolis, Oliveira, São Sebastião do Oeste, Lagoa 
da Prata, Itaúna, Itatiauçu, entremeadas com o fórum estadual em BH. 
A partir daí surgiu a ideia de um projeto específico de EJA para o 
município de Divinópolis. (Narrativa de experiências de Geraldo, 
anexo 13) 
 

 Nesse ponto, as lembranças de Geraldo assinalam outro caráter também 

importante para a compreensão dos fóruns como espaço de debate, reflexão e também 

mobilização política. Ao discutir esse aspecto, Ferreira (2008) afirma que os fóruns 

ganharam importância nos últimos anos por se constituírem como instância de 

articulação de várias ações coletivas que trabalham tendo em vista a cidadania e as 

políticas públicas. 

Segundo o autor, os fóruns “servem como elementos de mediação entre a 

sociedade de base local e o Estado.” (FERREIRA, 2008, p.58) A noção do fórum como 

espaço de congregação de pessoas e grupos que trabalham no mesmo sentido, auxilia a 

compreender esse mesmo espaço como de articulação entre os anseios da sociedade 

civil local e o Estado. 
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Com relação ao surgimento de Fóruns regionais, ou seja, fóruns que são criados 

dentro das regiões econômicas estaduais, Soares (2004) indica que a criação do Fórum 

Mineiro tem impulsionado o surgimento desses espaços, de tal forma que Minas Gerais 

conta atualmente com 8 (oito) Fóruns regionais, atuantes ou não: Fórum do Norte, do 

Leste, dos Inconfidentes, da Região Metropolitana, do Sudeste, do Vale das Vertentes, 

da Zona da Mata e do Centro-Oeste. Este último englobando a cidade de Divinópolis e 

cuja criação é mencionada por Geraldo. 

Segundo Ferreira (2008), a regionalização dos fóruns de EJA, em específico do 

Fórum Mineiro, passa pela compreensão de que: 

 
um dos princípios fundamentais é o da construção de um espaço 
coletivo onde os atores e suas regiões específicas pudessem se 
articular e se mobilizar, devido ao fato de que a existência de um 
fórum centralizado, normalmente sediado na capital do estado, não 
contemplaria plenamente estas regiões. Esse é um princípio que pode 
favorecer o reconhecimento dessa região como um lugar politicamente 
relevante. (FERREIRA, 2008, p.64, grifo nosso) 
 

 Compartilha-se aqui da noção de que os fóruns de EJA são espaços de 

mobilização política e de congregação de sujeitos que se articulam em prol do exercício 

pleno da cidadania, e também de espaço que permite uma mediação mais próxima entre 

as reflexões da sociedade civil e o poder estatal. 

 Dessa forma, pode-se compreender que a mobilização dos sujeitos em criar um 

fórum regional, assinalada por Geraldo, está estreitamente ligada à necessidade de 

discutir as especificidades da EJA dentro da região e permitir também um espaço de 

interlocução mediação entre o poder local e a construção da EJA na localidade. 

 É interessante e importante notar que a participação nos fóruns de EJA aparece, 

nas memórias de Geraldo, como local de impulso para a necessidade de uma política 

pública – um projeto de EJA – que fosse específico para os alunos na localidade. As 

lembranças de Claúdio também relembram esse momento: 

 
As discussões sobre a modalidade de da EJA vinha [sic] sendo 
realidada no FOMEJA, Fórum do Centro Oeste Mineiro de EJA, que 
realizou vários encontros regionais para a discussão e formação entre 
educadores e educandos dos diversos municípios da região. No VII 
Fórum do Centro-Oeste Mineiro de EJA, realizado em Oliveira, com a 
presença de 18 municípios, a plenária final do encontro aprovou 
algumas propostas para a implementação da EJA nos municípios. 
(Narrativa de experiências de Claúdio, p.4, anexo 14) 
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 As lembranças de Claúdio apresentam ainda que os fóruns à época de elaboração 

do Projeto de EJA de Divinópolis/MG se debruçavam sobre a questão da 

implementação de políticas públicas para a EJA nos municípios, portanto, é nesses 

espaços que a necessidade percebida pelos sujeitos de discussão do que era vivido 

dentro do ambiente escolar, ganha ensejo com o desvelar da possibilidade de uma 

política pública específica para a EJA em esfera micro – seja regional ou municipal. 

O VII FOMEJA, realizado na cidade de Oliveira em 24 de novembro de 2005, 

citado por Claúdio, foi um desses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No folder de divulgação (figura 6) do encontro, mais um dos papéis guardados36, 

aparece em destaque a palestra que abriria os trabalhos do Fórum. As discussões 

discorreriam/discorreram sobre os tempos na EJA e ainda as vivências escolares dos 

educandos da modalidade. Tomando por base a programação do VI FOMEJA, já 

discutido aqui, pode-se deduzir que após o momento de reflexão teórica, seriam abertos 

debates entre os participantes através de grupos de trabalho e, a parte final do encontro, 

seria uma plenária que abordaria também as discussões feitas no momento anterior. 

                                                 
36 Documento numerado como A.19, anexo 23. 

Figura 6: Montagem com as duas páginas de imagens do documento numerado como A.19, anexo 23. 
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 Claúdio faz menção ao documento aprovado, mais um dos papéis guardados37, 

pela plenária final que apresentava algumas determinações para a construção na EJA 

nos municípios da região. Vale ressaltar ainda que o texto da proposta foi elaborado, 

portanto, de forma coletiva e deliberativa por um conjunto de sujeitos que construíam a 

EJA. 

 

 Na figura 7, destaca-se que as propostas estavam em consonância com as 

diversas discussões da modalidade em suas diferentes esferas. E acrescenta que as 

propostas que figuravam no documento correspondiam às experiências vividas pelos 

que construíam a EJA. O que se discute e define no documento como um todo está 

bastante ligado ao tema antes discutido na palestra, qual seja: os tempos na EJA. 

Todo o documento é dividido em partes que assinalam os tempos específicos dos 

sujeitos que constroem a modalidade. Como exemplo destaca-se, na figura 8, a parte em 

que os tempos dos educadores são propostos:  

 Por todo o documento são propostas sugestões que visam valorizar as 

especificidades dos sujeitos da EJA, bem ligadas a noção de tempos: seja tempo que se 

vive fora da escola, seja o que se vive dentro dela. Ao analisar o documento, tendo em 

vista o conhecimento do tema abordado na palestra e ainda a dinâmica do encontro 

como um todo, revela-se um movimento de reflexão que parte da fala de um palestrante, 

                                                 
37 Documento numerado como A.20, anexo 24. 

Figura 7: Destaque no documento numerado como A.20, anexo 24. 

Figura 8: Destaque no documento numerado como A.20, anexo 24. 
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e repercute nos participantes de forma ativa, transformando esse momento/espaço em 

proposta de ação. 

O que importa valorizar é que aqueles que participam dos fóruns também 

corroboram na discussão. Nesse sentido revela-se um movimento de (re) elaboração de 

saberes e aprendizados que não se resume ao ouvir o outro, mas que ecoa nas reflexões 

dos sujeitos e repercute na elaboração de propostas de políticas públicas. Considera-se 

esse movimento tanto de mobilização política quanto de formação. Há assim um 

caminho que parte dos saberes acadêmicos, passa pela reflexão dos sujeitos 

participantes e finaliza-se com uma proposta de ação. 

 No entremear desse caminho, encontram-se discussões das mais diversas 

naturezas. As práticas pedagógicas, o próprio conceito de EJA, são exemplos dessas. E 

ainda, a luta da EJA como modalidade específica, adentrando no campo do direito, 

também fez parte das reflexões discussões que os sujeitos participaram e foram por elas 

marcados: 

 
Os fóruns pra mim ficou mais assim...é como aceitar a educação do 
adulto, essa (?) até EJA não se usava muito não, que ele tem direito. 
Precisa ter! Resgatar que a prefeitura forneça essa escola. Porque até 
hoje não tem esse trem ainda, embora fala, mas eu sei que é assim. 
(Hermes) 
 

 A veemência na fala de Hermes – assinalada na transcrição com um sinal de 

exclamação – denota o quanto a ideia de luta pelo direito à educação para o adulto foi, 

para esse sujeito, ligada ao ambiente dos fóruns. As lembranças dele apresentam que foi 

ali que a noção de que a EJA é um direito e não um favor da esfera governamental surge 

e se fixa com grande intensidade, levando-o a participar das discussões, debates e se 

engajar na luta pela efetivação desse direito. 

As discussões sobre a EJA como direito também estão guardadas nos rabiscos de 

Claúdio: 

 Tanto a fala de Hermes quanto as questões de Claúdio rabiscadas nas 

observações da palestra, assinalam os embates da consolidação da EJA como um direito 

Figura 9: Destaque no documento numerado como A.18, anexo 18. 
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do jovem e adulto. Esses estão ligados a um histórico de exclusão social e a necessidade 

de consideração das especificidades da modalidade, como é percebido na fala e escritos. 

Os fóruns são, assim, espaços ainda de compreensão da EJA como um movimento de 

luta contínua pela educação como direito e, espaço de continuidade desse. É nesse 

sentido, também, que o caráter político do fórum se vincula ao caráter formativo. 

As reflexões de Tuckmantel (2002) sobre o caráter político do ato de educar são 

importantes pois para a autora é impossível negar o “o caráter educativo do ato 

político.” (TUCKMANTEL, 2002, p.33) Na reflexão da autora, considera-se também o 

ato político como educativo, formativo, dentro também da perspectiva de Freire que 

chama a atenção para o caráter ideológico do ato formativo. (FREIRE, 1996) 

O fórum aparece assim como um espaço de discussão que adentra o campo do 

direito da EJA, entretanto é possível perceber uma ligação das esferas de discussão para 

ação política nas lembranças de Cida quando relembra que foi através das discussões 

nos fóruns que foi proposto uma visita de discussão ao prof. Dr. Carlos Jamil Cury: 

 
Em 07/04/2006 foi realizado um fórum em Lagoa da Prata com o 
tema: Construção Curricular e a Identidade Cultural dos sujeitos da 
EJA. No 19º38 Fórum Mineiro de EJA em 26/05/2006 foi discutido o 
tema Formação de Professores de EJA. Foi sugerido após esse fomeja 
que convidasse Jamil Cury para esclarecer e nos orientar sobre a 
modalidade. (Narrativa de experiências de Cida Alves, p.2, anexo 15) 
 

 A proposta de conversa com o professor Jamil Cury39 esteve ligada à 

necessidade de compreensão das determinações legais da EJA, uma vez que, durante o 

ano de 2005 já havia sido construída uma proposta de Projeto de EJA. Essa proposta, 

mais um dos papéis guardados, escrita em duas páginas40, apresenta as linhas mestras do 

que deveria ser a EJA na rede municipal de ensino. 

