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RESUMO 

 

A formação de professores para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ainda tem sido 

desafiante, tanto para as políticas públicas como para as universidades. A ausência de 

formação, tanto inicial como continuada, reforçam a “herança maldita” de que qualquer 

pessoa está apta para ser professor na EJA. Além disso, o pouco interesse dos pesquisadores 

por este temática sustenta nossa intenção de investigação. Esta pesquisa trata dos enunciados 

sobre a formação de professores para a EJA, na perspectiva da Educação Popular (EP). Estes 

enunciados foram analisados a partir das práticas discursivas do Projeto Escola Zé Peão 

(PEZP), uma experiência de mais de duas décadas de existência que funciona em parceria 

com a Universidade Federal da Paraíba/Centro de Educação e o Sindicato dos Trabalhadores 

na Indústria da Construção e do Mobiliário de João Pessoa/PB. A problematização nos 

direciona a conhecer: Quais os enunciados do PEZP referente à formação de professores para 

a EJA, na perspectiva da EP, presente em sua prática discursiva? O objetivo geral consistiu 

em analisar a prática discursiva do PEZP concernente à formação de professores da 

modalidade EJA e os específicos, em identificar os enunciados presentes neste discurso, 

analisar as regularidades e a contribuição para a formação de professores para esta 

modalidade da educação e analisar, ainda, a Proposta Político Pedagógica do PEZP, os efeitos 

de saber-poder para a formação deste nível de professores. Por tratar-se de uma pesquisa de 

natureza qualitativa, o caminho teve como método a Análise Arqueológica do Discurso de 

inspiração foucaultiana. Foram selecionados documentos nos arquivos do PEZP, como 

também a realização de entrevistas e a aplicação de questionário. Os depoimentos foram 

tratados como discursos. Os resultados demonstraram que a formação dos professores 

alfabetizadores é praticada e caracterizada como sendo processual, sistemática e 

instrumentalizadora, partindo tanto das necessidades didático-pedagógicas de sala de aula, 

como das necessidades de ensino-aprendizagem dos operários alunos e do contexto em que 

eles se encontram inseridos como trabalhadores, cidadãos e seres humanos. As estratégias de 

formação do PEZP procura atender a estas necessidades. A ênfase dada no acompanhamento 

pedagógico, no planejamento semanal ou quinzenal de aulas e na sistematização/reflexão, 

através das fichas de acompanhamento do desempenho semanal do professor alfabetizador, 

entre outras estratégias formativas, se constitui como importantes para que o PEZP atenda 

seus objetivos e contribua com a formação de professores para o campo da EJA. As 

conclusões possibilitam afirmar a importância e a relevância do PEZP, como uma proposta 

pedagógica de formação de professores alfabetizadores, reforçando a tese de que este possui 

relevante contribuição à formação de professores para a EJA sob a ótica da EP, constituindo-

se em um espaço pelo qual se propicia o exercício do magistério articulando teoria e prática, 

reflexão, planejamento, sistematização da experiência, avaliação e autoavaliação das práticas 

pedagógicas na EJA, como elementos essenciais à formação inicial de licenciandos. Além de 

ser responsável também, em formar quadros para a EJA no Estado da Paraíba, por estar aberto 

a receber estudantes de todas as licenciaturas da Universidade Federal da Paraíba. 

 

Palavras-chave: Formação de professores. Educação de Jovens e Adultos. Educação Popular. 
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RESUMEN 

 

 

La formación de profesores dirigida a la Educación para Jóvenes y Adultos (EJA) aún viene 

siendo desafiante, tanto para las políticas públicas como para las universidades. La falta de 

formación, tanto inicial como continua, refuerzan la “herencia maldita” de que cualquiera está 

preparado para ser profesor en EJA. Por lo tanto, el poco interés por parte de los 

investigadores de esta temática sostiene nuestra intención de investigación que trata de los 

enunciados sobre la formación de profesores para la EJA, en la perspectiva de la Educación 

Popular (EP). Estos enunciados fueron analizados a partir de las prácticas discursivas del 

Proyecto Escuela Zé Peão (PEZP), una experiencia de más de dos décadas de existencia que 

funciona juntamente con la Universidad Federal da Paraíba/Centro de Educación y el 

Sindicato de los Trabajadores en la Industria de la Construcción y del Mobiliario de João 

Pessoa/PB. La problematización nos lleva a conocer los enunciados del PEZP referente a la 

formación de profesores para la EJA, en la perspectiva de la EP, presentes en su práctica 

discursiva. El objetivo general consistió en analizar esa práctica del PEZP concerniente a la 

formación de profesores de la modalidad EJA, y los específicos, en identificar los enunciados 

presentes en este discurso, analizar las regularidades y la contribución para la formación de 

profesores para esta modalidad de educación y además, analizar la Propuesta Político-

Pedagógica del PEZP, los efectos de saber-poder para la formación de este nivel de 

profesores. Por tratarse de una investigación de naturaleza cualitativa, el camino tuvo como 

método el Análisis Arqueológico del Discurso de inspiración de Foucault. Fueron 

seleccionados documentos en los archivos del PEZP, también la realización de entrevistas y la 

aplicación de cuestionario. Las declaraciones fueron tratadas como discursos. Los resultados 

demostraron que la formación de los profesores alfabetizadores es practicada y caracterizada 

como procesual, sistemática e instrumentalizadora, partiendo tanto de las necesidades 

didáctico-pedagógicas de la sala de clase, como de las necesidades de enseñanza-aprendizaje 

de los operarios-alumnos y del contexto en el que ellos se encuentran insertados como 

trabajadores, ciudadanos y seres humanos. Las estrategias de formación del PEZP buscan 

atender a estas necesidades. El énfasis dado en el acompañamiento pedagógico, en el 

planeamiento semanal o quincenal de las clases y en la sistematización/reflexión, a través de 

las fichas de acompañamiento del desempeño semanal del profesor alfabetizador, entre otras 

estrategias formativas, se constituye como importantes para que el PEZP alcance sus objetivos 

y contribuya a la formación de profesores para el campo de EJA. Las conclusiones posibilitan 

afirmar la importancia del PEZP como una propuesta pedagógica de formación de profesores 

alfabetizadores, reforzando la tesis de que este contribuye, de forma relevante, a la formación 

de profesores para la EJA bajo la óptica de la EP, constituyéndose de un espacio por el cual se 

propicia el ejercicio del magisterio, articulando teoría y práctica, reflexión, planeamiento, 

sistematización de la experiencia, evaluación y autoevaluación de las prácticas pedagógicas 

en la EJA, como elementos esenciales a la formación inicial de licenciados. Además de ser 

responsable por la formación de cuadros para la EJA en el Estado de Paraíba, por estar abierto 

a recibir a estudiantes de todas las carreras de la Universidad Federal de Paraíba. 

 

 

Palabras-clave: Formación de profesores. Educación para Jóvenes y Adultos. Educación 

Popular. 
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INTRODUÇÃO 

 

Investigar a formação de professores para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

balizado pelo paradigma da Educação Popular (EP), tem constituído interesse de poucos 

pesquisadores, evidenciando um campo ainda vasto para a investigação, pois as pesquisas que 

tomam a EJA como seu objeto de estudo, bem como a formação do professor para esta 

modalidade educativa, ainda são ínfimas em quantidade. De acordo com uma pesquisa 

coordenada por Haddad et al. (2000), em que se cobre um período de 12 anos (1986-1998), 

foram produzidas, no Brasil, 7.568 (100%) pesquisas em Programas de Pós-Graduação, na 

área da Educação. Desse total, 222 (2,93%) produções abordam o tema EJA, sendo 202 

(2,67%) dissertações e 20 (0,26%) teses
1
. Logo, do total de 183 produções analisadas, 

organizadas em temas e subtemas, 32 (28 dissertações e 4 teses) tratavam de temática 

referente ao Professor (relação professor/aluno e visões sobre EJA, com 12 produções; 

professor: sua prática e sua formação, com 20 produções) e 24 abordaram o tema da 

Educação Popular (participação dos movimentos sociais em EJA, com 09 produções; 

Educação para cidadania, com 12, e Educação Popular na Primeira República, com 03 

produções). As demais teses e dissertações (127) versaram sobre as seguintes temáticas: 

aluno de EJA (48 produções), concepções e práticas de EJA (39 produções) e políticas 

públicas de EJA (40 produções).  

As informações obtidas, por Haddad e demais pesquisadores de sua equipe, 

constataram que o eixo Centro-Sul, com destaque para o Sudeste, foi responsável por 65,31%, 

entre dissertações e teses. Em seguida, a região nordeste respondeu por 16,67% da produção 

nacional, destacando-se os seguintes estados que possuem Programas de Pós-Graduação em 

Educação: Paraíba (7,21%), Ceará (3,60%), Pernambuco (2,70%), Bahia (2,25%), Rio Grande 

do Norte (0,45%) e Sergipe (0,45%). No período de desenvolvimento desta pesquisa, não 

foram produzidas teses na região nordeste concernentes à temática EJA (HADDAD et al. 

2000, p. 8), apesar da existência de cursos de doutoramento nesta região, autorizados pela 

CAPES, desde 1992 na UFBA; 1994, na UFC e na UFRN; 2002, na UFPE; 2003, na UFPB; 

2007, na UFS; 2008, na UNEB e, em 2010, na UFAL
2
.  

 

                                                
1 Do total de 222 trabalhos, a equipe coordenada pelo professor Sérgio Haddad avaliou e concluiu que 183 (de 

222) trabalhos estavam em “conformidade com o critério estipulado pela pesquisa, isto é, estes trabalhos 

estavam em conformidade com o recorte temporal e temático do estado da arte” que pretendiam realizar 

(HADDAD, et al. 2000, p. 10). 
2 Vale salientar que a UFPI aguarda homologação do CNE, apesar de já estar em funcionamento o Curso de 

Doutorado em Educação, conforme informa o site da CAPES, consultado em 25/03/2011. 
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Ainda, com o intuito de reforçarmos a justificativa e a relevância da presente 

pesquisa, com base no objeto, formação de professores no campo da EJA, executamos um 

levantamento nos sites de onze Programas de Pós-Graduação em Educação, da região 

nordeste do Brasil (UFAL, UFBA, UFC, UFPB, UFPE, UFPI, UFMA, UFRN, UFSE, UECE 

e UNEB). O resultado foi organizado em tabela e quadros, e as informações não foram 

apuradas. O recorte temporal compreendeu de 2000 a 2008. Porém, estamos cientes de que 

nem toda a produção discente destas Pós-Graduações encontra-se ainda digitalizada e 

disponível para consulta nas respectivas páginas eletrônicas dos PPGE. 

O procedimento para seleção das produções deu-se com base na leitura dos títulos 

que enunciavam a formação de professores de EJA e, quando esta não era suficiente, fez-se 

com a leitura dos respectivos resumos e palavras-chave. Os resultados, obtidos pelo 

levantamento realizado sobre a produção regional, confirmaram os achados da investigação 

coordenada por Haddad et al. (2000), justificando, também, a relevância do tema investigado 

nesta tese.  

As informações coletadas no levantamento dos sites dos PPGE‟s revelam as 

seguintes informações:  

 que a investigação sobre a formação do educador popular para a EJA ainda 

não se constitui em foco privilegiado de interesse entre os pesquisadores 

da região nordeste; 

 quando há o interesse pela formação do professor da EJA, as pesquisas, 

em sua maioria, têm manifestado um maior interesse por experiências que 

se realizam pelo poder governamental (aquelas ministrada pelos estados 

e/ou municípios);  

 os dados também enunciam certo interesse dos pesquisadores por 

programas (estatais ou sob a responsabilidade de organizações da 

sociedade civil) e a contribuição destes para a formação de professores;  

 observa-se ainda, algumas pesquisas com o foco em experiências que 

possuem caráter de extensão universitária em parceria com movimentos 

sociais populares e sua contribuição para a formação de professores.  
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TABELA 1 – Quantitativo das produções de dissertações e teses disponibilizadas nos sites dos Programas de Pós-Graduação em Educação e 

respectivas Bibliotecas digitais (2000 a 2008). 