Cida relembra que “já em março de 2006, a Secretaria41 enviou o projeto para 

revisão e a sugestão da mesma é que seja 200 dias letivos” (Narrativa de experiências de 

Cida, p.3). Assim, com o projeto sendo repelido pela SEE por – supostamente – não 

                                                 
38 Nesse dado o sujeito se equivoca, pois o 19º Fórum Mineiro de EJA ocorreu em 11/08/2000. Trata-se 
na verdade do 59º Fórum Mineiro de EJA cujas discussões tinham como temática a formação de 
professores, como apresentado pelo sujeito e contou com a participação da prof.ª Dr.ª Eliane Dayse 
Furtado da Universidade Federal do Ceará. Dados verificados em Silva (2008), em especial p.97. 
39 Acrescenta-se que o Prof. Dr. Carlos Jamil Cury é o relator do que ficou conhecido como Parecer 11 de 
2000. Documento do Conselho Nacional de Educação que traça as Diretrizes Nacionais para a Educação 
de Jovens e Adultos. Em tal, fruto de também de discussões feitas pelo país, são apresentadas além das 
diretrizes, as especifidades dos sujeitos da EJA e um importante histórico da modalidade no Brasil. 
40 Documento numerado como A.34, anexo 25. 
41 O que o sujeito chama de Secretaria, trata-se da Secretaria Estadual de Educação, que passa a ser 
designada nesse texto pela sigla SEE. 
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atender as prescrições legais, os sujeitos são levados a buscar outras formas de manter 

as linhas do projeto dentro tanto da legalidade quanto das discussões que ocorriam nos 

fóruns e nos espaços em que (com)viviam. 

 As questões discutidas nos fóruns deram ensejo para a mobilização dos sujeitos 

de forma a elaborar um Projeto De EJA específico para a cidade, e quando a primeira 

proposta de elaboração não é aceita, o grupo, que mais uma vez volta ao fórum, 

encontra lá alternativa que permite outra possibilidade de mobilização. 

 A proposta de conversa com o Dr. Carlos Jamil Cury vincula-se à possibilidade 

de manter o projeto dentro das discussões, vivências e experiências dos sujeitos e da/na 

EJA. No entanto, a frase de Cida e ainda o conhecimento de todos os sujeitos sobre o 

papel do prof. Cury dentro da EJA e do texto por ele escrito – atestado tanto nas 

narrativas quanto nos debates no grupo de discussão – levam à reflexão sobre dois 

aspectos que se entrelaçam dentro da ideia dos fóruns como formação. 

 O primeiro deles é noção de que nos fóruns discute-se a questão da EJA como 

uma modalidade dentro das definições da LDBEN 1996. O segundo é que essas 

discussões são permeadas pelo conhecimento da história da EJA e do legado da 

educação popular proporcionados por um clima de democracia plena, tal se ligam 

estreitamente à história de nascimento dos fóruns e do seu caráter. Nesse sentido, é 

preciso compreender o que são os fóruns e principalmente a sua história. 

4.1.1 O que é mesmo um Fórum de EJA? Delineamentos através de sua trajetória 
 

 Historicamente, o termo latino forum tem sua origem nas grandes cidades 

romanas, tratava-se de palavra usada para designar o principal local público de 

encontro. O forum romano era circundado por outros edifícios, como templos religiosos, 

espaços comerciais e de administração. Constituído de um grande pátio pavimentado 

central, era o local onde os encontros (comerciais ou não) dos mais diversos grupos de 

pessoas aconteciam, dessa forma, era um espaço em que todos (podiam e) 

frequentavam. (FERREIRA, 2008) 

Segundo Ferreira (2008, p.56) a noção de forum como espaço de intercâmbio 

mantém-se ainda hoje, embora esteja ligada a novos contextos. Fala-se de forum para se 

designar um espaço físico urbano e bem delimitado, mas, sobretudo, para traduzir uma 

possibilidade de interação, discussão e de troca.  
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 A principal característica que se deve ter em vista ao discutir os Fóruns de EJA é 

o seu caráter plural e de interação. Ao congregar, em um mesmo espaço, agentes 

envolvidos com a EJA nas mais diversas esferas, o Fórum passa a ser um espaço de 

debate aberto, de integração e de discussão. 

 O processo de realização e organização de uma plenária de um Fórum de EJA é 

bastante complexa e através dela é possível compreender em minúcia o caráter de 

interação e envolvimento que esse espaço congrega42. Ao tratar especificamente da 

dinâmica no Fórum Mineiro, Campos et. al. (2007) relatam que:  

 
Durante os nove anos43 de existência do Fórum Mineiro de EJA, as 
atividades desenvolvidas pelo mesmo são definidas por um grupo de 
instituições que compõe a Secretaria Executiva. Nas reuniões dessa 
Secretaria acontecem as articulações que possibilitam a realização das 
Plenárias do Fórum, os encaminhamentos para as reuniões entre os 
representantes dos Fóruns Estaduais com a Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade/ SECAD, o MEC e também 
na realização dos Encontros Nacionais de Educação de Jovens e 
Adultos - ENEJA. (CAMPOS ET. AL., 2007, p.3) 
 

 Os temas e atividades a serem desenvolvidos durante a plenária do Fórum são 

acordadas por uma secretaria, que nada mais é que um grupo de pessoas representantes 

das mais diversas entidades atuantes na EJA – universidades, sistema “S”, educadores e 

técnicos da secretaria estadual e municipais de educação, por exemplo – a esse grupo 

também cabe a divulgação e organização do evento em si (definição e agendamento de 

local e horário, convite e viabilização da presença de palestrante, organizações diversas 

como lanches, materiais de papelaria...). 

A plenária se inicia com a chamada dos representantes das mais diversas cidades 

e espaços que estejam cooperando com as discussões e finaliza-se com uma proposta de 

tema/atividade de discussão que é novamente encaminhado para a secretaria. 

Geralmente esse tema está ligado às discussões da plenária ou da agenda da EJA44. Os 

membros da secretaria tem por missão transformar essa sugestão de tema em outra 

plenária, dessa forma, os temas e debates são decididos em conjunto e a secretaria 

apenas executa. 

                                                 
42 Assinala-se aqui que como membro do Fórum de EJA da Região dos Inconfidentes, a autora teve a 
oportunidade de participar de alguns processos de organização e realização das plenárias desse fórum 
durante os anos de 2007 e 2008. 
43 O Fórum Mineiro de EJA foi fundado em 1998, sendo que atualmente possui 15 anos de existência. 
44 Chama-se aqui de agenda da EJA os diversos compromissos que estão ligados a modalidade, por 
exemplo, as discussões que seguirão para a CONFINTEA, debates propostos pela SECAd/MEC, entre 
outros de esfera nacional e estadual, no caso, do Fórum Mineiro, sendo que nos fóruns regionais incluem-
se questões do local. 
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 Sobre o papel da secretaria executiva em relação à organização das plenárias dos 

Fóruns, é elucidativa uma reflexão de Jane Paiva (2005): 

 
Deve-se entender que os Fóruns não tem “dono”, não são propriedade 
de nenhuma instituição, mas resultam dos esforços de várias 
pessoas/entidades que acreditam na idéia e na possibilidade de gestão 
compartilhada e cooperativa para tomar decisões e propor alternativas. 
Significa dizer que o poder circula, não é centralizado, não é 
hierárquico. (PAIVA, 2005, p.205, grifo nosso) 
 

 Os componentes da secretaria, portanto, são tão membros do Fórum e dos 

debates quanto aqueles que vão às plenárias sem intervir em nenhuma das discussões. O 

argumento da autora é que ao conceber o poder e o papel de cada um dos membros 

como horizontal e ainda por ser um espaço de tomar decisões e propor alternativas, 

permite-se que a democracia seja vivida na sua plenitude, num espaço em que todos têm 

direito de falar e têm suas opiniões respeitadas igualmente. 

Percebe-se, assim, que os momentos de discussões empreendidas na plenária são 

aqueles definidos pelo grupo numa reunião anterior, são, portanto assuntos que afligem 

e mobilizam todos os sujeitos. Cumpre assinalar que durante a plenária, qualquer um 

dos participantes tem o direito a palavra, permitindo que todos participem, nesse sentido 

também funcionam os grupos de trabalho no FOMEJA. 

Campos et. al. (2007) seguem apresentando que nesses encontros regulares – as 

plenárias – acontece a troca de experiências entre as inúmeras iniciativas desenvolvidas 

no campo da EJA, além de estabelecer diálogos frequentes entre as instituições que, de 

alguma forma trabalham com essa modalidade de educação. É nesse sentido que se 

compartilha dos autores a opinião de que o surgimento dos Fóruns criou aos poucos, um 

movimento nacional com o objetivo de estabelecer uma interlocução com os 

organismos governamentais a fim de intervir na elaboração de políticas públicas para a 

EJA.  

Dessa forma, os Fóruns podem ser definidos como “espaços privilegiados de 

discussão, intercâmbio e socialização de experiências com o objetivo de contribuir para 

a formulação de políticas de ação.” (CAMPOS et. al., 2007, p.1) 

 Troca de experiências e ideias apenas? Não, os Fóruns são antes de tudo espaços 

democráticos privilegiados de discussão e socialização de experiências, mas que 

guardam a possibilidade de intervenção nas políticas públicas, como ficam claras nas 

narrativas de experiências. As reflexões dos autores demonstram que nesses espaços 

engendrou-se também um processo bastante rico de interlocução entre a esfera da 
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sociedade civil organizada e o governo. Essa última dimensão está estreitamente 

associada com a história de surgimento desses espaços. 

 O surgimento dos Fóruns de EJA está intrinsecamente relacionado com o 

período de transição política brasileira – mudança do período ditatorial para uma 

redefinição civil democrática –, ou seja, entre as décadas de 1980 e 1990. É nesse 

contexto que novas demandas sociais e debates/embates político-ideológicos se 

apresentam no cenário brasileiro. 

Silva (2008) esclarece que, o surgimento dos Fóruns se deu junto às 

mobilizações para a preparação à V CONFINTEA45. Convocados pelo MEC, vários 

representantes foram mobilizados para as discussões que seriam enviadas à Conferência 

em nome do Brasil. Ferreira (2008, p.58) completa ainda esclarecendo que na ocasião 

foi montada uma agenda de encontros onde se reuniriam representantes de diversas 

esferas que tratavam da EJA – dentre esses governos estaduais e municipais, 

universidades e empresas de iniciativa privada –. O autor assinala a ocorrência de dois 

encontros regionais, um nacional, um latino-americano e finalmente a Conferência 

Internacional na Alemanha. 

 Di Pierro (2005) relata que 

 
Os seminários preparatórios à V CONFINTEA acirraram as 
divergências entre os representantes dos diferentes segmentos sociais 
e as autoridades federais que, adotando um estilo vertical e delegativo 
de coordenação política, optaram por fechar os canais de diálogo até 
então existentes. O movimento adotou, desde então, uma estratégia 
descentralizada de articulação intersetorial, mediante a constituição 
nos estados de Fóruns de educação de jovens e adultos, que funcionam 
como espaços públicos de gestão democrática e controle social das 
políticas educacionais. (DI PIERRO, 2005, p.1130) 
 

 Os Fóruns nascem, portanto, como uma iniciativa contra o poder e a imposição 

de posições pelo governo federal. São uma resposta da sociedade às demandas da EJA e 

mais um passo pela efetivação ao direito à educação para todos, promulgado na 

Constituição de 1988. Segundo Paiva (2005), a reunião informal de pessoas e entidades 

envolvidas com a EJA surgiu como estratégia para a inclusão do direito à educação para 

                                                 
45 “A Conferência Internacional de Educação de Adultos (CONFINTEA), promovida pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e realizada a cada doze anos, é o 
único evento global de educação de adultos. A primeira foi realizada na Dinamarca (1949), e as demais 
no Canadá (1960), no Japão (1972), na França (1985) e, por último, na Alemanha (1997).” (HADDAD, 
2009, p.358) O contexto assinalado por Silva(2008), então, são os debates para o encontro realizado em 
Hamburgo, Alemanha, em 1997. Observa-se ainda que em 2009 foi realizada a VI CONFINTEA no 
Belém do Pará, Brasil. 
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as pessoas adultas e jovens que eram colocadas à margem dos processos de 

escolarização. Importa ressaltar que essas discussões estavam em pauta sob o clima de 

promulgação e discussão da então nova Lei de Diretrizes e Bases Nacionais da 

Educação Nacional, promulgada em dezembro de 1996. 

 Assumindo ainda o compromisso de articulação dos programas de alfabetização 

com os níveis mais elevados de escolaridade, os Fóruns promovem a luta pela 

efetivação do direito constitucional de Ensino Fundamental gratuito para todos. E mais, 

adere à perspectiva da educação ao longo da vida e reivindica processos mais longos e 

ricos de aprendizagem. (Di Pierro, 2005) 

A partir das discussões dos encontros de preparação para a V CONFINTEA e do 

acirramento de tensões entre os grupos, como apontado acima, os Fóruns Estaduais de 

EJA foram se constituindo, segundo Lima (2006, p.51) “com motivações diferentes na 

origem e no percurso de cada movimento local”, a começar pelo do Rio de Janeiro em 

1997, seguido pelo de Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte no ano de 1998. 

Desde então, os outros Estados se articularam e constituíram seus Fóruns.  

 
A idéia de realizar, anualmente, encontros nacionais, ampliando a 
agenda pública da EJA, surgiu no evento ocorrido no Paraná, após um 
ano de Hamburgo, em 1998, por convocação da oficina Regional da 
UNESCO – OREALC/CHILE, para um balanço do encaminhamento 
das ações firmadas. A experiência bem-sucedida animou os 
participantes a manterem um vínculo anual que, desde aí, não mais se 
interrompeu. (PAIVA, 2005, p. 206) 
 

 As lembranças de Paiva (2005) dão conta da primeira iniciativa de realização de 

um encontro nacional dos Fóruns de EJA. Depois de 1998, esses encontros, batizados 

de Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos (ENEJA), passaram a ocorrer 

anualmente sob a organização de um fórum estadual. No entanto, a partir do XI ENEJA, 

ocorrido em 2009, em Belém do Pará o encontro passará a ser bianual, alternando-se 

com os Seminários Nacionais de Formação. 

 Paiva (2005) salienta ainda que os ENEJA’s caracterizam-se pela articulação dos 

Fóruns com múltiplos parceiros tanto em âmbito nacional quanto internacional, como a 

UNESCO, o MEC e outros. Desses eventos, de caráter propositivo, são elaborados por 

delegados, indicados em sua maioria pelos Fóruns estaduais, relatórios-sínteses que 

discutem as questões da EJA nacionalmente, apontando caminhos de luta e temas para 

novos debates no âmbito dos Fóruns estaduais.  
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Ao tratar da articulação para a realização dos ENEJA’s, bem como seu papel nas 

políticas públicas de EJA, Di Pierro (2005) ressalta que são nesses momentos que os 

Fóruns, através de uma articulação em rede, tentam “influir nas políticas públicas em 

âmbito nacional.” (DI PIERRO, 2005, p. 1131) 

 É nesse sentido que Silva (2008) considera que os ENEJA’s caracterizam-se  

 
por “oficina de produção coletiva”, ou seja, um encontro de trabalho, 
no qual o conhecimento da história da EJA é inerente. Trata-se de 
estabelecer conjuntos de ações que impulsionem o Estado a assumir a 
efetividade dessa modalidade de educação enquanto direito. Neste 
sentido, a participação, desde as primeiras edições, tem sido por 
indicação (delegado) ou convite e a vinculação a um Fórum é 
compulsória. (SILVA, 2008, p.103) 
 

Por ser o encontro de todos os Fóruns, considera-se o ENEJA como um fórum 

em âmbito nacional. Os ENEJA’s são, portanto, espaços que vão além da simples 

proposição de troca de experiências ou ideias, reforçam a característica dos Fóruns de 

EJA de articulação e mobilização da sociedade civil em prol de políticas públicas. 

É na esteira desses pensamentos, tendo em vista os dados as lembranças dos 

sujeitos nas narrativas, nos papéis guardados e durante o grupo de discussão que parte-

se da compreensão dos fóruns de EJA como espaços em que se engendram momentos 

de reflexão, discussão e convivência que são formativos para o educador. Nesses 

entrelaçam-se vários meandros da compreensão do que é formação seja seu caráter 

vinculado à noção política ou acadêmica.    

4.2 Formação política  
 
Formação política? Sim...Essencialmente política, né? A EJA é 
essencialmente política. Então eu...eu...é...as discussões elas 
perpassam todas essas...esses...essas questões, né? A pedagógica, a 
política, então...e o contexto é muito político, né? O contexto dessa 
educação...ele é político! (Cida Alves) 
 
Formação política...é...aí você começa a perceber principalmente 
alguns meandros políticos...até a questão da necessidade de criar a 
EJA. Não por um direito, mas sim por um financiamento![pela 
obrigação da lei!] (Geraldo) [Hermes] 
 
Do ponto de vista de formação para os professores da época inclusive 
eu acho que foi muito legal. Por que o pessoal tinha que segurar o 
que acreditava, né? (Claúdio) 
 

 As frases acima foram ditas em resposta à questão final contida no tópico-guia. 

Como já apresentado e discutido junto a reflexões de Weller (2006; 2011), o uso do 
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grupo de discussão como instrumento de coleta de dados permite a inclusão de uma 

questão, ao final do tópico, que de alguma forma pudesse fechar, finalizar, os debates. 

 A questão elaborada buscava apreender se os sujeitos compreenderam a 

possibilidade do processo de elaboração do Projeto de EJA ser um momento-espaço de 

formação. E, caso tivessem considerado como tal, o caráter que essa formação teria. 

Essa percepção poderia – ou não – ser detonada após as reflexões e debates tanto, junto 

aos pares, no grupo de discussão quanto, solitariamente, nas narrativas.  

 O objetivo de inserir essa questão no tópico-guia era alcançar essas apreensões, 

uma vez que elas poderiam não aparecer nas falas do grupo de discussão e nas 

narrativas, buscou-se assim como forma de permitir que os sujeitos as expressassem. A 

apreensão, de forma intencional, apareceria explicitamente após o lançar da questão 

final: “as discussões para a elaboração do projeto experimental foram momentos de 

formação como professor?” 

 Retomando as respostas acima percebe-se que os sujeitos indicam no processo 

de elaboração um rico momento de formação política. No entanto através apenas dessas 

falas é difícil alcançar o que os educadores conceituam como formação política, embora 

elas apresentem pistas dessa compreensão. É a partir de suas falas que tentar-se-á aqui 

discutir esse caráter, no entanto, utilizar-se-ão de outros indícios para a compreensão 

desse caráter na visão dos sujeitos. Para tanto também, serão discutidos esses dados 

através de conceitos e reflexões em especial de Paulo Freire. 

 A fala de Claúdio sinaliza que para esse sujeito a formação política que 

caracteriza formação no processo de elaboração do Projeto de EJA estava ligado à 

defesa, nas discussões, daquilo que o sujeito acreditava. Nesse sentido, pode-se 

compreender que tudo aquilo que o sujeito havia vivido – seja tanto na vida pessoal 

quanto profissional – era mobilizado nas discussões. Argumentar junto aos pares e 

defender um ponto específico eram momentos de formação. 