Programa de Pós-Graduação 

em Educação  

Início Mestrado 

 

Nº de Dissertações   Início Doutorado  Nº de Teses   Produção total –

TDE(s) – disponível 

no site do Programa) 

UFAL  2001 31 (de 2006-2008) –  – 31 

UFBA 1972 64 (de 2001-2006) 1992 38 (de 2001-2006) 102 

UFC 1977 54 (de 2006-2008) 1994 49 (de 2006-2008) 103 

UECE 2003 11 (de 2006) 

 

– – 11 

UFMA 1988 37 (de 2005-2008) – – 37 

UFPB 1977 257 (de 2000-2008)
3
 2003 24 (2006-2008)

4
 281 

UFPE 1978 180
5
 (de 2001-2008) 2002 24

6
 (de 2006-2008) 204 

UFPI 1991 144 (de 2000-2008) – – 144 (apenas os 

resumos)  

UFRN 1978 69 (de 2002-2008) 1994 81 (de 2002-2008) 150
7
 

UFSE 1994 18 (2008) 2007 – 18 

UNEB 2001 73 (de 2003-2006) 2008 – 73 

TOTAL - 938 – 216 1.154 
Fonte: CAPES. Período da consulta: Novembro/2008.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 O quantitativo das dissertações, no período de 2000 a 2003, foi obtido na seguinte referência bibliográfica: RODRIGUES, Janine Marta Coelho et al. Pesquisa em educação 

na Paraíba: 30 anos (1977-2007): compromisso com a educação dos setores esquecidos da sociedade. João Pessoa: Universitária/UFPB, 2007. 536 p. 
4 Quatro, dentre as vinte e quatro teses do PPGE/UFPB, foram identificadas no acervo da biblioteca setorial do Centro de Educação.  
5 Até a data da consulta (19/11/08), constavam 184 dissertações, dentre as quais, 4 delas estavam com os nomes repetidos, sendo 3 em 2006 e, 1, em 2007.  
6
 Até a data da consulta (19/11/08), constavam 25 Teses, dentre as quais, 1 estava com o nome repetido em 2007. 

7 O sistema confirma que, no período de 2000-2008, as produções totalizam 162 dissertações e teses. 
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Conforme se observou nos Quadros 1 e 2 (p. 29 e 30), constata-se o interesse de 

pesquisadores pelos seguintes temas:  

 a formação de educadores no nível médio, na modalidade Normal;  

 a avaliação de proposta pedagógica para formação de professores de EJA, 

na Pós-Graduação, lato sensu;  

 a formação do educador da EJA, em Educação Matemática e 

 a análise discursiva como ferramenta de compreensão da formação de 

docentes.  

Os títulos das pesquisas também enunciam que não há uma única referência cujo 

objeto tenha sido o profissional do magistério que trabalha com a EJA. Ora ele é denominado 

de docente, ora, de educador, ou de professor. O termo professor é mais usual nas pesquisas 

que têm como campo empírico os programas oficiais de EJA, enquanto os termos docente e 

educador são identificados com as investigações que se preocupam com o ensino superior e 

com os movimentos sociais, respectivamente. 

Outra pesquisa realizada, em âmbito nacional, por Andrade (2006), objetivou 

analisar os estudos sobre formação de professores entre os anos de 1999 a 2003, defendidos 

em Programas de Pós-Graduação em Educação. Os seus resultados evidenciaram o 

silenciamento de temas relacionados à formação de professores no campo da formação 

política, da formação do professor para atuar nos movimentos sociais, bem como na EJA, na 

educação indígena, para atuar com a diversidade cultural. 

Esta pesquisa ratificou, ainda, os estudos realizados por André et al. (1999) e 

André (2004), como também constatou o seguinte: “Nos anos 2000 o quadro não mudou 

significativamente. Há pouquíssimos trabalhos que abordaram essa temática” (ANDRADE, 

2006, p. 69), referindo-se ao que foi citado no final do parágrafo anterior. Essa pesquisa, 

portanto, reforça as informações aqui apresentadas. 

No Quadro 3 (p. 31), constata-se também que os dados ratificam o estudo de 

Haddad et al. (2000) no tocante às poucas pesquisas sobre este tema nos Cursos de 

Doutorado, em nível nacional, mas com progressivo avanço na região nordeste que começa a 

apresentar teses concernentes à formação do professor para a EJA. Vale esclarecer que nem 

todas as teses, defendidas pelos Programas, em destaque no presente quadro, encontram-se 

disponíveis nas suas respectivas páginas eletrônicas.  

Enfim, a tabela e os quadros apresentados visam ressaltar que o tema EJA, 

independentemente do foco, ainda requer mais atenção por parte dos pesquisadores. Isso 
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evidencia um campo em aberto, amplo e de possibilidades em favor do direito à educação 

para todos e todas e de políticas públicas compromissadas com a mudança de realidades para 

o contingente (alunos e professores) da EJA, além de revelar uma amostragem da produção 

acadêmica nesse campo. 

Desse modo, a partir das produções elencadas nos Quadros 1, 2 e 3, é possível 

identificar que os interesses dos pesquisadores apontam para campos discursivos diversos, tais 

como: formação, prática pedagógica, didática, prática discursiva, movimentos sociais, 

políticas públicas oficiais etc., além de apresentar a seguinte regularidade enunciativa
8
: 

formação inicial ou continuada do professor para a EJA torna-se imprescindível para a 

qualidade da educação para essa modalidade.  

Tradicionalmente, a formação no campo da EJA tem sido orientada, tanto pela 

teoria da Educação Popular, como por outras teorias classificadas como “Teorias não-críticas” 

ou “Teorias crítico-reprodutivistas” (SAVIANI, 2002), ou como aquelas que se encontram no 

campo discursivo da “Pedagogia Liberal” (LIBÂNEO, 1995), ou, ainda, como aquelas que se 

enquadram na categoria “Educação Bancária” (FREIRE, 2002a).   

E, conforme a pesquisa de Andrade (2006, p. 37), estes outros paradigmas 

norteadores da formação de professores também são categorizados e identificados na seguinte 

forma de racionalidade: racionalidade técnica – modelos tradicionais de formação docente; 

racionalidade prática – o professor analisa constantemente sua prática pedagógica cotidiana; 

e os modelos de formação norteado pela racionalidade crítica – cuja intencionalidade é a 

formação para a igualdade e justiça social. 

A estes, acrescenta-se, ainda, “o modelo dos institutos superiores de educação, no 

qual essa formação, embora vinculada ao ensino superior, é desvinculada do ensino 

universitário [...]” (SCHEIBE, 2006, p.54) que, tradicionalmente, tem se ocupado pela tríade 

ensino, pesquisa e extensão como elementos essenciais à formação de professores. 

Assim, o que temos assistido dos anos 1990 em diante, é o surgimento de cursos 

superiores para a formação de professores, em fins de semana, em cuja formação se questiona 

a presença do espírito acadêmico-científico.   

                                                
8 A regularidade enunciativa caracteriza-se pela função enunciativa de um conjunto de enunciados de diferentes 

campos discursivos. 
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Quadro 1 – Mapeamento de dissertações sobre EJA dos Programas de Pós-Graduação em Educação da UFAL, UFBA, UFC, UFPB, UFPE, 

UFPI, UFMA, UFRN, UFSE, UECE e UNEB, no período de 2000 a 2005 

Nº ANO AUTOR(A) 

 

TÍTULO/SIGLA DA INSTITUIÇÃO 

01 2000 Elizabete Carlos do Vale O processo formativo dos professores-alfabetizadores na prática educativa do MEB/Mossoró-RN: um estudo de 

caso/PPGE-UFPB9 (Dissertação). 

02 2001 Magdalânia Cauby França  Em busca da especificidade da formação de educadores de jovens e adultos/PPGE-UFBA10 (Dissertação).  

03 2002 Edileuza Custódio Rodrigues Formação de professores de jovens e adultos e necessidades das aprendizagens/PPGE-UFPB (Dissertação). 

04 2002 Francisca de Lourdes dos Santos 

Leal 

A prática pedagógica de professores alfabetizadores de jovens e adultos em Teresina: dilemas e desafios/PPGE-

UFPI11 (Dissertação). 

05 2003 

 

Ana Cláudia da Silva Rodrigues Formação de professores no nível médio para o ensino fundamental do campo: conforme a percepção dos 

docentes da I turma, na cidade de Bananeiras – PB/ 

PPGE-UFPB (Dissertação). 

06 2003 Bernadina Silva de Carvalho Práticas pedagógicas dos alfabetizadores do Programa Alfabetização Solidária: um estudo de caso realizado nos 

municípios de Pitimbu e Assunção-PB/PPGE-UFPB (Dissertação). 

07 2003 Kézia Cortez da Silva A formação matemática do educador de adultos: um olhar a partir da Escola Zé Peão/PPGE-UFPB (Dissertação). 

08 2003 Francisca Maria da Conceição  Formação de professores para a Educação de Jovens e Adultos na Pós-Graduação lato sensu da UFPE/PPGE-

UFPE12 (Dissertação). 

09 2004 Josaniel Vieira da Silva A prática pedagógica de professores–alunos em programas de educação de jovens e adultos: da fragilidade da 
formação inicial à perspectiva de prática reflexiva/PPGE-UFPB (Dissertação). 

10 2004 Ivanise Simplício de Melo Cotidiano e conscientização na docência da educação de jovens e adultos – EJA/PPGE-UFPB (Dissertação). 

11 2004 Maria da Conceição Valença da 

Silva  

A prática docente na EJA: o caso da Penitenciária Juiz Plácido de Souza em Caruarú/PPGE-UFPE (Dissertação). 

12 2005 Milene Maria Machado de Deus Interdisciplinaridade no Projeto Escola Zé Peão: discursos e práticas/PPGE-UFPB (Dissertação). 

13 2005 Edneide da Conceição Bezerra  Práticas interformativas e desenvolvimento profissional de professores de jovens e adultos/PPGE-UFRN13 

(Dissertação). 

14 2005 Daisy Clécia Vasconcelos da 

Silva 

Alfabetização de Jovens e Adultos: desvendando práticas, construindo possibilidades/PPGE-UFRN (Dissertação). 

 

 

                                                
9 As dissertações e teses acompanhadas da sigla PPGE-UFPB encontram-se disponíveis em: RODRIGUES (2007) e no site do referido programa: 

<http://www.ce.ufpb.br/ppge/>.    
10 As dissertações e teses acompanhadas da sigla PPGE-UFBA encontram-se disponíveis em: <http://www. faced.ufba.br>. 
11 As dissertações acompanhadas da sigla PPGE-UFPI encontram-se disponíveis em: <http://www.ufpi.br/mesteduc/>. 
12

 As dissertações e teses acompanhadas da sigla PPGE/UFPE encontram-se disponíveis na página do Programa: <http://www.ufpe.br/ppgedu/>. 
13 As teses e dissertações acompanhadas da sigla PPGE/UFRN encontram-se disponíveis na página do Programa: <http://www.ppged.ufrn.br/publicacoes.php>. 

http://lattes.cnpq.br/3180789128185719
http://lattes.cnpq.br/3180789128185719
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Quadro 2 – Mapeamento de dissertações sobre EJA dos Programas de Pós-Graduação em Educação da UFAL, UFBA, UFC, UFPB, UFPE, 

UFPI, UFRN, UFSE, UECE e UNEB, no período de 2006 a 2008 

                                                
14 Das dissertações acompanhadas da sigla PPGEDUC-UNEB encontram-se disponibilizados apenas os resumos no site do Programa: 

<http://www.ppgeduc.uneb.br/producao.html>. 
15 As dissertações, acompanhada da sigla CMAE-UECE, encontram-se disponíveis na página: <http://www.ced.uece.br/cmae/>.  
16 As teses e dissertações acompanhadas da sigla PPGE-UFC encontram-se disponíveis na página: <http://www.teses.ufc.br/>.  
17

 As dissertações acompanhadas da sigla PPGE-UFMA encontram-se disponíveis na página: <http://www.tedebc.ufma.br/tde_busca/resultado-tdes-prog.php>. 
18 As teses e dissertações acompanhadas da sigla PPGE-UFAL encontram-se disponíveis na página: <http://cedu.ufal.br/posgraduacao/ppge/>. 