 As narrativas de Geraldo e Hermes também relembram esses momentos de 

embates: 

 
Alguns temas que mais geraram discussões foram a carga horária, pois 
muitos entendiam que a carga horária era pouca [...]. Outro tema 
polêmico foi quanto à grade curricular. Alguns professores defendiam 
que deveria ser por matéria, com professor específico da área e outros 
achavam que os professores encarregados das turmas deveriam 
trabalhar todos os conteúdos. Havia até uma discussão quanto ao 
“conteúdo”. Seria o conteúdo comum à grade curricular, adaptado à 
realidade do aluno ou deveria ser um “conteúdo” específico à EJA? 
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Um dos professores que chegou a participar das discussões, o Hermes, 
abandonou-as por não concordar com o formato aprovado. (Narrativa 
de experiências de Geraldo, p.1, anexo 13) 
 

 As lembranças de Geraldo destacam pontos em que os sujeitos mais discutiram – 

e também mais divergiram. Esses demonstram embates de visões sobre a EJA: a carga 

horária, os conteúdos a serem trabalhados... Ao destacar a palavra conteúdo com aspas o 

sujeito já remete a um questionamento sobre o próprio conceito do termo. 

 As lembranças de Hermes dão conta das discussões sobre a dimensão do 

currículo: 

 
Outro ponto é o “Conteúdo Curricular”, que visava apenas experiência 
cotidiana do aluno e o conhecimento científico não era considerado 
necessário. O aluno adulto e até mesmo o jovem matriculava na 
intenção de prosseguir no Ensino Médio, fazer faculdade, concursos e 
o projeto não lhe proporcionava esta possibilidade. (Narrativa de 
experiências de Hermes, anexo 16) 
 

 Nesse trecho, apesar de não explicitamente, Hermes faz referência às suas 

vivências junto aos alunos de EJA. Pois na sua concepção, e possivelmente no que 

conhecia do cotidiano dos alunos, o sujeito se permite afirmar que os alunos buscavam a 

escola para continuar estudando e adquirir mais conhecimentos, na sua visão, 

acadêmicos – que o sujeito chama de científicos –. Assim, a ideia de que o conteúdo 

curricular priorizasse os conhecimentos vividos pelos educandos, para Hermes, era 

errônea. 

 Como relembrado por Geraldo, esse foi um dos pontos de vista que foram 

bastante debatidos, e fizeram Hermes deixar as discussões. Na sua narrativa esse 

momento é relembrado: 

 
Como eu discordava da condução da elaboração do documento em 
especial ao “Tempo Escolar”, a “autonomia das unidades escolares em 
escrever sua proposta pedagógica”, as discussões se tornaram tensas e 
eu me reterei46 do processo. (Narrativa de experiências de Hermes, 
anexo 16) 
 

 A situação de embate vivenciada pelos sujeitos e relembrada nas narrativas 

retoma a frase de Claúdio colocada no início dessa seção. Realmente a exposição dos 

pontos de vista, muitas vezes conflitantes, como se percebe, levaram os sujeitos a se 

posicionarem sobre determinado ponto e argumentar sobre ele, levando o próprio 

                                                 
46 Provavelmente aqui houve um equivoco de digitação, considera-se portanto que o sujeito quis escrever 
“retirei” o que condiz com o contexto do texto. 
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falante à reflexão, além dos pares. Esses momentos de discussões levam a outros 

oportunos “repensares” sobre o que se acredita, e até mesmo sobre a prática pedagógica. 

 
Nesse sentido de ter o debate, abrir um debate, sim, né? De forçar um 
debate entre a gente. A gente dimensionar as coisas falar ‘não é um 
projeto que realmente tem contribuições diferenciadas’. (Cláudio) 
 

 A fala de Claúdio assinala outra compreensão sobre a ideia de formação política 

que completa a anterior: o processo de elaboração do Projeto de EJA forçou um 

momento de debate entre os sujeitos. Esses trabalhavam em unidades escolares 

diferentes em projetos com compreensões e concepções de EJA bastante variados. As 

vivências pessoais em relação à escola e aos educandos adultos também eram 

diferentes, permeadas pela vivência tanto dentro quanto fora da sala de aula. 

 O conflito imbricado nas lembranças e nas falas dimensiona também a 

importância do diálogo, mas não o dialogo ingênuo: 

 
O diálogo, porém, não pode excluir o conflito, sob pena de ser um 
diálogo ingênuo. [...] O diálogo de que nos fala Paulo Freire não é o 
diálogo romântico entre oprimidos e opressores, mas o diálogo entre 
os oprimidos para a superação da sua condição de oprimidos. Esse 
diálogo supõe e se completa, ao mesmo tempo, na organização de 
classe, na luta comum contra o opressor, portanto, no conflito. 
(GADOTTI, 1979, p.5) 
 

 O autor chama a atenção para algumas considerações sobre a ideia de diálogo 

em Paulo Freire. O diálogo não está isento de conflito. Ao contrário, é o diálogo 

conflituoso entre os oprimidos que leva a compreensão da sua condição de oprimido e 

em maneiras de superação dessa condição. Os conflitos de ideias complementam a 

noção de diálogo. 

 Compreender o conceito de dialogicidade em Freire possibilita alcançar o caráter 

de formação política que os sujeitos apontam em suas respostas à pergunta final no 

tópico-guia: 

 
O conceito de dialogicidade para Paulo Freire, vai além de uma ação 
comunicativa entre as pessoas; significa a necessidade de resgatar a 
dimensão dialógica da aprendizagem, inerente à natureza humana, de 
compreender num processo de ação-reflexão, os condicionantes, a 
alienação, a determinação de classe; a problematização da própria 
vida; num processo dialógico, dá sentido aos conteúdos num processo 
contínuo de conscientização. Nesse sentido, o ato educativo é 
profundamente político. (BERTOLINI, 2010, p.129) 
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 A ideia de dialogicidade em Freire compreende o diálogo para além da ação de 

comunicar. Está associada à própria natureza inacabada do ser humano e a busca 

constante por conhecimento que leva à consciência do seu ser no mundo, e ainda, da sua 

posição de oprimido. Junto a reflexões de Schnorr (2010) compreende-se que o diálogo 

que nos fala Freire é crítico e libertador: 

 
A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem 
tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras 
verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir, 
humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo.[...] Não é no 
silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na 
ação-reflexão.[...]O diálogo é esse encontro dos homens, mediatizados 
pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação 
eu-tu.(FREIRE, 1987, p.44-45, grifo do autor) 
 

 O diálogo de que se fala aqui e é apresentado por Freire diz respeito não apenas 

a uma simples troca de ideias, mas um processo de ação-reflexão que permite aos 

homens conhecer o mundo, problematizá-lo e, assim, modifica-lo. O diálogo é o 

encontro dos seres humanos que não se esgota apenas no falar ao outro, mas que 

também exige a ação. 

Para Freire, o diálogo é uma exigência existencial. É ele que permite o encontro 

entre o refletir e o agir dos sujeitos dispostos a modificar o mundo. Dessa forma, “não 

pode reduzir-se a um ato de depositar idéias de um sujeito no outro, nem tampouco 

tornar-se uma simples troca de idéias ”. (FREIRE, 1987, p.45) Nas suas reflexões, o 

diálogo é um ato de criação que não pode ser instrumento de conquista do outro. “A 

conquista implícita no diálogo é a do mundo pelos sujeitos dialógicos, não a de um pelo 

outro. Conquista do mundo para a libertação dos homens.” (FREIRE, 1987, p.45) 

 A ação-reflexão em sua unidade é a identidade desse processo dialógico, não 

sendo apenas ação, ativismo, esvaziado de reflexão crítica, e não sendo apenas reflexão 

abstrata, diletante, vazia de significados. (SCHORR, 2010) O diálogo que nos esclarece 

Freire e que se observa nas falas dos educadores é um dos elementos constituidores da 

transformação da realidade, é uma troca permanente entre sujeitos que buscam esta 

libertação, somando formação humana e luta política. E ambos, formação e luta, 

possuem caráter pedagógico.  

 A noção de que a ação pedagógica tem um cunho político nos leva problematizar 

de que modo Freire considera a educação como um ato político. Nesse sentido, 

compartilha-se da reflexão de Gadotti (1979) de que “depois de Paulo Freire ninguém 
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mais pode ignorar que a educação é sempre um ato político. [...] Não estamos 

politizando a educação. Ela sempre foi política.” (GADOTTI, 1979, p.6) 

 Provavelmente, Paulo Freire foi o primeiro educador a conclamar que a 

educação é um ato político. Político porque em uma sociedade segmentada por classes 

de interesses opostos e contraditórios não é possível uma educação que sirva a todos os 

indivíduos. Ela estará sempre a favor ou contra uma(s) classe(s). 

 Barreto (1998) assinala que para Freire a educação pode contribuir para que as 

pessoas se acomodem ao mundo ou se comprometam a modificá-lo. A constatação da 

politicidade da educação traz ao educador o questionamento sobre o seu posicionamento 

frente à intencionalidade de sua prática e ainda a que grupo está servindo. 

 A fala de Cida destacada no início dessa seção vai ao encontro dessa 

compreensão. O contexto político da EJA, de que fala a educadora, está em 

compreender a que aquele momento educativo está voltado. Ela ainda complementa, 

justificando, que o contexto é político porque as questões pedagógicas e políticas estão 

perpassadas, imbricadas e misturadas no contexto dessa modalidade de educação. O 

caráter político do ato pedagógico que Freire concebe encontra eco na fala de Cida, pois 

há sim uma mistura entre o político e o pedagógico. 

 No bojo dessas reflexões salienta-se a concepção de que a educação pode ser 

usada, como instrumento para a acomodação ou para a libertação daqueles que se 

encontram como oprimidos, a postura que o educador se propõe diante da sua prática é 

o que modifica a intencionalidade do ato pedagógico: 

 
O pensar certo sabe, por exemplo, que não é a partir dele como um 
dado dado, que se conforma a prática docente crítica, mas sabe 
também que sem ele não se funda aquela. A prática docente crítica, 
implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético 
entre o fazer e o pensar sobre o fazer. (FREIRE, 1996, p.17, grifo 
nosso) 
 

 A prática docente, considerada aqui como diversos espaços, metodologias, 

debates, embates e escolhas, perpassando quase todos os momentos da vida do sujeito-

ensinante, exige o movimento dialético entre o pensar e o fazer. Relação íntima que 

envolve ainda a necessidade de coerência entre o pensar, falar e agir. 