Nº ANO AUTOR(A) 

 

TÍTULO/SIGLA DA INSTITUIÇÃO 

01 2006 Clara Maria Almeida Rios 

 

Educação de jovens e adultos no município de Salvador: relação entre a proposta da Secretaria de Educação e a 

Prática/PPGEDUC-UNEB14 (Dissertação). 

02 2006 Mauro Roque de Souza Junior Educação na Reforma Agrária: uma proposta extensionista da UNEB para o PRONERA/PPGEDUC-UNEB 

(Dissertação). 

03 2006 Luclécia Teixeira  

Lins 

A formação das educadoras e educadores do MST/PPGE-UFPB (Dissertação). 

04 2006 Regina Celi Delfino da Silva Necessidade de formação continuada de professores da educação de jovens e adultos/PPGE-UFPB 

(Dissertação). 

05 2006 Maria das Neves de Medeiros Formação e autoformação do professor de jovens e adultos: uma construção na ambiência escolar/PPGE-UFPB 
(Dissertação). 

06 2006 Oneide Campos Pojo Entre saberes e práticas: a alfabetização de jovens e adultos no MOVA Belém/PPGE-UFRN (Dissertação). 

07 2006 Elça Maria Sá Bandeira  Formação continuada e prática docente: encontros e desencontros em uma experiência de educação de jovens e 

adultos/CMAE-UECE15 (Dissertação). 

08 2007 Laércio dos Santos  Formação continuada dos professores de educação de jovens e adultos da rede estadual do sertão do Moxitó-

Ipanema/Arcoverde/PE – 2001 a 2005/PPGE-UFPE (Dissertação). 

09 2007 Jamilastreia Alves da Silva 

 

Educação de Jovens e Adultos: implicações da presença freireana na prática pedagógica de alfabetizadores/PPGE-

UFC16 (Dissertação sem versão digital do trabalho). 

10 2007 Helianane Oliveira17 Rocha A educação do campo nos espaços das lutas políticas dos movimentos sociais: análise e contribuições da 

formação dos(as) educadores(as) do MST no Maranhão via o PRONERA/PPGE-UFMA (Dissertação). 

11 2007 Katia Maria da Silva Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – (PROFA) e a formação do professor alfabetizador de 

jovens e adultos no município de União dos Palmares/Alagoas/PPGE-UFAL18 (Dissertação).     

12 2008 Vanira Maria Laranjeiras Lins  Formação docente na Educação de Jovens e adultos: processos de inclusão/exclusão de pessoas com necessidades 

educacionais especiais em uma perspectiva de humanização/PPGE-UFPE (Dissertação).    

13 2008 Claudia Cristina Medeiros de 

Almeida 

A formação docente na educação de jovens e adultos: uma análise discursiva/PPGE-UFAL (Dissertação).  

http://lattes.cnpq.br/0862807474507828
http://lattes.cnpq.br/3086107106268660
http://lattes.cnpq.br/9917986183707278
http://lattes.cnpq.br/9917986183707278
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Quadro 3 – Mapeamento de algumas Teses dos Programas de Pós-Graduação em Educação 

da UFBA, UFC, UFPB, UFPE e UFRN, disponíveis em suas respectivas páginas na Internet, 

a partir do ano 2000 

 

 

Por meio destas informações, situamos o estado da arte, para validar a importância 

de se pesquisar sobre a formação do professor para a EJA, sob a perspectiva da Educação 

Popular e, assim, contribuir com o aprofundamento desta discussão no meio acadêmico, 

reforçando a necessidade de mais investimento em pesquisas que tratem de EJA e Educação 

Popular como fenômenos que ainda merecem atenção na região nordeste e no país, como 

constatou o estudo da arte da formação de professores no Brasil, realizado por André et al. 

(1999, p. 309). Em tal estudo, reforça-se o “silêncio das pesquisas” em relação a alguns temas 

de investigação, na década de 1990 e, dentre estes silêncios, o da formação do professor para 

a educação de jovens e adultos.  

Considerando os argumentos até então expostos, levantamos os seguintes 

questionamentos prévios: Qual é a relevância de se pesquisar sobre a formação de professores 

de EJA sob a ótica da Educação Popular? Que foco de investigação é possível identificar 

acerca da formação do professor de EJA na perspectiva da Educação Popular? 

Inicialmente, entendo que nenhum objeto de pesquisa está ultrapassado ou que 

todo o conhecimento sobre um dado objeto possa ser exaurido. Existe sempre um novo olhar 

ainda possível aos pesquisadores. No campo da educação (e das demais ciências), não existe 

um desgaste do objeto, uma vez que ele está em constante movimento, possui dinamicidade e 

situa-se em contextos históricos e sociais diferenciados. É produção humana exposta a 

transformações de toda ordem e abrangência.  

Assim, a relevância de se pesquisar a formação do professor para a EJA, segundo 

o foco da Educação Popular, se justifica, ainda, pelos seguintes motivos:  

 a existência histórica e heroica de várias experiências de EJA, promovidas 

por entidades vinculadas aos movimentos sociais, por todo país, anunciam 

 

Nº 

 

ANO 

 

AUTOR 

 

TÍTULO/SIGLA DA INSTITUIÇÃO  

 

01 2007 José Barbosa da 

Silva 
 

Educação de Jovens e Adultos: o “aprender a aprender” e a 

prática pedagógica de professores na rede municipal de ensino em 
João Pessoa/PPGE-UFC (Tese). 

02 2007 Rosa Aparecida 

Pinheiro 
Formação de educadores de jovens e adultos no Programa 

Geração Cidadã: relação entre saberes na proposição 
curricular/PPGE-UFRN (Tese). 

03 2006 Denise Aparecida 

Brito Barreto 
Representações sociais do professor de educação de jovens e 

adultos sobre leitura e escrita/PPGE-UFBA (Tese). 

http://lattes.cnpq.br/6292207464385037
http://lattes.cnpq.br/6292207464385037
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4772008U6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4772008U6
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que há razões suficientes para que esta modalidade se configure como 

fenômeno de pesquisa; 

 é uma oportunidade de fazer ciência em torno da formação de professores 

para a EJA; 

 por existir poucas universidades que se preocupam com a formação inicial 

para a EJA (BRASIL/MEC/SECAD, 2008); 

 a ausência de uma política específica de formação de educadores para a 

EJA e a sua marginalidade frente às demais modalidades educativas; 

 os poucos recursos didáticos existentes e a abertura de escolas para atender 

a especificidade deste contingente de educandos. 

Enfim, por ser um tema vasto, foi que me propus a estudá-lo e pesquisá-lo, a partir 

das práticas discursivas
19

 de uma iniciativa de EJA, construída na perspectiva da Educação 

Popular. Esta se denomina Projeto Escola Zé Peão (PEZP), funcionando há duas décadas 

(desde 1991), na luta pelo processo de escolarização (alfabetização e pós-alfabetização) de 

operários da construção civil, na cidade de João Pessoa/PB.  

O PEZP é uma experiência que, nesta tese, tomaremos como um movimento 

social, a partir da referência do “grupo Zé Peão” que, em 1986, assumiu a direção do 

Sindicato desta indústria. Este projeto existe em virtude de sua parceria realizada entre o 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de João Pessoa 

(SINTRICOM) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB)/Centro de Educação (CE), 

Campus I, como é possível evidenciar no seguinte discurso disponível na página online da 

Comissão Permanente do Concurso de Vestibular da UFPB: “Extensão: Entre os projetos 

destaca-se o Zé Peão, desenvolvido numa parceria entre o Centro de Educação e o Sindicato 

da Construção Civil e Mobiliário. Através do Zé Peão, bolsistas e voluntários vão aos 

canteiros de obras para alfabetizar os trabalhadores”. Assim, o PEZP se configura como uma 

iniciativa de extensão universitária popular. 

A perspectiva de EP, que estamos adotando nesta pesquisa, se direciona pela 

concepção freireana de Educação Popular, que se identifica com as lutas dos “esfarrapados do 

mundo”, das classes populares, visando um modelo de sociedade mais justa e humana. Um 

tipo de EP libertadora, emancipadora, pautada no diálogo e no princípio pedagógico do fazer 

com e nunca para as camadas populares. De uma prática e de um entendimento da EP como 

“[...] uma forma de intervenção no mundo. Intervenção que além do conhecimento dos 

                                                
19 Consultar Quadro 4, no corpo desta Introdução.  
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conteúdos bem ou mal ensinados e/ou aprendidos implica tanto no esforço da reprodução da 

ideologia dominante quanto o seu desmascaramento” (FREIRE, 2005, p. 98). 

O interesse pela formação de professores para a Educação de Jovens e Adultos, 

sob a perspectiva da Educação Popular, nas práticas discursivas do Projeto Escola Zé Peão, 

surgiu a partir da experiência vivenciada na condição de professor alfabetizador (1997-2000) 

e no exercício da função de coordenador pedagógico (2000-2003), nesse projeto. A relação 

com este projeto, no qual fui alfabetizador deu-se a partir de 1997. Em um canteiro de obra, 

no espaço de uma laje, untada pelo pó do cimento e do giz, muitas vezes servida de apenas 

um bico de luz, decorada com tamboretes, mesas, quadro de giz, um armário improvisado e 

alguns cartazes para decorar o ambiente escolar, os operários da construção civil me ajudaram 

a reforçar minha opção política pela Educação Popular e pelo ideal de emancipação e 

libertação, do homem e da mulher, do processo de alienação em que muitos vivem em nossa 

sociedade. 

O Projeto Escola Zé Peão foi uma experiência de EP que veio se somar à minha 

formação acadêmica no Curso de Pedagogia (1995.2 a 1999.1). Imbuído do ideal 

transformador, pensei que, no referido Projeto, fosse capaz de fazer a “revolução”, mudar de 

uma hora para outra a vida dos operários da construção civil, a partir do processo de 

conscientização. Pensei que, com o processo de alfabetização, fosse capaz de conscientizar os 

alunos-operários. Uma lição que tiro de tudo isso é o fato de que a EP não se faz para os 

homens e mulheres. A EP se faz com os sujeitos, segundo a concepção paulofreireana! É um 

processo que envolve respeito aos saberes não escolares, aos saberes não acadêmicos. É uma 

Pedagogia crítica da educação, cuja característica maior está em sua dimensão política a favor 

das classes trabalhadoras, daqueles que vivem em condições injustas e assimétricas na 

sociedade, para transformar e mudar tal situação. É uma educação que objetiva a emancipação 

e o processo de libertação dos seres humanos da ignorância, a qual aliena a todos inseridos no 

sistema capitalista, que encobre a realidade e que nega o protagonismo dos sujeitos.  

Aprendi no Projeto Escola Zé Peão que o processo de libertação e emancipação 

dos sujeitos operários da indústria da construção civil inicia-se pela aquisição dos códigos 

linguísticos, pela leitura da palavra, articulando-a à leitura de mundo. Aprendi que contribuir 

com a libertação e emancipação das pessoas requer um conjunto de ações, entre elas, 

alfabetizar numa perspectiva crítica, fazendo dos sujeitos coparticipantes deste processo. 

Aprendi no Projeto Escola Zé Peão a ouvir meus alunos, suas histórias de vida, 

seus sonhos e frustrações. Aprendi também o quanto estamos contaminados pelo discurso do 

capitalismo, o qual nos impõe o medo de lutar por uma transformação nas estruturas sociais 
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vigentes, o medo de perder o emprego, o medo de passar fome e por privações diversas. 

Assumimos o discurso capitalista de que, se lutarmos individualmente, seremos capazes de 

demarcar nosso território. Os que não lutam por isso, afirma esse discurso, vivem derrotados 

por serem incapazes de lutar. Este discurso falseia a realidade e nos impede de sermos leitores 

críticos dessa mesma realidade; de enxergar que a todos não foram dadas as mesmas 

condições e instrumentos de luta.  

No Projeto Escola Zé Peão, nossas conquistas eram pequenas diante da potência 

desse discurso. Contudo, estas mesmas conquistas eram grandiosas quando se percebia alguns 

dos operários em processo de emancipação, mais críticos da sua realidade de vida e de 

trabalho, apoderando-se e utilizando-se da leitura e da escrita. Tais constatações eram feitas 

por meio de um veículo imprescindível: o diálogo em sala de aula e nos diversos espaços 

oportunizados para conversas informais.  

A experiência em processo no PEZP, na condição de alfabetizador, credenciou-me 

a participar como ministrante de um curso de formação para professores leigos das escolas 

comunitárias de Pilão Arcado, município situado no sertão da Bahia
20

, no período de 10 a 12 

de outubro de 1998. Essas escolas eram sustentadas, na época, pela Paróquia Santo Antônio 

do referido município. O conteúdo do curso foi a matemática básica. Os professores estavam 

com dificuldades em trabalhar com as quatro operações e com os sistemas de medidas. 

Participaram desta atividade onze educadores e educadoras populares. Todos possuíam, no 

máximo, a primeira fase do Ensino Fundamental. Foi uma experiência com a qual muito 

aprendi como educador e ser humano. Para mim, o conteúdo ensinado e as técnicas de ensino 

da matemática apresentadas ficaram em segundo plano diante da grandeza das histórias de 

vida daqueles(as) educadores(as).  

Penso que elas/eles, a partir de suas histórias de vida e práticas educativas, me 

ensinaram mais do que eu a eles. Além de professores leigos, eles também eram 

trabalhadores(as) da terra (agricultores). Todos(as) dividiam suas atividades diárias entre o 

trabalho braçal e o trabalho intelectual. Muitos deles ministravam aulas à sombra de árvores, 

ou em galpões improvisados ou no quintal de suas casas. Alguns transformavam as salas de 

suas simples e pobres residências em salas de aula. O que mais me chamou atenção foi a 

vontade e a disposição para aprender e, juntos, construirmos possibilidades de ensinar-

aprender matemática para os educandos, com base na realidade de vida daquele povo. Foi 

uma experiência que poucos alunos de um curso de Pedagogia vivenciam enquanto 

                                                
20 Este município é margeado pelo rio São Francisco e, na época da construção da represa de Sobradinho, a 

antiga cidade foi inundada pelas águas do velho Chico, sendo reconstruída em outro espaço.   



35 

 

graduandos: o contato e o confronto “nu e cru” da teoria com a prática real, carregada de 

dificuldades... de pobreza... Hoje, posso avaliar que esta experiência me fez enxergar, com a 

maior amplitude, que a educação é um instrumento importante para podermos mudar a 

sociedade em favor de todos e todas, indistintamente. Ela propicia crescimento humano, 

solidariedade, tolerância entre os seres humanos. Ela faz crescer e desenvolver nossas 

habilidades humanas, quando direcionada na perspectiva das classes populares. 

No período de 2000 a 2003, minha relação com a EP, no Projeto Escola Zé Peão, 

deu-se, não mais como professor alfabetizador, mas na condição de coordenador pedagógico. 

Nessa função, tive como rotina, dentre outras, orientar os professores no tocante à 

alfabetização dos operários na língua materna, à educação matemática e também aos saberes 

vinculados aos estudos da sociedade e da natureza. Não obstante, o acompanhamento a este 

professor alfabetizador se estendia no assessoramento à metodologia do ensino do PEZP, às 

questões de relacionamento professor-aluno e na exigência da pesquisa como ferramenta para 

se construir as aulas. Por meio destas atividades, a dimensão política da Educação Popular se 

fazia presente.  

O processo de acompanhamento pedagógico dos professores alfabetizadores era 

contínuo e objetivava formar futuros profissionais comprometidos com o processo educativo 

das camadas populares. O processo de formação continuada ocorria através de: visitas 

pedagógicas, oficinas pedagógicas, discussões individuais ou coletivas com membros da 

coordenação, participação em seminários/eventos organizados pelo próprio projeto ou por 

outras instituições, reuniões semanais, ficha de acompanhamento, participação nas 

assembleias do sindicato, e reuniões periódicas de avaliação com a equipe pedagógica. Assim, 

o PEZP propiciou-me uma formação docente para a EJA, bem como para atuar na condição 

de formador de educadores dessa modalidade de ensino.  

Nossa experiência como alfabetizador de jovens e adultos operários rendeu, 

também, convites para socializá-la entre os alunos que cursavam Pedagogia na UFPB, 

Campus I. Desse modo, no segundo semestre de 1998, fizemos três exposições sobre nossa 

prática, nas disciplinas: Educação de Jovens e Adultos, Seminário sobre a Realidade 

Educacional Brasileira I e Estágio Supervisionado, sendo esta última, para alunos 

concluintes do Curso de Pedagogia. No primeiro semestre desse mesmo ano, fomos 

convidados por colegas do Curso para contribuir em um seminário sobre a alfabetização de 

adultos. Nessa ocasião, abordamos a prática docente desenvolvida pelo Projeto Escola Zé 

Peão. Em maio de 2004, já fora da equipe de coordenação pedagógica, fomos convidados, por 

indicação da própria equipe pedagógica, para ministrar uma palestra sobre o PEZP para 
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participantes do Programa de Visita Acadêmico-Cultural da Northern Illinois University 

(NIU Student’s Short Term Study Abroad) à Universidade Federal da Paraíba.         

A experiência adquirida no PEZP oportunizou-me ampliar a atuação no campo da 

EJA na perspectiva da Educação Popular. Influenciado por esta experiência, em 1999, por 

ocasião da conclusão do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, pela UFPB, desenvolvi 

minha monografia de conclusão do curso, intitulada “A avaliação da aprendizagem na 

perspectiva da educação popular: a experiência do Projeto Escola Zé Peão”. Nesse mesmo 

ano, apresentei, no formato de painel, esta monografia, no VII Encontro de Iniciação 

Científica da mesma universidade.  

Em 2000, fui convidado para ministrar oficinas pedagógicas para os educadores 

de EJA, da rede municipal de educação de João Pessoa/PB. Também, nesse mesmo ano, 

ministrei oficina pedagógica sobre o tema: Interdisciplinaridade na EJA e ingressei no Grupo 

Articulador do Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Estado da Paraíba, fazendo parte, 

também, da Comissão de Organização do II Encontro Nacional de Educação de Jovens e 

Adultos (II ENEJA)
21

. Em 2001, apresentei, no Encontro de Pesquisa Educacional das regiões 

do Norte e Nordeste (XV EPENN)
22

, o trabalho intitulado A avaliação da aprendizagem na 

EPJA
23

. Daí por diante, fui consolidando a minha atuação na EJA como professor, formador e 

pesquisador na perspectiva da Educação Popular. 

Concomitante a esse processo, participei também de uma importante experiência 

de oficinas pedagógicas para educadores da rede pública municipal de educação, das cidades 

de João Pessoa/PB (2000 a 2004), Pitimbu/PB (2002) e Itambé/PE (2004). Ainda pela rede 

pública estadual de educação da Paraíba, por meio da Coordenadoria de Educação de Jovens e 

Adultos (COEJA), hoje denominada de Gerência de Educação de Jovens e Adultos, contribuí 

para a formação de alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado
24

, nas cidades de João 

Pessoa (2003 a 2004), Alagoa Grande (2003) e Sousa (2003), todas no estado da Paraíba.  

Nesse campo, outras experiências importantes deram-se através da minha 

participação na condição de coordenador setorial do Programa de Alfabetização Solidária 

(ALFASOL), pela Universidade Federal da Paraíba, no período de 2004 a 2005, fazendo 

                                                
21 O II ENEJA foi realizado no período de 7 a 9 de setembro de 2000, no Centro de Tecnologia Educacional de 

Campina Grande/PB. 
22 O XV EPENN foi realizado na cidade de São Luís/MA, de 19 a 21 de junho de 2001.  
23 Lê-se Educação de Pessoas Jovens e Adultos. 
24 Programa criado, em 2003, pelo Governo Federal/Ministério da Educação com o objetivo de universalizar a 

alfabetização para os brasileiros de 15 anos ou mais. “O Brasil Alfabetizado atendeu cerca de sete milhões de 

adultos desde sua criação, em 2003, até o final de 2006. Em 2007, mais de 1 milhão de pessoas passaram a ser 

beneficiadas. A previsão é de que, em 2008, 1,3 milhões de alfabetizandos sejam atendidos pelo programa” 

(BRASIL/MEC/PDE, 2008, p. 72).   
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acompanhamento e formação de professores. Além disso, participei como formador, de julho 

a dezembro de 2006, do projeto “Aprendizes da Terra: escolarizando jovens e adultos de 1ª a 

4ª série do ensino fundamental e formando educadores(as) nas áreas de acampamentos e 

assentamentos do MST na Paraíba”. Este projeto foi desenvolvido pelo Campus III, da 

Universidade Estadual da Paraíba, em parceria com o Programa Nacional de Educação para a 

Reforma Agrária (PRONERA) e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) da 

Paraíba. Por fim, participei de 2000 a 2005, do Grupo Articulador do Fórum de EJA do estado 

da Paraíba, o qual foi tema de minha dissertação de mestrado. Na condição de membro do 

grupo, minha função era contribuir com a organização dos encontros do Fórum, programação, 

agendamento de palestrantes, coordenação de grupos etc. Os trabalhos sempre foram 

compartilhados por toda a equipe que compunha o grupo.  

Diante do exposto sobre os desafios da formação de professores de EJA, em 

especial, professores alfabetizadores, e considerando a nossa condição de professor do 

terceiro grau, atuando na formação de futuros professores em diversos cursos de licenciatura 

foi que me propus a refletir sobre a importância de trazer, como objeto de pesquisa, os 

enunciados da formação de professores de EJA na perspectiva da Educação Popular, 

tendo os discursos do PEZP materializados em sua produção textual diversa, bem como o 

discurso de seus professores alfabetizadores, como material de investigação. Lembrando que, 

para Foucault (2000, p. 89), “os enunciados” foram objetos de suas pesquisas, materializados 

nos textos, encarados como monumentos descontínuos.  

Propomos, desse modo, apreciar alguns aspectos da experiência de formação de 

professores alfabetizadores na modalidade EJA, tendo como norte a seguinte questão de 

investigação: Quais os enunciados do Projeto Escola Zé Peão referentes à formação de 

professores alfabetizadores para a Educação de Jovens e Adultos, na perspectiva da 

Educação Popular, presentes em sua prática discursiva? 

Para darmos conta do tratamento e das análises das informações obtidas no 

processo de investigação, fizemos a opção pela análise de discurso, sob as lentes 

foucaultianas. A escolha por esta abordagem deu-se em virtude da necessidade de se buscar 

um método que nos ajudasse a analisar o fenômeno da formação de professores de EJA do 

PEZP. E, entre as opções, avaliamos que esta serviria para tal propósito. Entre as opções ou 

correntes filosóficas da análise de discurso, escolhemos Foucault, uma vez que sua análise 

Arqueológica do Discurso é uma inspiração metodológica pouco explorada. Esta, como 

afirma o próprio filósofo, se constitui em uma técnica de análise pautada na história e que visa 

revelar os discursos propagados em uma dada época e sua intencionalidade. “A arqueologia 
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busca definir não os pensamentos, as representações, as imagens, os temas, as obsessões que 

se ocultam ou se manifestam nos discursos; mas os próprios discursos, enquanto práticas que 

obedecem a regras” (FOUCAULT, 2000a, p. 159). Enfim, a Análise Arqueológica do 

Discurso é um modo de compreensão da realidade fora da lógica da linearidade/continuidade, 

mas um modo de conceber a história também por erupções a partir de discursos proferidos.  

Assim sendo, a opção pela experiência de educação de jovens e adultos do PEZP 

torna-se relevante, uma vez que o cenário formativo de professores alfabetizadores de jovens 

e adultos tem se limitado, historicamente, a experiências pontuais, assistemáticas, onde 

qualquer pessoa, desde que alfabetizada, é considerada capaz para também alfabetizar. Este 

projeto, portanto, possui contribuição ímpar à formação inicial de diversos licenciandos da 

UFPB/Campus I, no campo da alfabetização em EJA. São práticas pedagógicas que revelam a 

intencionalidade de uma experiência de EP escolar, nos níveis da alfabetização e pós-

alfabetização, concernentes à formação de um professor sintonizado com a demanda e as 

especificidades da EJA. Tal intencionalidade formativa revela uma “vontade de verdade” 

inspiradora do tema em questão nesta pesquisa, inclusive, visando contribuir com as políticas 

públicas direcionadas à formação de professores e com as ações formativas desenvolvidas 

pelas universidades e redes públicas.  