 Nesse sentido, depara-se aqui mais uma vez com uma reflexão de Claúdio 

durante o grupo de discussão. Ao tratar dos principais entraves à elaboração do Projeto 

de EJA, o sujeito discute as constantes “investidas” contra a continuidade da EJA na 

rede municipal feitas pela SEMED. Em dado momento o sujeito ressalta: 
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A gente tem que defender pontos de vista, né? A gente tem que lutar 
por alguma coisa, né? E isso faz as pessoas se mobilizar. (Claúdio)  
 

 É através da problematização da realidade que os indivíduos passam a agir 

perante o mundo. As discussões durante o processo de elaboração do Projeto de EJA 

permitiram um repensar das práticas, mas principalmente, um desvelar da posição 

desses educadores diante da sua postura pedagógica e política. 

 
Na luta entre o dizer e o fazer em que nos devemos engajar para 
diminuir a distância entre eles, tanto é possível refazer o dizer para 
adequá-la ao fazer quanto mudar o fazer para ajustá-lo ao dizer. Por 
isso a coerência termina por forçar uma nova opção. No momento em 
que descubro a incoerência entre o que digo e o que faço – discurso 
progressista, prática autoritária – se, refletindo, às vezes sofridamente, 
apreendo a ambigüidade em que me acho, sinto não poder continuar 
assim e busco uma saída. (FREIRE, 1997. p.62) 
 

Freire (1997) chama a atenção para o processo de mudança de postura que é 

chamado aquele que percebe que seu falar e fazer são incoerentes. Diante da 

ambiguidade entre essas ações, o sujeito-educador busca uma nova postura que exige 

uma mudança na fala ou na ação de modo que essas sejam, entre si, coerentes. O “lutar 

por alguma coisa” de que fala Claúdio é justamente a possibilidade de conhecer a sua 

postura no mundo, o lado que se escolhe, intencionalmente ou não, na prática 

pedagógica. E principalmente, lutar/agir/mobilizar diante da causa defendida. 

Infere-se aqui que as discussões do processo de elaboração do Projeto de EJA 

foram momentos de “achamento” para os sujeitos, pois, quando, usando as palavras dos 

sujetos, era preciso “segurar o que acreditava” e “defender pontos de vista”, era 

necessário refletir sobre o que se acreditava e naquele momento de que lado lutava. 

Compreende-se aqui parte ainda do que os educadores colocaram como formação 

política: o desvelar de sua própria posição perante o mundo. E, principalmente para e ao 

lado de quem se estava lutando. 

 A luta de que fala Claúdio entrelaça-se com a luta por direito de que fala 

Geraldo, com interferência de Hermes, no início dessa seção. Nesse sentido, segundo as 

discussões desses sujeitos, a formação política que caracteriza o processo de elaboração 

do Projeto de EJA está (também) nitidamente associada à questão da EJA como um 

direito. 

 A fala dos sujeitos deixa implícita a ideia de que para os educadores que 

estavam ali debruçados na elaboração do Projeto de EJA, esse era a possibilidade de 
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efetivar um direito do jovem e adulto, no entanto, os entraves e pelejas para transformar 

o projeto em realidade acabaram por demonstrar a eles que não estavam ali por um 

direito e sim por uma questão de financiamento. 

 No entanto, o sentido da luta – seja ela pela EJA como direito, seja para a 

transformação do projeto em realidade – está também presente na frase e não seria 

possível desconsiderá-lo. Para Freire, a luta política faz parte da própria prática 

pedagógica: 

 
Não é algo que vem de fora da atividade docente, mas algo que dela 
faz parte. O combate em favor da dignidade da prática docente é tão 
parte dela mesma quanto dela faz parte o respeito que o professor deve 
ter à identidade do educando, à sua pessoa, a seu direito de ser. 
(FREIRE, 1996, p.27) 
 

 A luta, portanto, seja ela por melhores salários, condições de trabalho ou 

também pela efetivação de um direito faz parte da própria prática pedagógica. Essa está 

atrelada ao movimento caro ao educador de pensar e agir, que envolve ainda a coerência 

e conhecimento de sua posição diante do mundo, a intencionalidade de seu ato. 

 O caráter de formação política de que falam os sujeitos envolve a compreensão 

de que esse movimento de desvelar de suas posições que exige um repensar do pensar e 

do agir são movimentos/momentos/espaços de formação como professor, e, 

especialmente, na visão dos educadores, bastante importante. 

 É na esteira dessa compreensão que se considerou aqui a importância dessa 

faceta da noção de formação para os educadores, e mais que vislumbrou-se as 

discussões de elaboração do Projeto de EJA como momentos de formação de 

professores. 
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5 POR MAIS MEMÓRIAS DE PROFESSORES: A VISTA AO FIM DO TRAJETO E PROPOSTAS 
FUTURAS 

 
Acredito mais nessa formação que é feita no...na prática mesmo. O 
que a gente tem que fazer...pra onde a gente vai, o que que a gente 
tem que defender. Acredito muito nisso. E acho que esse é o caminho. 
(Claudio) 
 

 Finalizar um trabalho de quase dois anos e meio é, no mínimo, gratificante. 

Olhar os percalços da pesquisa – e, porque não rememorar os da vida da pesquisadora? 

–, seus achados e discussões faz com que a relevância do estudo apareça com mais 

clareza e ênfase. Esse é o objetivo principal dessa parte final do trabalho. 

Ao rememorar tudo o que foi vivido e “experienciado” no caminho emergem 

mais do que experiências pessoais. A importância do outro, do compartilhar e do 

rememorar aparecem com muita força. E mais, sugerem a necessidade de mais 

discussões que, em parte não couberam nesse trabalho, e, em parte, extrapolam os 

limites de seu objetivo. Dessa forma, apesar de relembrar o caminho partilhado, essas 

últimas discussões remam a favor e em direção de outras...por mais memórias. 

 As palavras finais desse trabalho remetem primeiramente à frase dita por 

Claúdio durante o grupo de discussão e que figura na epígrafe dessa dissertação. Pois, o 

que deu ensejo a essa pesquisa foi justamente a noção de que (sim!) a formação do 

professor é feita (também) na prática. 

 A prática de que se fala vai além da noção de formação através da prática 

pedagógica diária da sala de aula ou da gestão democrática. Considera-se aqui que a 

formação se dá certamente em diversos lugares e tempos, pois como reflete Gadotti 

(1979): 

 
A tradição pedagógica insiste em limitar o pedagógico à sala de aula, 
à relação professor-aluno, educador-educando, ao diálogo singular ou 
plural entre duas ou várias pessoas. Não seria esta uma forma de 
cercear, de limitar a ação pedagógica? (GADOTTI, 1979, p.5) 
 

Ao limitar a concepção de formação de professores ao fazer pedagógico ou 

ainda simplesmente ao diálogo com educando ou pares poder-se-ia incorrer ao erro de 

cercear a ação educativa em si. Os diversos espaços e momentos em que o educador 

transita e se relaciona são, numa medida ou outra, formativos, de formas bastante 

diversas. 

Nesse sentido, a dimensão de formação de professores que orientou esse 

trabalho não se limita à discussão de formação continuada ou em serviço – embora se 
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considera que faça parte dela –, mas sim compreendeu uma concepção de formação que 

busca abranger outros espaços e momentos também considerados como formativos. O 

objetivo maior sempre esteve ligado à possibilidade de descortinar espaços-momentos 

formativos. 

A partir da hipótese de que a ação política, no caso aqui estudado, a elaboração 

de um Projeto de EJA, num ambiente de negociação/debate, proporcionaria aos sujeitos-

educadores um espaço novo para o enfrentamento dos desafios encontrados na 

Educação de Jovens e Adultos, compreendeu-se também que esse poderia ser formativo. 

Através dessa trilha de pensamento, esta pesquisa buscou refletir sobre as experiências 

que esse lócus proporcionou ao educador, no intuito de alcançar em que medida as 

discussões ofereceram elementos para a formação político-pedagógica daqueles 

educadores. E mais, descortinando espaços novos em que a formação de educadores se 

dá. 

 Por se tratar de um processo que aconteceu no bojo da Educação de Jovens e 

Adultos, considerou-se que as especificidades dessa modalidade, o histórico de lutas e 

debates e ainda o legado da Educação Popular também marcaram o processo, o que 

pose ser percebido ao ler o próprio texto final do Projeto de EJA. 

Nesse sentido que, quando a discutir sobre o currículo para formação de 

educadores de jovens e adultos, Arroyo (2006) assinala a EJA sempre foi aberta a 

dinâmica da sociedade, tendo também um caráter emancipatório.  

 
Em certo sentido, o que estou sugerindo é que, quando falamos em um 
programa, em um currículo de formação de educadores e educadoras 
para a EJA, não podemos deixar de lado a sua história. Temos de nos 
esforçar para captar essas pluralidades, temos de incorporar essas 
fronteiras, esses métodos, todos esses processos nos quais esse 
educador se formou. Todas essas questões que fazem parte da história 
me parecem muito importantes. (ARROYO, 2006, p.20) 
 

 O autor refere-se a importância em incluir às discussões de formação de 

professores também o legado da história da modalidade, abrindo espaço ainda para o 

estudo das múltiplas diferenças que existem na formação do educador, mas também no 

próprio caráter e história da EJA. Por fim assinala que as questões que fazem parte 

dessa história são relevantes. 

 Dentro do esforço destacado pelo autor, esse trabalho discutiu alguns 

importantes episódios da história da EJA entrelaçando-os às questões de políticas 

educacionais, pois essas se ligam ao processo de elaboração do Projeto de EJA. O 
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caminho percorrido por essa história encontrou-se com um pequeno meandro da vida de 

um dos sujeitos, Claúdio, e finalmente desembocou no lugar que hoje a EJA, que já 

esteve presente nos mais diversos espaços e ainda transita por eles, ocupa na esfera 

municipal. 

 Aponta-se aqui algumas lacunas nos estudos sobre a modalidade. Embora a EJA 

tenha sido “abraçada” pela esfera municipal, os projetos e sistemas de ensino que 

engendraram uma proposta nova para a modalidade nessa esfera ainda não são objeto de 

estudo e discussão. Considera-se que nesses existe um processo rico no que se refere à 

formação de educadores de jovens e adultos 

E, embora, seja parte bastante recente da história da EJA, a entrada dessa 

modalidade na esfera municipal é um episódio, no mínimo, importante. Dando ensejo 

mais uma vez à necessidade em se debruçar sobre a história dessa modalidade, as 

políticas que a adentram tanto no campo da formação de educadores quanto no 

pedagógico, e, principalmente, os espaços engendrados pelos sujeitos da EJA para lutar 

– e também (se) formar – pelos direitos dos educandos jovens e adultos. 

 Buscou-se aqui permitir que esses espaços fossem emersos pela voz de quatro 

educadores de EJA que, justamente numa oportunidade para lutar ela, se reúnem, junto 

a outros educadores, para construir de forma coletiva uma proposta de estruturação para 

a Educação de Jovens e Adultos voltada ao Ensino Fundamental no município de 

Divinópolis. 

 As lembranças desse processo, desenrolado entre os anos de 2005 e 2006, foram 

buscadas através de narrativas escritas. A opção pela pesquisa narrativa esteve ligada à 

várias concepções. Primeiramente, a de que o ser humano narra e conta histórias o 

tempo todo. É uma forma de compartilhar experiências, (com) vivências, sensações e, 

também, os meandros de formação vividos e “experienciados” de forma individual e/ou 

coletiva. 

 A (auto)biografia permite que os fatos sejam descritos, selecionados e lembrados 

na perspectiva do sujeito. Nesse sentido, optou-se aqui pela utilização de narrativas 

escritas uma vez que há sempre, nessa modalidade, a possibilidade de permitir aos 

sujeitos um momento de reflexão sobre o próprio processo vivido. Assumindo posição 

como assinala Josso (2010) e Freitas (2006), compreendeu-se aqui que o movimento de 

ordenação das ideias proporcionaria um processo de reflexão formador e transformador. 

 Junto às narrativas escritas, os sujeitos entregaram vários papéis guardados que 

davam conta tanto do processo de elaboração do Projeto de EJA quanto do que para os 
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educadores ficou de lembrança da época do desenrolar do processo. Esses papéis 

guardavam as experiências individuais e caminhos formativos que, num primeiro, olhar 

poderiam ser consideradas destoantes de todo o processo de elaboração do Projeto de 

EJA, mas que, por serem importantes para os sujeitos, foram incluídos no conjunto de 

dados a serem analisados. 

 As experiências individuais ficaram bastante evidentes através desses dois 

instrumentos de coleta – as narrativas e os papéis guardados – no entanto, eles não 

alcançavam as experiências vividas de forma coletiva pelo grupo. Dessa forma, propôs-

se a inclusão de um novo instrumento de coleta: o grupo de discussão. 

 Muito confundido com o grupo focal, o grupo de discussão busca esmiuçar as 

experiências vividas de forma coletiva. No entanto, Weller (2011) e Valverde (2008) 

destacam que os membros do grupo, sendo representantes de uma dada realidade, 

projetam suas perspectivas através das discussões. Essas permitem alcançar detalhes 

que outros instrumentos não conseguem. O papel do pesquisador nesse caso é viabilizar, 

sem muito intervir, as discussões do grupo. 

 Foi através dessas, entrelaçadas às narrativas escritas e aos papéis guardados que 

se alcançou duas grandes questões sobre a formação de educadores de jovens e adultos 

no processo de elaboração do Projeto de EJA. Ao se analisar as escritas, falas e as 

mensagens que os papéis guardados traziam, percebeu-se um espaço-momento como 

formativo. No entanto, apesar de serem claramente formativos, os sujeitos não o 

consideravam explicitamente como tal. A necessidade de alcançar o que os sujeitos 

consideraram formativos levou a inclusão de uma pergunta final no grupo de discussão. 

Assim, dividiu-se os achados em dois: aquele espaço-momento não apontado 

explicitamente como formativo (embora o seja!) e o que foi apontado como formativo 

pelos sujeitos. 

 O primeiro deles foi o lugar ocupado pelos Fóruns de EJA como lócus também 

de formação. Os educadores escreveram sobre a sua participação nesses espaços, sobre 

o que lá estudaram, discutiram, em outras palavras, passaram a conhecer. Estão em suas 

narrativas, as discussões sobre as especificidades da EJA, dos sujeitos, dos tempos, das 

lutas de ontem e de hoje e, ainda, o conhecimento acumulado sobre a modalidade ligado 

à sua história e ao legado da Educação Popular. 

 Os papéis guardados permitiram, junto às narrativas e às discussões do grupo, 

mapear os espaços em que os sujeitos transitaram, os debates trilhados e, 

principalmente, como os fóruns despontam também como um espaço/momento de 
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formação de educadores através do entrelaçar das discussões acadêmicas com o saber 

prático, da possibilidade de ouvir, falar e discutir com outros que também constroem a 

EJA e pela valorização dos saberes da prática.  

Do processo de elaboração do Projeto de EJA, o grupo de discussão, através da 

possibilidade de inclusão de uma questão final, apontou que o processo em si foi 

importante para a formação política do educador. Através dessa compreensão 

encontrou-se mais uma vez com a concepção de que a formação do educador acontece 

certamente em diferentes lugares e mais, com diversos meandros e tipos. 

Sob o aspecto da formação ampla do educador, Barreto (1998, p.57ss), ao 

destacar a dimensão política, lembra que para Paulo Freire não existe educação que seja 

politicamente neutra. Como destaca Silva (2008) a dimensão política esteve sempre 

presente no trabalho de Paulo Freire. Em Pedagogia do Oprimido, Freire escrevia que a 

educação bancária mantém e ainda reforça as contradições através das práticas e das 

atitudes que refletem a sociedade opressora em seu conjunto. Mais adiante, Pedagogia 

da autonomia, sobre a formação dos educadores, Freire afirma a importância inegável 

que tem sobre os educadores o contorno social e econômico em que vive como saber 

necessário à prática político-pedagógica.  

 Foi através das reflexões de Freire que a pesquisa se debruçou sobre o caráter 

político da formação apontado pelos sujeitos no grupo de discussão. A compreensão do 

diálogo dentro da perspectiva freireana possibilitou compreender que esse não é isento 

do conflito e que o debate e as discussões de que se referiam os sujeitos possibilitaram 

um movimento de ação-reflexão que desencadeou na própria elaboração do Projeto de 

EJA. 

 Lutar e defender pontos de vistas também fazem parte das lutas dos educadores, 

compreendendo assim a noção, também freireana, de que o ato pedagógico é sempre um 

ato político. Entrelaçando-os foi possível vislumbrar que o ato pedagógico é político, 

por outro lado, o ato político tem seu cunho pedagógico, formativo com certeza. 

 Infelizmente, as discussões sobre o caráter político da formação de professores 

ainda não estão tão espalhadas, esmiuçadas e divulgadas. Ainda é possível explorar 

bastante essa dimensão da formação, esmiuçando os locais em que ela acontece, o modo 

como os sujeitos a concebem e a importância dela tanto no quadro amplo da formação 

de professores quanto em caráter individual. Ainda existem perguntas a discutir, em 

especial aquelas de caráter bem pessoal, como: por que aquele professor buscaria 

formação política? Que formação política é essa? 
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Mas, principalmente, percebeu-se que o fórum de EJA como local de formação 

ainda é algo pouquíssimo estudado e debatido. A impressão que se tem é que esse 

espaço-momento é tão obviamente formativo que não é preciso discutir esse meandro de 

sua concepção, forma e dimensão que ele carrega. Faltam estudos que contemplem os 

fóruns como espaços formativos tanto em esfera nacional, compreendendo os ENEJA’s 

como grandes fóruns, quanto os fóruns municipais. E, em especial, faltam estudos que 

permitam que os próprios educadores que participam do processo expressem o que 

aquele local significa para eles. 

 É nesse sentido que se considera de suma importância o valor que as memórias 

dos professores tem e os saberes que elas guardam. Ao permitir que os sujeitos 

relembrem aqueles espaços-momentos por onde passaram, discutiram e compartilharam 

experiências, esmiúçam-se meandros da formação e se vislumbra novas formas de se 

formar. 

 Através do lembrar é possível conhecer e compreender experiências formativas 

diversas. Pois, finalmente, relembrar é sim compartilhar vivências, “experienciar” algo 

velho como novo, vislumbrar o que é do sujeito, mas também faz parte do todo. Mais...é 

possibilidade de difundir momentos, espaços, trilhas, opiniões. 

É certamente também formação! 
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APÊNDICE A – RELATÓRIO DO GRUPO DE DISCUSSÃO 
 

Relatório síntese do grupo de discussão realizado em 31 de janeiro de 2013 

 

Aos 31 de janeiro de 2013 reuniram na casa da pesquisadora os sujeitos que compõem a 

pesquisa Por um projeto de EJA para Divinópolis/MG: memórias de professores e 

formação (também) em esferas políticas. O encontro se iniciou às 17:05, sendo que um 

dos participantes, Claúdio Guadalupe, chegou a reunião mais cedo e precisou sair mais 

cedo também, dessa forma algumas de suas falas não foram discutidas pelo grupo. Foi 

feito contato telefônico com os entrevistados e marcado o dia que seria mais propício 

para todos. Ressalta-se que o local escolhido deve-se em especial ao período de 

puerpério da pesquisadora e da necessidade de amamentação do lactente. 