Em virtude disso, para compreensão do objeto em foco, elegemos a análise de 

discurso, de inspiração foucaultiana, e nos apropriamos de algumas categorias que nortearam 

as análises das práticas discursivas de formação de professores alfabetizadores de EJA, do 

projeto em foco, apresentadas no Quadro 4 (p. 40). 

Entre estas categorias temos discurso, compreendido como um conjunto de 

enunciados, e enunciado, compreendido como 

 

[...] uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos signos, e a 

partir da qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição, se 

eles „fazem sentido‟ ou não, segundo que regra se sucedem ou se justapõem, 
de que são signos, e que espécie de ato se encontra realizado por sua 

formulação (oral ou escrita) [...] ele não é em si mesmo uma unidade, mas 

sim uma função que cruza um domínio de estruturas e de unidades possíveis 
e que faz com que apareçam, com conteúdos concretos, no tempo e no 

espaço” (FOUCAULT, 2000a, p. 99) 

 

Portanto, o enunciado é aquela unidade do discurso que está posto, que está 

inserido, presente, querendo nos dizer, nos revelar algo sobre o saber dos homens. Sobre 

como os homens constroem sua relação em sociedade. Cabe a essa unidade do discurso 

manifestar um saber o qual possa ser aceito, repetido e transmitido (VEIGA-NETO, 2007).  
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Logo, é reforçada a ideia de que um grupo de enunciados se constitui em unidades 

de um dado discurso e, para isso, esse mesmo deve fazer parte de uma dada formação 

discursiva. Assim, o discurso é maior que os enunciados, mas não sobrevive sem eles. O 

discurso é múltiplo, assume uma função, conforme uma determinada área do saber. Por 

exemplo, o discurso da Educação Popular é constituído por um conjunto de enunciados que 

convergem para esse campo do saber educacional. 

A prática discursiva é compreendida como o conjunto de enunciados existentes 

em determinados discursos, os quais possuem referentes, campo associado, sujeito 

enunciativo e materialidade. Tal prática é identificada nos enunciados, ou seja, nos efeitos de 

sentidos que tais enunciados propagam, na função exercida em um dado tempo e espaço. E a 

formação discursiva, como um feixe de relações dispersas de vários discursos em torno de 

um dado objeto. Todavia, isso não significa que, na dispersão em que os enunciados se 

apresentam, não seja possível estabelecer uma regularidade discursiva, sendo tal 

regularidade denominada, por Foucault (2000a, p. 43), de “formação discursiva”.  

 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos 
de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma 

regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 

transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação 

discursiva [...].  

 

Pretendemos, portanto, investigar a prática discursiva do Projeto Escola Zé Peão, 

ao longo de sua trajetória, iniciada na década de 1990 e existente até os primeiros anos do 

século XXI. Isto, porque, a década de 1990, em diante, marca o início do olhar sobre a EJA 

como modalidade oficial de ensino no sistema educacional brasileiro. Dentre as produções 

férteis no campo discursivo das políticas educacionais, podemos citar: a) Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB 9.395/96), a qual estabelece a EJA como modalidade educativa da 

Educação Básica Brasileira; b) Plano Nacional de Educação (Lei 10.172, de 9 de janeiro de 

2001, que estabelece Diretrizes, Objetivos e Metas para a EJA; c) Resolução CNE/CP 1, de 18 

de fevereiro de 2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de 

Jovens e Adultos; d) Parecer CEB nº 11/2000, relatado pelo conselheiro Carlos Roberto Jamil 

Cury, o qual historiciza a EJA desde os seus fundamentos e funções, suas bases legais e 

conceituais, formação de professores, desembocando na questão da EJA enquanto direito à 

educação.  
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Quadro 4 – Categorias da Análise Arqueológica do Discurso 

CATEGORIAS DESCRIÇÃO  

Acontecimento 

discursivo 

“se define em relação à inscrição do que é dito em um momento determinado em 

configuração de enunciados” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p. 29). 

Arqueologia do saber compreendido como um método de “[...] descrição dos acontecimentos discursivos 

[...]” (FOUCAULT, 2000a, p. 30). 

Discurso “um conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem na mesma formação 
discursiva” (FOUCAULT, 2000a, p. 135).  

Enunciação compreende ao enunciado proferido. 

 

 

Enunciado 

 

[...] a modalidade de existência própria desse conjunto de signos: modalidade que 

lhe permite ser algo diferente de uma série de traços, algo diferente de uma sucessão 

de marcas em uma substância, algo diferente de um objeto qualquer fabricado por 

um ser humano; modalidade que lhe permite uma posição definida a qualquer 

sujeito possível, estar situado entre outras performances verbais, estar dotado, 

enfim, de uma materialidade repetível (FOUCAULT, 2000a, p. 124). 

Formações discursivas 

Teia discursiva
25

  

compreende o conjunto de enunciados que dará origem ao um dado objeto 

(FOUCAULT, 2000a). 

 

 

 

Prática discursiva 

“é um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no 

espaço, que definiram, em uma dada época e para uma determinada área social, 

econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da função 

enunciativa” (FOUCAULT, 2000a, p. 136). Ainda, não se podem confundir as 

Práticas Discursivas “com a operação expressiva pela qual um indivíduo formula 
uma ideia, um desejo, uma imagem; nem com a atividade racional que pode ser 

acionada em um sistema de inferência; nem com a „competência‟ de um sujeito 

falante, quando constrói frases gramaticais [...]” (FOUCAULT, 2000a, p. 136).  

Prática não discursiva compreendida como sendo aquela prática que não está restrita ao campo do 

discurso. 

Região discursiva ou 

superfície de 

emergência do discurso 

local de onde emergem ou aparecem os enunciados. “Uma instituição comporta ela 

mesma enunciados, por exemplo, uma constituição, uma carta, contrato, inscrições e 

registros. Inversamente, os enunciados remetem a um meio institucional sem o 

qual os objetos surgidos nesses lugares do enunciado não poderiam ser 

formados [...]”Deleuze (2006, p. 21, grifo nosso). 

Sujeito enunciador pessoa (física ou jurídica) que profere um dado discurso. 

 

Vontade de verdade 

compreende a intencionalidade que um dado discurso possui em se apresentar como 

verdadeiro. Ou, “[...] essa vontade de verdade assim apoiada sobre um suporte e 

uma distribuição institucional tende a exercer sobre os outros discursos [...] uma 

espécie de pressão e como que um poder e coerção” (FOUCAULT, 2000b, p. 18). 

Fonte: FOUCAULT, Michel. Arqueologia do Saber. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000a. 

 

No cenário discursivo internacional, temos a UNESCO, situada na “Região 

Discursiva de Transnacionalização da Educação” (Cf. CARVALHO 2004, p. 198), com o 

documento da V Conferência Internacional Sobre Educação de Adultos (V CONFINTEA) e a 

Agenda para o Futuro da Educação de Adultos, de 1997. A EJA, neste período, ganha 

visibilidade nos discursos de diferentes regiões discursivas, principalmente daquelas 

vinculadas aos movimentos sociais de educação. O início dos anos 1990, para não 

esquecermos, marca os discursos em prol da vigência e ressignificação da EP no Brasil e em 

toda a América Latina
26

.  

                                                
25

 Termo inspirado no entendimento de formação discursiva. 
26 Para aprofundar esta última discussão, sugiro consultar a Coleção Educação Para Todos, v. 4, intitulada: 

Educação Popular na América Latina: desafios e perspectivas. Brasília: UNESCO: MEC: CEAAL, 2005. 
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No plano local, o PEZP, neste período, possui uma rica produção intelectual, 

inclusive com reconhecimento nacional e internacional, que apresentaremos no capítulo 5 

desta tese. Logo, o tema proposto para esta pesquisa – Prática discursiva de formação de 

professores alfabetizadores de jovens e adultos em uma experiência de Educação 

Popular – se configura como nossa vontade de saber, como este Projeto pensa a formação de 

professores para a EJA e a sua contribuição para essa modalidade. 

Assim, para atender ao objeto e questão de pesquisa, partimos da hipótese de que, 

no lugar discursivo dos movimentos sociais populares, no caso específico do Projeto Escola 

Zé Peão, existe uma prática discursiva que norteia a formação de professores para a EJA, na 

perspectiva da Educação Popular. Tal prática discursiva contribui com a formação inicial de 

licenciandos de diversos cursos de graduação da UFPB, tornando-se, portanto, essencial à 

formação destes no campo da EJA e da EP.  

Ainda, considerado o exposto, defendemos a tese de que o Projeto Escola Zé Peão 

possui relevante contribuição à formação de professores para a EJA, sob a ótica da Educação 

Popular, constituindo-se em um espaço pelo qual se propicia o exercício do magistério, 

articulando teoria e prática, reflexão, planejamento, sistematização da experiência, avaliação e 

autoavaliação das práticas pedagógicas na EJA, como elementos essenciais à formação inicial 

de licenciandos da UFPB, além de ser responsável, também, em formar quadros para a EJA 

no estado da Paraíba. 

Assim propomos, como objetivo geral de pesquisa, analisar a prática discursiva 

do Projeto Escola Zé Peão, concernente à formação de professores da modalidade Educação 

de Jovens e Adultos, sob a perspectiva da Educação Popular. E, como objetivos específicos:  

 Identificar os enunciados presentes no discurso do Projeto Escola Zé Peão 

referentes à formação de professores para a EJA, sob a ótica da EP; 

 Analisar suas regularidades e a contribuição deste Projeto para a formação de 

professores de EJA, na perspectiva da Educação Popular; 

 Analisar o Projeto Político Pedagógico do PEZP e os efeitos de saber-poder para a 

formação deste nível de professores. 

Por fim, organizamos esta tese em sete capítulos, mais as considerações finais, a 

partir da orientação do percurso teórico-metodológico que priorizamos traçar para ler nosso 

objeto de pesquisa. Logo, no primeiro capítulo, foram abordados os ASPECTOS GERAIS DA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL. Nele, tecemos um diálogo sobre o processo 

formativo para professores no país, a partir de alguns estudos específicos, os quais nos 

direcionaram para uma teoria sobre a formação do professor de EJA, a partir das superfícies 
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de emergência dos discursos: o acadêmico e o governamental. No capítulo segundo, A 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA 

ORDEM DO DISCURSO, nos ocupamos em descrever e analisar o cenário discursivo 

internacional e nacional da EJA, bem como a formação de professores para esta modalidade 

da educação básica, destacando alguns dos principais enunciados presentes neste discurso, os 

quais dão sustentação a uma vontade de verdade para a formação de professores para esta 

modalidade da educação básica.   

O capítulo terceiro, OS DISCURSOS PELA REFUNDAMENTAÇÃO E 

VIGÊNCIA DA EDUCAÇÃO POPULAR NA AMÉRICA LATINA E CARIBE, reflete o 

resultado da minha vivência de estudos realizados sobre a Educação Popular no Centro de 

Cooperação Regional para a Educação de Adultos da América Latina e Caribe (CREFAL), 

situado na cidade de Pátzcuaro, México, no período de 11 de janeiro a 26 de fevereiro de 

2010. Nele, apresento, como contribuição, as reflexões que autores latino-americanos vêm 

tecendo sobre a refundamentação da EP e a sua vigência no continente, entendido como uma 

região que engloba o México, a América Central, a América do Sul e o Caribe. Este capítulo 

reflete, ainda, as estratégias que a EP vem assumindo para atualizar-se no contexto do mundo 

globalizado, do fracasso do socialismo real e a sua experiência acumulada, para se repensar 

em novas estratégias para a construção de outra sociabilidade alternativa à lógica do mercado. 

Estes discursos pela refundamentação e vigência da EP alicerçam teoricamente esta tese. 

O quarto capítulo, O PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA 

PESQUISA, trata dos procedimentos, tratamento dos dados coletados, do corpus documental 

selecionado, o perfil dos sujeitos entrevistados, além do método de abordagem dos dados 

porque optamos por perseguir nesta tese, ou seja, a Análise Arqueológica do Discurso, de 

inspiração foucaultiana. Para isso, procurou-se traçar a metodologia indicada por Foucault 

(2000), com base em sua obra Arqueologia do Saber, além de descrever os procedimentos de 

análise com base nesta abordagem. A Análise Arqueológica do Discurso (AAD) foi assumida, 

nesta tese, como uma inspiração de método e de metodologia para se abarcar a 

temática/objeto em questão.  

Do quinto ao sétimo capítulo, vamos tratar do PROJETO ESCOLA ZÉ PEÃO. 

Sendo assim, no capítulo cinco, destacam-se os argumentos e análises de sustentação de 

escolha por este e não por outro projeto, o cenário discursivo da construção civil, o fenômeno 

do analfabetismo, a gênese do PEZP, o seu funcionamento e os enunciados referentes à sua 

função social. No capítulo seis, analisamos A PROPOSTA POLÍTICO PEDAGÓGICA DO 

PROJETO ESCOLA ZÉ PEÃO e os enunciados da pré-seleção de professores para o ingresso 



43 

 

nessa experiência, enfocando seus princípios didático-pedagógicos, currículo, estratégias, 

recursos utilizados e a avaliação da aprendizagem dos alunos e do desempenho da equipe 

pedagógica.  

O sétimo capítulo aborda A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

ALFABETIZADORES DE EJA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO POPULAR NO 

PROJETO ESCOLA ZÉ PEÃO. Neste, analisamos o perfil dos professores alfabetizadores 

sob a ótica do PEZP, os fios condutores do seu processo formativo (inicial e contínuo), suas 

práticas discursivas da formação inicial, de formação continuada e suas respectivas estratégias 

formativas, a influência da formação continuada deste projeto na prática pedagógica de seus 

professores alfabetizadores, as implicações práticas do ensino-aprendizagem dos conteúdos da 

alfabetização e pós-alfabetização. Concluímos este capítulo, analisando os avanços e os 

desafios da formação do PEZP. 

E, por fim, as CONSIDERAÇÕES FINAIS, onde se retomam os objetivos da 

pesquisa e a hipótese, refletindo-se sobre os resultados obtidos e se confirmando a tese 

defendida nesta investigação. Tais considerações apontam, ainda, novas aberturas, novas 

pistas de investigação para a produção do conhecimento em educação e para a formação de 

professores no campo da EJA, na perspectiva da Educação Popular.  
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1 ASPECTOS GERAIS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL 

 

Antes de adentrarmos no específico objeto desta investigação – os enunciados 

sobre a formação de professores de EJA, na perspectiva da EP, iniciaremos um recorte 

sobre a formação do professor de modo geral no país, a partir de alguns estudos específicos, 

cujas categorias, formação inicial e formação continuada, apoiarão a leitura e a análise do 

objeto de pesquisa desta tese. Estes estudos, ainda, ajudam a compor o quadro teórico da 

formação do professor de modo geral, e para a formação do professor de EJA, em particular, 

no qual a prática discursiva de formação de professores do Projeto Escola Zé Peão se situa. 

Para realizá-lo, fomos em direção das superfícies de emergência dos discursos 

sobre a formação do professor nos seguintes lugares: o acadêmico e o governamental. E, a 

partir daí, buscamos suas contribuições para compor o texto deste capítulo.  

Em relação ao lugar discursivo acadêmico, podemos afirmar que é amplo, em 

virtude da universidade de ideias e da produção diversa do conhecimento. Ele é instituído pela 

ordem do discurso que regulamenta, disciplina e autoriza a produção acadêmica no país, em 

várias áreas das Ciências, dentre elas, as Ciências Humanas, nas quais vamos identificar a 

subárea da Educação e, vinculados a ela, os estudos referentes à formação de professores. 

Como exemplos destes lugares, encontram-se os Programas de Pós-Graduação em Educação 

das universidades públicas e privadas, os quais seguem as diretrizes da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
27

.  

O lugar discursivo acadêmico tem contribuído com pesquisas, construção, 

discussões e propagação dos discursos no campo da formação do professor no Brasil. As 

investigações e os discursos, provindos desse lugar, têm sido originados, na maioria das 

vezes, de pesquisas sobre os mais diversos temas e interesses dos seus investigadores. Muitos 

delas fincam seus objetos de interesses na realidade concreta, para entender melhor tal 

realidade e, assim, poder produzir conhecimento, intervir nela, propor ou inspirar políticas 

públicas etc.  

De outra parte, muitas destas pesquisas propagam seus resultados por meio de 

artigos, publicados em periódicos especializados, ou em livros de circulação local, regional, 

                                                
27 Para que um programa de Pós-Graduação se instale de forma legítima, precisa da autorização da CAPES que, 

por sua vez, está subordinada ao Ministério da Educação (MEC). Os Programas de Pós-Graduação em Educação 

seguem os ritos preestabelecidos pela CAPES e, no final, autorizam determinado discurso, aprovando e 

outorgando um título (seja de Mestre ou de Doutor) para o seu autor ou, pelo contrário, desautorizando este 

discurso. O título, para ser conferido, precisa do reconhecimento de uma banca examinadora do Programa e, no 

mínimo, de um avaliador externo ao mesmo.  
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nacional ou internacional. Este meio de propagação se configura como um veículo difusor ou 

enunciador do discurso proveniente do lugar discursivo acadêmico. Além disso, através de 

comunicações orais ou pôsteres em eventos científicos os mais diversos da área educacional, 

dentre eles, os encontros anuais da ANPEd
28

, lugar discursivo de excelência no campo 

educacional que reúne os pesquisadores desta área de conhecimento, como ratifica Carvalho 

(2004, p. 265), ao analisar esta região discursiva. Nesse sentido, esta superfície de emergência 

do discurso traz contribuições importantes para se pensar o objeto de estudo aqui em questão. 

Como exemplo disto, podemos citar o campo da didática, da teoria do professor reflexivo 

(Alarcão, 2003; Schön, 2000; Zeichner, 2003), o campo da teoria crítica, que reforça o 

discurso da politização no processo formativo de professores, entre outros. 

Tais contribuições se materializam no campo do conhecimento produzido e dos 

relatos de experiências, os quais visam, entre outras coisas, contribuir com a reflexão e a 

melhoria da qualidade da formação de professores, especialmente no âmbito da EJA.     

Concernente ao lugar discursivo governamental, consideramos que este funciona 

como disciplinador, norteador e legislador da formação de professores no Brasil. Dentre os 

principais, temos o Conselho Nacional de Educação (CNE) e os Conselhos Estaduais e 

Municipais de Educação das Secretarias de Educação. Contudo, sua instância maior encontra-

se no MEC. Há, entre estes dois lugares discursivos (acadêmico e governamental), certa 

regularidade enunciativa, isto é, em seus discursos, a formação do professor aparece como um 

dos elementos principais de suas reflexões e ações. Apesar disso, em dado momento, tais 

reflexões e ações assumem divergência ideológicas no que diz respeito à formação de 

professores no país. No entanto, há, entre estes lugares, uma relação considerável de forças 

que vão se interinfluenciando a respeito do tema em foco.  

Portanto, nesses dois lugares discursivos (acadêmico e governamental), vamos 

identificar os enunciados que abordam a formação dos professores no Brasil. Partimos, então, 

do corpus que elegemos para dar sustentação teórica a esta investigação, o qual é analisado a 

partir de livros, teses, dissertações e artigos publicados. Vale esclarecer que todos os textos, 

                                                
28 A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) foi fundada em 1976, “graças ao 

esforço de alguns Programas de Pós-Graduação da Área da Educação. Em 1979, a Associação consolidou-se 

como sociedade civil e independente, admitindo sócios institucionais (os Programas de Pós-Graduação em 

Educação) e sócios individuais (professores, pesquisadores e estudantes de pós-graduação em educação). A 

finalidade da Associação é a busca do desenvolvimento e da consolidação do ensino de pós-graduação e da 

pesquisa na área da Educação no Brasil. Ao longo dos anos, tem se projetado no país e fora dele como um 

importante fórum de debates das questões científicas e políticas da área, tendo se tornado referência para 

acompanhamento da produção brasileira no campo educacional” (Informação disponível no site da 

Associação: <http://www.anped.org.br>). 
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aqui utilizados para fundamentar nossa pesquisa e argumentos, foram tratados como 

monumentos raros, segundo a perspectiva arqueológica de análise do discurso. 

Nos Quadros 5 e 6, apresentamos um ensaio de síntese, inspirado na metodologia 

foucaultiana, composta pelos seguintes itens: espaço correlato ou referencial, sujeito 

enunciativo ou “ator”, campo associado ou domínio associado e existência material. Esses 

elementos nos orientarão na organização textual que estrutura o capítulo, como também na 

identificação dos enunciados. Apresenta-se, ainda, como enunciado principal, presente no 

discurso dos lugares de emergência destacado, a formação inicial e continuada de professores 

como dispositivos imprescindíveis para o desempenho da atividade docente.  

 

Quadro 5 – Elementos de definição dos enunciados e função enunciativa, segundo inspiração 

metodológica foucaultiana (2000a) – Lugar discursivo governamental  
Lugar de emergência 

dos enunciados 

 

Lugar discursivo governamental 

 

Enunciado A Formação inicial e continuada de professores. 

Espaço correlato ou 

referencial 

Política pública de formação de professores; Legislação educacional; A escola; A 

profissionalização e a formação humana 

Sujeito enunciativo ou 

“ator” 

Professores, Legisladores, MEC, CNE, Conselhos Estaduais e Municipais de 

Educação.  
 

Campo associado ou 

domínio associado 

Legislação educacional (Lei 9394/96, Lei 10.172/2001 – PNE, Resoluções, 

Pareceres. 

Materialidade 

suplementar do 

enunciado 

Bibliotecas: virtuais/digitais/on- line; Produção do MEC, INEP, CNE: artigos de 

periódicos (impressos ou disponíveis em sites do periódico) e livros (impressos ou 

digitalizados); Sites do MEC e demais órgãos vinculados; Propostas Pedagógicas 

das secretarias estaduais e municipais de Educação. 

 

 

Quadro 6 – Elementos de definição dos enunciados e função enunciativa, segundo inspiração 

metodológica foucaultiana (2000a) – Lugar discursivo acadêmico  
Lugar de emergência 

dos enunciados 

 

Lugar discursivo acadêmico 

 

Enunciado A Formação inicial e continuada de professores. 

Espaço correlato ou 

referencial 

Política pública de formação de professores,  Legislação educacional; 

A escola;  

A profissionalização;  

O inacabamento ou inconclusão profissional e humana. 

Sujeito enunciativo ou 

“ator” 

Pesquisadores e professores; 

ANPEd;  ANFOPE etc.  

Campo associado ou 

domínio associado 

Teorias Críticas e Não críticas da Educação;   

Pedagogia Freireana; 

Pedagogia das Competências;  

Legislação educacional (Lei 9394/96, Lei 10.172/2001 – PNE, Resoluções, 

Pareceres). 

Materialidade 

suplementar do 

enunciado 

Bibliotecas: virtuais/digitais/on- line; 

Artigos de periódicos (impressos ou disponíveis em sites do periódico);  

Livros (impressos ou digitalizados); Sites dos Programas de Pós-Graduação em 

Educação e entidades associativas (ANPEd, ANFOPE); Propostas Pedagógicas de 
Movimentos Sociais. 
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A seguir, faremos algumas análises a partir do material estudado, focando 

enunciados identificados nos discursos governamental e acadêmico. Contudo, temos ciência 

de que os mesmos não dão conta da totalidade de outros possíveis enunciados que possam 

estar presentes em tais formações discursivas. Ainda não é nossa intenção separar a 

contribuição de cada um dos lugares de emergência do discurso, pois caberia uma pesquisa 

específica, em virtude da complexidade, especificidades e ideologias de cada um. A intenção, 

portanto, é desenhar um quadro pelo qual se possam identificar suas contribuições no campo 

da formação de professores no país, para podermos entender nosso objeto de estudo.  