A discussão se inicia com questão proposta pela pesquisadora sobre os textos, leituras e 

discussões sobre EJA que os participantes teriam acesso antes do processo de 

elaboração do Projeto de EJA. Claúdio relembra que seus conhecimentos sobre EJA 

vieram das formações continuadas junto à escola sindical VII de outubro em Belo 

Horizonte durante a época em que participava do projeto SEMEAR. Geraldo e Hermes 

apontam os fóruns como espaços em que tiveram acesso às primeiras discussões sobre 

EJA. Embora Hermes relembre que ele foi procurar mais sobre a EJA quando passou ao 

cargo de diretor da escola Herminía Corgozinho. Hermes relembra, ajudado por 

Geraldo, que as discussões para a elaboração de um projeto específico para a EJA foram 

impulsionadas pela possibilidade de angariar verbas do governo federal. Ele discutiu 

ainda sobre meandros políticos para a aprovação do projeto, dizendo que, ao final, ele 

não estava mais no grupo que elaborou o projeto. Hermes foi interrompido por Geraldo 

que relembra que ele e outra colega ajudaram sim a terminar o projeto, ficando a cargo 

das discussões sobre avaliação. Cita ainda o episódio em que a Secretaria Estadual de 

Educação não aprovou o projeto questionando especificamente pontos sobre o tempo 

dos educandos. Relembra ainda que participou de uma reunião com o prof. Dr. Carlos 

Jamil Cury. Claúdio relembra que ele fez o contato com o referido professor, que na 

ocasião, auxilia nas discussões sobre o Parecer 11/2000 e aconselha o grupo a procurar 

a aprovação do projeto no Conselho Estadual de Educação. Geraldo retoma a fala de 

Hermes relembrando episódio de questões políticas da aprovação. Cida, ao contrário 



106 
 

 

dos colegas assinala que antes do projeto ela apenas tinha a prática e não havia estudado 

sobre EJA. 

Ao perguntado sobre as leituras para a elaboração do projeto, houve divergências entre 

os participantes já que segundo Hermes foram poucas as leituras. Cláudio, por outro 

lado, relembra as discussões sobre o parecer 11/2000 e ainda os textos que eram levados 

pelo grupo que compunha o então projeto SEMEAR, Geraldo ressalva, no entanto, que 

ele participou dessas discussões, embora ficassem bem restritas. Cida, que trabalhava 

junto com Claúdio, aponta que esses momentos de discussão estavam ligados à 

formação que ocorria às sextas-feiras com o grupo do Semear. Hermes argumenta que 

havia divergências por isso muitos professores que foram convidados não participavam 

das discussões. Para explicar essas divergências, Geraldo relembra que um grupo de 

educadores apontavam que não deveria haver divisão por área durante as aulas, destaca 

ainda que os alunos tinham uma ideia pré-formada de como deveria ser a aula. 

As considerações sobre o Fórum de EJA da localidade o FOMEJA apareceram em 

diversos momentos das discussões, foi citado por Claúdio como momentos que 

propiciava debates e interação da prática. Cida relembra junto com as memórias de 

Cláudio que ela foi uma oficineira em um dos FOMEJA. Claúdio e Hermes relembram 

participação no Fórum Mineiro e a importância desse espaço para a compreensão da 

EJA. O Fórum é destacado por Claúdio, já no final do grupo, como momento de muita 

formação. 

Em relação a questões políticas vinculadas, em especial, ao apoio e participação da 

SEMED no processo de elaboração, o grupo consensa que a secretaria não fez nenhum 

esforço para auxiliar nas discussões e que o projeto foi elaborado, na verdade, graças a 

força de vontade dos que participavam dos debates. 

Por fim, ao serem questionados sobre o caráter de formação da participação do processo 

de elaboração, os participantes ressaltam as questões políticas e que o espaço foi 

formativo nesse sentido, por propiciar debates com pessoas com idéias completamente 

diferentes, além de esmiuçar meandros políticos. 
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APÊNDICE B – TÓPICO-GUIA 
Tópico Guia para o Grupo de Discussão 

 
Estudos sobre EJA 
 

 Quais estudos, leituras ou textos sobre EJA já eram conhecidos por vocês? 
 Como vocês conheceram os estudos sobre EJA? 

 De que forma eles influenciaram na elaboração do projeto experimental? 
 
Leituras para a elaboração 
 

 Houve leituras para a elaboração do documento? Quais leituras foram feitas? 
Como eram feitas? 

 De que forma a legislação sobre a EJA foi discutida, Parecer 11/2000 em 
especial? 

 
Fórum de EJA 
 

 Quem já participou dos fóruns de EJA ? Qual(is) fórum(uns)? 
 Como avaliam essa participação para a elaboração do projeto e como 

educadores? 
 Alguém lembra dos temas e discussões do FOMEJA na época? 
 Como essas discussões marcaram as discussões de elaboração do Projeto de 

EJA? 
 
Momentos marcantes da elaboração 
 

 Por que foi feita uma visita ao Prof. Dr. Carlos Jamil Cury? Como foi essa 
conversa? 

  No que ela influenciou os rumos da elaboração do projeto? 
 
Questões políticas 
 

 Como a SEMED percebeu a necessidade de um projeto específico para a EJA? 
Como foi a convocação para a elaboração do projeto? 

 Como a SEMED auxiliava (ou não) na elaboração do documento e na reunião do 
pessoal? 

 Houve entraves políticos? Quais foram? 
 Houve outras dificuldades? Quais? 

 
Pergunta final: as discussões para a elaboração do projeto experimental foram 
momentos de formação como professor?  
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APÊNDICE C – DIVISÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO EM TEMAS E SUBTEMAS 
 

DIVISÃO TEMÁTICA GRUPO DE DISCUSSÃO 

Controle do 
tempo 

Tema subtemas 
Passagem 
analisada 

00:00– 
10:16 

Estudos sobre a 
EJA 

A importância das discussões do 

mundo do trabalho no Projeto 

SEMEAR; 

Material vendido, divulgado 

nos Fóruns de EJA; 

A presença nos fóruns de EJA; 

Metáfora de foco 

10:17 – 
18:24 

Leituras para 
elaboração 

Textos ligados ao Projeto 

SEMEAR; 

Discussão sobre a prática 

pedagógica na EJA; 

 

18:24 – 
26:46 

Fóruns de EJA 

Local de reunião de pessoas; 

O ideal de EJA 

A EJA como direito;  

Mudança na metodologia; 

Metáfora de foco 

26:47 – 
28:57 

Momentos 
marcantes 

Como a reunião com Prof. Dr. 

Carlos Jamil Cury foi marcada; 
 

28:58 – 
39:41 

Questões políticas 

De que forma a Secretaria 

Municipal de Educação 

participava dos debates; 

Momento em que a então 

secretária de educação consegue 

a aprovação pelo Conselho 

Estadual de Educação; 

 

39:41 – 
53:40 

Pergunta final 

Os fóruns de EJA como espaço 

de formação; 

Formação política através das 

discussões para elaboração; 

Metáfora de foco 
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APÊNDICE D – REESCRITA DO QUE FOI DITO PELO GRUPO: TRANSCRIÇÃO DAS METÁFORAS 
DE FOCO 

Legenda: 

...→pequena pausa na fala 

[palavra]→interrupção ou fala de outro participante 

(?)→palavra ou trecho incompreensível 

!→frase dita com veemência 

@→trecho dito entre risos 

 

 

Como o FOMEJA ela elaborado – 5:50/7:02 

 

Teve alguns que eu lembro que a gente fazia muita discussão da prática, né? Prática 

pedagógica...práticas que estavam acontecendo na EJA na região. Outros a gente 

discutia a questão do que que é a EJA, né? O significado de EJA...então...a 

suplência...tentando conter...essa visão de suplência. Então teve muita essa discussão, 

muitas oficinas, a gente trabalhou com muita oficina. Todos os encontros a gente 

privilegiava o momento teórico, aí a gente chamava a Analise, chamava o Leôncio, 

chama...chamava esse povo que a gente tinha contato, mas depois tinha a parte de 

oficinas, práticas mesmo...dentro da matemática, das ciências humanas, discutir prática 

de debate, oralidade...então isso em todos os encontros. Então isso em todos os 

encontros. A gente sempre teve essa preocupação. De ter a parte teórica e de oficina, pro 

pessoal vivenciar. (Claúdio)  

 

Formação política e de professores no processo 15:48 

 

“Nesse sentido de ter o debate, abrir um debate, sim, né? De forçar um debate entre a 

gente. A gente dimensionar as coisas falar ‘não é um projeto que realmente tem 

contribuições diferenciadas’”(Cláudio) 

 

16:30 
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A gente tem que defender pontos de vista, né? A gente tem que lutar por alguma coisa, 

né? E isso faz as pessoas se mobilizar. (Claúdio) (continua falando de embates com a 

secretaria) 

 

17:46 

 

Do ponto de vista de formação para os professores da época inclusive eu acho que foi 

muito legal. Por que o pessoal tinha que segurar o que acreditava, né? (Claúdio) 

 

18:06 

 

Acredito mais nessa formação que é feita no...na prática mesmo. O que a gente tem que 

fazer...pra onde a gente vai, o que que a gente tem que defender. Acredito muito nisso. 

E acho que esse é o caminho. (Claudio) 

 

FOMEJA espaço de muita formação – 19:41 

 

“E os FOMEJA também, né? Muito...muita formação, né? E a troca que eu acho que era 

o que mais acontecia no FOMEJA, né? Infelizmente já tem uns anos que a gente não 

consegue rearticular, por causa do tanto de coisa que a gente tá mexendo, acho que 

deveria retomar. É um campo legal de troca entre...entre os pares...enfim...né...entre os 

próprios municípios da região.” (Claúdio) 

 

Participação nos fóruns – 22:08 

 

A gente sempre pegava comprava livrinhos nos fóruns que a gente ia. A gente 

participava de muitos fóruns em Belo Horizonte. A gente ia no fórum a cada dois meses 

e lá a gente ouvia palestras e comprava também os livrinhos. E aqui também a gente 

fundou o fórum que começou aqui em Divinópolis e depois se tornou regional. 

(Geraldo) 

 

Influenciou como ideal – 36:34 
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Eu acho que [interrupção] influenciou enquanto ideia, enquanto ideal assim. Não para o 

projeto tem que ser desse jeito porque nós estudamos, mas eu pelo menos, eu sinto, a 

Olivia também, a gente discutia muito, a gente veio com uma ideia de que a EJA tinha 

que ser algo diferente...[murmúrio de concordância do Hermes] então essa ideia sim, 

nós trouxemos (?), até porque nós mudamos muito a forma de trabalhar dentro do Novo 

Cidadão a partir dos fóruns [eu acho até que não foi muito o fórum não, Geraldo] Mas a 

Olívia trazia muita coisa, das leituras, dos fóruns...(Geraldo) 

 

O adulto tem direito – 37:49 

 

Os fóruns pra mim ficou mais assim...é como aceitar a educação do adulto, essa (?) até 

EJA não se usava muito não, que ele tem direito. Precisa ter! Resgatar que a prefeitura 

forneça essa escola. Porque até hoje não tem esse trem ainda, embora fala, mas eu sei 

que é assim. (Hermes) 

 

Mudança na metodologia por causa dos fóruns – 40:07 

 

A avaliação era flexível, né? Então eu lembro que...[eu não trabalhava conteúdo. 