 

1.1 OS DISCURSOS DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES  

 

Primeiramente, deixamos clara nossa posição concordante com a de Souza (2007), 

Scheibe (2006), no sentido de que a formação de professores (seja inicial ou continuada) 

deveria ter, como lugar privilegiado, o espaço das universidades. Isto porque, é, neste espaço, 

onde se realizam, exclusivamente, ensino, pesquisa e extensão. É neste espaço onde se 

constroem saberes sistematizados, renovados, possíveis de serem trabalhados com os futuros 

e atuais professores. É neste espaço, também, que o desafio da articulação entre teoria e 

prática requer, por parte dos formadores das universidades, maior empenho, observações e 

pesquisa. Igualmente, porque “[...] a profissão docente exige uma formação consistente e de 

duração necessária” (SOUZA, ibidem, p. 240), e, no espaço das universidades, o saber e a 

práxis pedagógica são tratados cientificamente. Enfim, a universidade é o locus dos estudos, 

da socialização de saberes, de relações profissionais diversas e, sobretudo, de produção de 

saberes/conhecimentos.     

O interesse pela formação de professores no país acontece a partir do momento 

em que o Estado assume a educação escolar de seus cidadãos, principalmente quando ocorre o 

processo de modernização da sociedade brasileira (PAIVA, 2003; WEBER, 2003). Neste 

instante, o Estado ficou responsável pela manutenção do sistema de ensino e, inseridos nele os 

profissionais docentes, seu processo de qualificação e exercício profissional. “O Estado é aqui 

considerado em sua dimensão legislativa e normativa [...]” (WEBER, ibidem, p. 1129). Ou, 

em outros termos, o lugar discursivo de onde emanam as legislações e as normas para a 

formação e o exercício profissional no magistério. Tais legislações e normas carregam uma 

vontade de verdade sobre a formação de professores como também disciplinam esta profissão, 

estabelecendo diretrizes para permissão do seu exercício. Ainda, conforme esta mesma autora, 

a legislação sancionada, no âmbito do projeto modernizador do Estado, apresenta duas 
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características principais: “uma de ordem apenas prescritiva, que se cinge a estabelecer as 

exigências mínimas de formação docente, e uma segunda que, sem perder o tom normativo 

característico de lei, tem também um aspecto indutor” (WEBER, ibidem, p. 1130). 

Sendo assim, o Estado, para poder viabilizar, organizar e disciplinar suas 

estruturas sociais, econômicas e governamentais, ficou responsável por criar mecanismos que 

pudessem satisfazer as suas necessidades, bem como as dos seus cidadãos. Logo, a 

necessidade de mão de obra qualificada era imprescindível para o seu projeto de 

modernização e operação de suas atividades.   

Diante desta introdução, passaremos a analisar, no próximo item, a questão 

referente à formação inicial de professores, a partir da contribuição presente no discurso 

governamental e acadêmico. 

  

1.1.1 A formação inicial de professores 

 

A formação inicial constitui parte do processo formativo que garantirá, ao futuro 

professor, condições para o exercício da profissão docente, a partir da aquisição de saberes e 

competências considerados básicos para este exercício. Ela não visa formar o profissional 

professor pronto e acabado, pelo contrário, como afirma Nunes (2000, p. 36),  

 

[...] o gérmen da ideia de que a formação inicial do professor ao ser 

constituída por certos limites e distorções, deve ser considerada como 
introdutória, logo, inicial, sem a preocupação de oferecer um produto 

(professor), completo, pronto e acabado, modelo profissional este que 

historicamente corresponde a um perfil profissional desejado.  

 

A formação inicial, então, é o primeiro passo que legitima uma determinada 

pessoa ao exercício de uma dada profissão. Ela é basilar no que concerne ao futuro 

profissional, fornecendo conhecimentos que sejam capazes de contribuir com sua ação e 

responsabilidade frente às exigências que lhe são requeridas socialmente.  

A formação inicial, como afirma Imbernón (2006), deve fornecer as bases para 

que o futuro professor possa construir conhecimento pedagógico especializado. E, segundo 

Luckesi (2002), formar professores é criar condições para que eles tenham, nesse processo, 

base filosófica, científica e técnica. É, ainda, uma formação que os capacite para o exercício 

do magistério, e que as aprendizagens, tanto cognitivas, sobre os diversos campos de 

conhecimentos, como o desenvolvimento de uma postura crítica frente à realidade e a sua 

prática educacional, possam também estar presentes neste processo de formação inicial.  
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A formação inicial visa, também, entre outras coisas, atender as expectativas da 

sociedade atual, cada vez mais modernizada e informatizada em seus meios produtivos. 

Portanto, o processo de formação de professores requer formação centrada na aquisição de 

competências capazes de atender a esta nova exigência social. No entanto, segundo Cró 

(1998), tais competências não podem prescindir da formação humana, científica 

pluridimensional, realista e prática.    

Levando em consideração os estudos desenvolvidos por Nunes (2000), ao tratar 

dos limites na/da formação inicial de professores, foram identificados vários enunciados, os 

quais tecem críticas referentes à precariedade desta etapa de formação: “ensino distante das 

reais necessidades formativas dos futuros professores”; “cursos eminentemente 

propedêuticos”; “formação do professor desvinculada da realidade concreta das escolas”; 

“profissionais formados desprovidos de fundamentação teórico-metodológica e de 

competência formal e política para o exercício do magistério”. Estes enunciados nos remetem 

à noção de professor como trabalhador e, sob esta condição, necessita de formação inicial 

sólida, que atenda as exigências sociais postas.  

Conforme Rios (2003, p, 46): “A ideia de profissão nos remete à de ofício, que 

guarda o sentido de dever, de obrigação, de trabalho”. A noção de trabalho possui, pelos 

menos, duas compreensões: uma, na perspectiva da produção (caráter econômico), e a outra, 

que entende o trabalho na perspectiva freireana/marxiana, isto é: 

 

Na obra de Freire o trabalho é concebido tanto na sua dimensão ontológica – 

como condição do processo de humanização do ser – quanto histórica, no 

reconhecimento que o autor faz das suas diferentes manifestações nas 
sociedades humanas ao longo do tempo [...]. O trabalho, do ponto de vista 

ontológico, é entendido na sua acepção mais ampla enquanto práxis humana 

material e não material, não se reduzindo à produção de mercadorias. É, 
portanto, produção cultural, constitutiva do ser humano (FISCHER, 2008, p. 

413).  

 

O professor, enquanto profissional e trabalhador, numa determinada sociedade, 

tem de realizar sua „obrigação‟ de uma maneira específica. Vemos, portanto, a existência de 

um discurso o qual enuncia que o professor é um trabalhador que contribui com a construção 

de uma nação, com base no crescimento intelectual, autônomo e cidadão do povo. Logo, sua 

responsabilidade e competência de professor são tão grandes, que exigem uma formação que 

o capacite para iniciar o exercício nesta profissão.  

A competência do professor significa saber fazer bem; cumprir com os deveres 

que a profissão requisita e, sendo da mesma opinião de Freire (2005), Mello (1998) e Rios 
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(2003), a competência do educador implica em assumir tanto a dimensão ética como a 

dimensão política da ação profissional. Tais competências são, portanto, indissociáveis. 

Assim, o discurso da competência do professor ganha eco entre os estudiosos e pensadores do 

tema. Tal discurso encontra afinidade no discurso propagado por Perrenoud
29

, que têm 

influenciado em demasia as diretrizes e as práticas de formação de professores no Brasil.  

Por outro lado, Freitas (2007) tece críticas à noção de competência, uma vez que 

ela prioriza aspectos técnicos e secundariza os aspectos teóricos, enquanto sua mediação 

pedagógica procura valorizar o conhecimento sobre a prática versus formação intelectual do 

professor. 

Contudo, a formação inicial de professores não pode ser omissa, sustentando a 

tese da incompletude ou do inacabamento do profissional de modo irresponsável. Ela deve 

garantir, ao futuro professor, condições mínimas para exercer a docência. A formação inicial 

“[...] é apenas um componente de uma estratégia mais ampla de profissionalização do 

professor [...]” (MELLO, 2000, p. 98). Ela tem por finalidade construir a base sobre a qual os 

futuros professores desempenham suas atividades com competência para ensinar e propiciar a 

aprendizagem dos alunos. 

Tendo em mente as considerações acima, a Lei n. 9.394/96, que disciplina a 

educação escolar brasileira por meio do ensino e em instituições próprias (Art. 1º, parágrafo 

primeiro), estabelece, nestes termos: “[...] os marcos orientadores dos projetos de formação de 

uma atividade que se tornou essencial à sociedade brasileira” (WEBER, 2003, p. 1132). E, em 

seu artigo 62, a presente Lei deixa claro que para o docente atuar na educação básica, é 

requerida formação inicial em nível superior, obtido em cursos de licenciaturas, de graduação 

plena, seja em universidades ou em institutos superiores de educação
30

. 

 Ela também admite como formação mínima, para atuar no magistério da 

educação infantil ou da primeira fase (atuais cinco primeiros anos) do ensino fundamental, a 

formação em nível médio, na modalidade Normal (Cf. Diário Oficial da união de 13/04/99). 

                                                
29 O discurso da competência profissional do professor ganha fôlego, no Brasil, a partir da influência dos 

estudos, dentre outros, de Philippe Perrenoud, no final do século XX, e tem influenciado as práticas 
formativas iniciais, estudos e pesquisas de muitos professores. Das obras mais significativas do sobredito 

autor, referente a tal discurso, destacam-se: Dez novas competências para ensinar (2000); As 

competências para ensinar no século XXI: a formação dos professores e o desafio da avaliação (2002) – 

esta obra tem como coautora Monica Gather Thurler –; Construir competência desde a escola (1999). 

Todas essas obras estão publicadas pela Artmed Editora, e não nos propomos, neste estudo, analisá-las.   
30 Concernente aos Institutos Superiores de Educação, consultar a Resolução CP Nº 1, de 30/09/99, do CNE, 

publicada no Diário Oficial da União, em 07 de setembro de 1999. Seção 1, p. 50. Esta Resolução dispõe 

sobre estes institutos, orientando a formação, tanto inicial como continuada e complementar, para o exercício 

do magistério da educação básica.  
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de Professores na 

Modalidade Normal em Nível Médio são disciplinadas pelo Parecer CEB 01/99. Na 

contramão deste Parecer, encontram-se as discussões sistematizadas no Documento final da 

Conferencia Nacional de Educação (CONAE), que reconhece que a formação de professores 

no Brasil se dá em cinco formatos institucionais, entre eles, as “escolas normais, que ainda 

oferecem o curso de magistério/normal de nível médio” (BRASIL/MEC/CONAE, 2010, p. 

80). O restante do documento apresenta um discurso em favor da formação de professores no 

país, independentemente da modalidade, seja executada em nível superior de educação. 

Atinente à formação inicial de professores para a Educação Básica no Brasil, 

identificamos que ela está regulamentada a partir do dispositivo legal, o Parecer CNE/CP 

09/2001, de 08 de maio de 2001. Esse Parecer estabelece a ordem discursiva pela qual se 

instituem as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica, em nível superior, em cursos de licenciaturas de graduação plena”. O discurso sobre a 

formação de professores, presente neste Parecer, contém enunciados os quais vão determinar 

“um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na organização 

institucional e curricular de cada estabelecimento de ensino e aplicam-se a todas as etapas e 

modalidades da educação básica” (ART. 1º).  

Identifica-se, ainda, que, no Brasil, a ordem do discurso para a formação de 

professores para a educação básica enuncia que ela deve estar fundamentada em 

competências, na relação teoria e prática, no acolhimento e no trato com a diversidade, na 

interação entre agência ou instituição formadora com a realidade das escolas, com as quais 

possuem vínculos, e com atividades práticas, a partir do início do curso de formação destes 

professores (Cf. ARTIGOS 4° AO 8° DO PARECER CNE/CP 09/2001).  