Geraldo]...eu não dava nota aos meus alunos, por exemplo. @Eu começava o diário 

uma vez por ano...por bimestre...a SEMED falava ‘você tem que por nota no 

bimestre’...mas pra que fazer diário? [é..eu não fazia também não]@ Aí isso foi uma 

luta...Hermes 

A avaliação era diferente, mas porque...[inicio de fala de Hermes não completada(?)] 

mas também acho que isso veio também dos estudos...dos fóruns...lá  agente é...várias 

vezes...a gente estudou sobre avaliação. Nesse sentido: a avaliação é um conjunto, né? 

[murmúrio de aprovação de Hermes].Geraldo 

 

Formação política – 48:27 

 

Eu acho que é uma questão política, né? Porque assim eram embates de ideias, né? Eu 

não acho que tenha ...hã...muito influenciado assim como professor não porque eu já  

tinha (?)  trabalhava muitos anos com isso, tava estudando sobre isso...é...participava 

dos fóruns...debatia muito com a Olívia 
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Formação política...é...aí você começa a perceber principalmente alguns meandros 

políticos...ate a questão da necessidade de criar a EJA. Não por um direito, mas sim por 

um financiamento![pela obrigação da lei. Hermes] 

 

Fóruns – 1:52 

 

O que eu me lembro dos fóruns é que é todos eles foram positivos pra mim, né? Porque 

todos...né...abordaram temas interessantes, né? A questão do currículo...a questão da 

prática pedagógica, né? A questão da...da formação continuada então assim quando a 

gente saía de lá a gente via que nosso projeto em construção, né? Estava assim bem 

adiantado, pois acho que as nossas discussões...a gente achava às vezes que “num” 

“tavam” evoluindo e tudo, então a gente participava dos fóruns e voltava tranquila. 

 

Oficinas dos fóruns – 3:08 

 

Eu participei das oficinas e teve uma que ele...que o Cláudio me convidou 

pra...pra...trabalhar com o pessoal sobre a questão da alfabetização, como se dava a 

alfabetização nos primeiros anos, né? Então foi interessante, foi uma experiência ímpar. 

 

Discussão/Formação – 8:11 

 

Todos...todos foram momentos de formação porque a gente não entra pra um encontro 

do memso jeito né? A gente entra com uma expectativa e...e por mais...por mais...que 

você queira dizer que não tem avanço, sempre tem avanço, né? A questão do diálogo é 

como na prática pedagógica da EJA a questão do diálogo é essencial e essas 

experiências vão acrescentando na vida da gente, né? 

 

Discussão/Formação Política – 9:08 

 

Formação política? Sim...Essencialmente política, né? A EJA é essencialmente política. 

Então eu...eu...é...as discussões elas perpassam todas essas...esses...essas questões, né? 

A pedagógica, a política, então...e o contexto é muito político, né? O contexto dessa 

educação...ele é político!  
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APÊNDICE E – BREVE DESCRIÇÃO DOS PAPÉIS GUARDADOS 
 

CÓDIGO CONTEÚDO DATA 

A1 
Material para discussão entre educadores sobre trabalho e 

lazer 
jun/03 

A2 
Material de avaliação do Projeto Semear. Destaque para a 

escrita de ganhos na participação no Fórum Mineiro. 
outubro de 

2004 

B1 Recorte de jornal sobre aula inaugural do Projeto Semear 
11 a 14 de 

2005 

A3 
Um projeto que traz uma proposta de mobilização em prol 

do fim da erradicação do analfabetismo na cidade e ainda de 
escolarizar os adultos trabalhadores 

2000 

A4 

Relata que os educadores envolvidos com a EJA se reuniram 
em 2000 para tentar buscar uma unidade de experiência. À 
luz das discussões e do Parecer 11/2000, perceberam a 
necessidade de modificar a EJA do município. Propõe 
mudanças no "Novo Cidadão". 

dezembro 
de 2000 

A5 
Apresenta um pequeno esquema do projeto, falando que esse 

foi elaborado por educadores junto à SEMED; são 
apresentadas as linhas mestras do projeto de EJA. 

2005 

A6 
Texto com as definições do que deveriam ser os 

componentes curriculares 
Indefinido 

A7 Decreto de Lei 4629, trata sobre o Projeto Novo Cidadão 2002 

A8 
Decreto de Lei 2911, trata de mudanças no Projeto Novo 

Cidadão 
1998 

A9 
Decreto de Lei 3293, trata de mudanças no Projeto Novo 

Cidadão 
2000 

A10 
São descritas e explicitadas várias propostas para a EJA no 
município, dentro das discussões dos documentos A4 e A5; 

há uma data 2002 (p.15) 
2005 

A11 Texto para discussão entre educadores 
13 a 15 de 
março de 

2002 

A12 
Projeto de implantação do Semear para funcionários da 

Prefeitura Municipal de Divinópolis 
2005 

A13 
Comunicação da Secretaria Executiva do FOMEJA sobre a 

temática a ser discutida na próxima plenária 
dezembro 
de 2005 

A14 Programação do V FOMEJA 3/6/2005 
A15 Cartaz do VI FOMEJA em Formiga 2005 
A16 Fly do VI FOMEJA em Formiga, frente e verso  2005 
A17 Programação VI FOMEJA 2005 
A18 4 folhas de anotações VI FOMEJA 2005 
A19 Cartaz do VII FOMEJA em Oliveira 2005 
A20 Propostas aprovadas no VII FOMEJA 2005 
A21 Relatório de avaliação do VII FOMEJA 12/dez/05 
A22 Cartaz do I Encontro Distrital 28/jun/05 

A23 
Pauta da Organização do I Encontro Distrital de EJA de 

Divinópolis 
2006 
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A24 Fly xerocado do X FOMEJA 2007 
A25 Fly com a programação do X FOMEJA, frente e verso 2007 
A26 Esquema da abertura do X FOMEJA 2007 
A27 Questões para debate 2007 

A28 Síntese dos trabalhos de grupo do XI(?) FOMEJA 
abril de 
2007 

A29 
Fly xerocado do XII FOMEJA em São Sebastião Do Oeste, 

frente e verso 
novembro 
de 2007 

A30 Cartaz "10 anos: ideias vivas de Paulo Freire" 2007 

B2 
Recorte de jornal sobre aula inaugural evento em que foram 

discutidas as ideias de Paulo Freire. 
2007 

A31 Fly "10 anos: as ideias vivas de Paulo Freire" 2007 

B3 
Recorte de jornal sobre evento em que foram discutidas as 

ideias de Paulo Freire. 
2007 

B4 
Recorte de jornal sobre premiação do MEC ao Projeto de 

EJA. 
2009 

B5 
Recorte de jornal sobre premiação do MEC ao Projeto de 

EJA. 
2009 

B6 
Recorte de jornal sobre premiação do MEC ao Projeto de 

EJA. 
2009 

B7 
Recorte de jornal destacando o trabalho da EJA em 

Divinópolis. 
2009 

A32 Convite de Formatura dos alunos da EJA. 2008 
A33 Fly da 81ª Plenária Do Fórum Mineiro, frente e verso 2010 
A.34 Duas folhas da primeira versão do projeto Indefinido 

Tabela 1: Breve descrição dos papéis guardados 
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ANEXO 1 – RELATÓRIO SOBRE ANÁLISE DO PROJETO DE EJA PELO SEE 
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ANEXO 2 – RELATÓRIO SOBRE VISITA AO PROF. DR. CARLOS JAMIL CURY 
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ANEXO 3 – LISTA DE PRESENÇA DE 03/11/2005 
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ANEXO 4 – LISTA DE PRESENÇA DE 17/11/(2005?) 
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ANEXO 5 – LISTA DE PRESENÇA DE 23/11/(2005?) 
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ANEXO 6 – LISTA DE PRESENÇA SEM DATA DEFINIDA 
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ANEXO 7 – RECORTE DO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS DE 21 DE JULHO DE 2006 
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ANEXO 8 – LISTA DE PRESENÇA DE REUNIÃO COM EDUCADORES 
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ANEXO 9 – TERMO DE COMPROMISSO DE CLAÚDIO 
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ANEXO 10 – TERMO DE COMPROMISSO DE GERALDO 
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ANEXO 11 – TERMO DE COMPROMISSO DE CIDA ALVES 
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ANEXO 12 – TERMO DE COMPROMISSO DE HERMES 
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ANEXO 13 – NARRATIVA DE EXPERIÊNCIAS DE GERALDO 
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ANEXO 14 – NARRATIVA DE EXPERIÊNCIAS DE CLAÚDIO 
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ANEXO 15 – NARRATIVA DE EXPERIÊNCIAS DE CIDA ALVES 
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ANEXO 16 – NARRATIVA DE EXPERIÊNCIAS DE HERMES 
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ANEXO 17 – DOCUMENTO A.16 
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ANEXO 18 – DOCUMENTO A.18 
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ANEXO 19 – DOCUMENTO A.17 
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ANEXO 20 – DOCUMENTO A.27 
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ANEXO 21 – DOCUMENTO A.28 
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ANEXO 22 – DOCUMENTO A.29 
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ANEXO 23 – DOCUMENTO A.19 

 

  



162 
 

 

 

  



163 
 

 

ANEXO 24 – DOCUMENTO A.20 
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ANEXO 25 – DOCUMENTO A.34 
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ANEXO 26 – QUESTIONÁRIO FEITO APÓS O GRUPO DE DISCUSSÃO – HERMES  
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ANEXO 27 – QUESTIONÁRIO FEITO APÓS O GRUPO DE DISCUSSÃO – GERALDO 
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ANEXO 28 – QUESTIONÁRIO FEITO APÓS O GRUPO DE DISCUSSÃO – CLAÚDIO  
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ANEXO 29 – QUESTIONÁRIO FEITO APÓS O GRUPO DE DISCUSSÃO – CIDA  
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