Conforme o Parecer CNE/CP 09/2001, no inciso do I ao VII, do artigo segundo, 

encontram-se orientações para nortear a organização curricular do processo formativo inicial 

dos professores, os quais possam contemplar:  

 

I. o ensino visando à aprendizagem do aluno; 

II. o acolhimento e o trato da diversidade; 
III. o exercício de atividades de enriquecimento cultural; 

IV. o aprimoramento em práticas investigativas; 

V. a elaboração e a execução de projetos desenvolvidos dos conteúdos 
curriculares; 

VI. o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de 

metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores; 

VII. o desenvolvimento de hábitos de colaboração e trabalho em equipe.   
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Assim, compreende-se que estes enunciados estão presentes na formação 

discursiva sobre a formação inicial de professores no Brasil. Eles possuem uma vontade de 

verdade que, nem sempre, correspondem às práticas não discursivas existentes no interior das 

agências oficiais e privadas formadoras de professores. Todavia, estes enunciados expressam 

muito sobre o que se tem pensado sobre a formação de professores, sua intencionalidade, 

dificuldades e complexidades, especialmente por se estar abordando a formação de sujeitos 

humanos inserida no contexto social de desvalorização profissional e econômica, apesar da 

conquista, em lei, de um piso salarial nacional para a categoria dos profissionais da educação.  

Além disso, constata-se que são orientações legais amplas para a formação 

generalista de professores de licenciatura plena, e que elas orientam a elaboração dos projetos 

pedagógicos de cada curso, independentemente de sua área de conhecimento e modalidade. 

Portanto, teoria, prática, competências, aprendizagem dos alunos, trabalho em equipe, 

pesquisa, uso de novas tecnologias da informação e comunicação, entre outros, configuram-

se em enunciados presentes no processo formativo inicial de professores em nível superior.   

Por fim, se percebe que há uma homogeneidade discursiva entre as superfícies de 

emergência do discurso governamental e acadêmico, possivelmente pela complementaridade 

entre elas, apesar de suas diferenças e objetivos sociais. A academia, além de formar 

professores com base na legislação estabelecida, é, ainda, espaço de pesquisa, de extensão e 

de formulação da crítica, especialmente à questão das competências, vista como reforço à 

formação de professores de base tecnicista. Além disso, o discurso acadêmico possui 

intencionalidade propositiva ao discurso governamental.  

No próximo item, trataremos da formação continuada dos professores, com base 

nos discursos governamental e acadêmico.  

 

1.1.2 A formação continuada de professores  

 

Concernente à formação continuada, partimos da investigação realizada por 

Nunes (2000), para identificar os discursos e, neles, os enunciados que tratam da necessidade 

de formação de professores no Brasil. Segundo constatamos, o discurso enuncia que a 

profissão docente, tal como as demais profissões, requer formação continuada, com o 

propósito de desenvolvimento, tanto pessoal como profissional, capaz de atender as 

expectativas de uma escola e de uma sociedade, em um novo contexto de informação, 

comunicação e interculturalidade, bem como de espaço produtivo cada vez mais complexo. 

Este discurso compõe a formação discursiva identificada em Nóvoa (1992, p.25-26), ao tratar 
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do desenvolvimento pessoal: produzir a vida do professor e do desenvolvimento profissional: 

produzir a profissão docente. 

Diante disto, resgatamos o discurso que diferencia formação continuada de 

treinamento. Conforme Imbernón (2010, p. 58), 

 

Na mente de muitos formadores e educadores, „treinamento‟ é sinônimo de 
formação continuada e se configura como o modelo que leva os professores 

a adquirir conhecimentos ou habilidades por meio da instrução individual ou 

grupal, conduzida por um especialista.  

 

Nessa perspectiva, o treinamento se caracteriza como algo exclusivamente 

tecnicista/instrumentalizador e apático em relação à realidade dos professores, dos alunos e da 

escola. A formação continuada, pelo contrário, aponta para uma perspectiva de processo e 

contribuição pessoal e profissional, com base na realidade didático-pedagógica e social 

vivenciada pelos professores no espaço escolar. Por conseguinte, a formação continuada de 

professores objetiva promover, nesse profissional, mudanças em sua prática (pedagógica, de 

relações interpessoais professor-aluno, intelectual, de mundo etc.) e não apenas 

instrumentalizar, sem refletir sobre sua ação. O discurso da formação continuada revela os 

enunciados da participação e interação do professor no processo de sua formação, ou seja, o 

professor é sujeito ativo, e os seus problemas profissionais são tomados como importantes 

para se conduzir o processo formativo contínuo (IMBERNÓN, 2010).       

De acordo com Zeichner (2008, p. 536), 

 

Muita coisa aconteceu e levou a uma mudança de foco na formação docente: 

de uma visão de treinamento de professores que desempenham certos tipos 
de comportamento para uma mais ampla, em que os docentes deveriam 

entender as razões e racionalidades associadas com as diferentes práticas e 

que desenvolvesse nos professores a capacidade de tomar decisões sábias 
sobre o que fazer, baseados em objetivos educacionais cuidadosamente 

estabelecidos por eles, dentro do contexto em que trabalham e levando em 

consideração as necessidades de aprendizagem de seus alunos. 

 

A formação continuada, portanto, objetiva a melhoria e o aperfeiçoamento da 

prática didático-pedagógica e resulta na elevação da qualidade da educação, sobretudo, da 

educação pública. De acordo com o discurso a seguir: 

 

Evidencia-se, cada vez mais, nos discursos de professores, pesquisadores, 
técnicos e políticos a importância de se investir na continuidade do 

processo formativo do professor. As razões para este investimento vão 

desde a precária formação do professor adquirida nos cursos de formação 
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inicial, considerados desatualizados e ineficientes, passando pela evolução 

abrupta do homem e do conhecimento neste fim de milênio, chegando até as 

exigências que um mundo globalizado impõe ao sistema de ensino quanto à 
mudança da realidade escolar e, por conseguinte, da prática do professor, 

tendo em vista a produção de um profissional qualificado (NUNES, 2000, p. 

33, grifo nosso).  

 

O enunciado referente à necessidade da formação continuada do professor 

objetiva, como vontade de verdade, preparar professores atualizados para acompanhar o ritmo 

de desenvolvimento, tanto político-econômico quanto tecnológico, da sociedade moderna e, 

sendo assim, poder atender às necessidades educacionais desta. O professor, um dos 

profissionais da educação
31

, lida com o saber e a sua transmissão, por meio de métodos e 

recursos diversos, e com a formação de pessoas humanas. 

A necessidade de formação continuada reforça a condição humana de inconclusão 

ou de inacabamento de qualquer profissional. Estamos em constante movimento, não 

podemos nos dar ao luxo de nos considerarmos seres “prontos e acabados”. Este discurso 

encontra em Freire (2005, p. 50) sua regularidade enunciativa:  

 

Como professor crítico, sou um „aventureiro‟ responsável, predisposto à 
mudança, à aceitação do diferente. Nada do que experimentei em minha 

atividade docente deve necessariamente repetir-se. Repito, porém, como 

inevitável, a franquia de mim mesmo, radical, diante dos outros e do mundo. 
Minha franquia ante os outros e o mundo mesmo e a maneira radical como 

me experimento enquanto ser cultural, histórico, inacabado e consciente do 

inacabamento [...] Na verdade, o inacabamento do ser ou sua inconclusão é 
próprio da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. 

 

Freire (2005), em outras palavras, comenta que somente os seres humanos 

(homens e mulheres) possuem consciência de sua finitude, de sua condição de inacabamento. 

Assim, todo e qualquer profissional da educação, os professores, para sermos exatos, 

precisam assumir, em suas práticas educativas e pedagógicas, tal condição humana e 

profissional. Caso fôssemos inertes, não haveria tantas mudanças em nossas relações sociais. 

Tudo seria um “marasmo”. Pelo contrário, nossa capacidade de ação nos permite superar os 

obstáculos encontrados em nossas relações e, dentre elas, as relações profissionais. Afinal, as 

                                                
31 O que estamos entendendo por profissionais da educação? Com base na Lei Nº 11.738, de 16 de julho de 2008, 

a qual regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da 

educação básica, em seu parágrafo 2º, entendemos o seguinte: “Por profissionais do magistério público da 

educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte 

pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e 

coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas 

etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação de diretrizes e bases da educação 

nacional”. 
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relações ocorrem através da nossa capacidade de protestar, de criar, de buscar superar nossos 

limites impostos, sejam eles físicos, sociais, familiares, religiosos, profissionais etc. (BOFF, 

2000b).  

Logo, vamos observar que o discurso da formação continuada do professor 

resgata feixes de relações, que destacam os seguintes enunciados: “a escola como locus da 

formação continuada”; “a autoavaliação como dispositivo da formação do professor”; “a 

dimensão política como dispositivo da formação e da prática pedagógica do professor”, e “a 

profissionalização como dispositivo formativo contínuo do professor”. Esses enunciados 

serão analisados nos itens que se seguem no corpo deste capítulo.  

 

1.1.3 A escola como locus da formação continuada de professores 

 

Na escavação arqueológica em processo, no lugar discursivo acadêmico, 

identificamos, a partir da tese de Nunes (2000, p. 66), enunciados que remetem à escola como 

locus privilegiado do processo de formação de professores. “Percebe-se, sobretudo, o 

deslocamento do pólo Universidade/Secretaria de Educação, tradicionalmente instâncias 

responsáveis por tal formação, para o pólo escola”. A escola como locus institucionalizado da 

formação de professores surgiu no Reino Unido, em meados de 1970, pretendendo 

administrar com mais eficácia os escassos recursos destinados para a formação continuada de 

professores (IMBERNÓN 2006).  

 

A formação centrada na escola envolve todas as estratégias empregadas 

conjuntamente pelos formadores e pelos professores para dirigir os 

programas de formação de modo a que respondam às necessidades definidas 

da escola e para elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem em sala de 
aula e nas escolas. Quando se fala de formação centrada na escola, entende-

se que a instituição educacional transforma-se em lugar de formação 

prioritária diante de outras ações formativas. A formação centrada na escola 
é mais que uma simples mudança de lugar de formação. Não é apenas uma 

formação como conjunto de técnicas e procedimentos, mas tem uma carga 

ideológica, valores, atitudes, crenças.  

Não é, portanto, uma simples transferência física, nem tampouco um novo 
agrupamento de professores para formá-los, e sim um novo enfoque para 

redefinir os conteúdos, as estratégias, os protagonistas e os propósitos da 

formação. A formação centrada na escola pretende desenvolver um 
paradigma colaborativo entre os professores (IMBERNÓN, 2006, p. 80). 

 

Observa-se que a ideia da formação continuada de professores, centrada na escola, 

não representava simples deslocar da formação para o chão dessa instituição, mas, a partir 
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dela, de seus problemas concretos e de experiências exitosas, poder-se-ia centrar o foco na 

formação dos professores, criar espaços colaborativos, de trocas de experiências, de reflexão 

sobre a prática e busca de alternativas conjuntas, quando necessárias.  

Concernente à formação inicial, a escola assume o lugar do exercício da prática 

pela qual o futuro professor, ao longo do seu curso de licenciatura, irá observá-la para 

compreender o seu papel social (ART. 6°, II, PARECER CNE/CP 9/2001). Ela se configura 

ainda no espaço imprescindível para a realização do estágio obrigatório (ART, 13, § 3°, 

PARECER CNE/CP 9/2001). A escola também é o locus que intermedeia a teoria e a prática 

no processo formativo dos professores, ao revelar, entre outras coisas, a realidade de ensino e 

de aprendizagem dos alunos, as condições de trabalho do professor e o status social que a 

profissão possui. 

Destarte, sob esta perspectiva, a escola – nela inclusa todo o seu movimento –, 

passa a ser o eixo norteador das práticas formativas dos professores. Sendo assim, a escola se 

constitui espaço concreto, real, das problemáticas que orientam a formação dos professores, 

inclusive, o professor(a) da Educação de Jovens e Adultos.  

Nesta mesma formação discursiva, vemos que “A escola passa a ser foco do 

processo „ação-reflexão-ação‟ como unidade básica de mudança, desenvolvimento e 

melhoria” (IMBERNÓN, 2010, p. 56), da qualidade educacional, como também do próprio 

desempenho do professor.  Observa-se, ainda, que esta perspectiva de formação incentiva à 

“pesquisa-ação”, ou seja, no mesmo instante em que os professores estão vivenciando 

determinadas questões em sua escola ou sala de aula, também estão buscando respostas para 

as mesmas, experienciando estas respostas e (re)significando-as quando preciso. A formação 

centrada na escola, se surgiu na intenção de administrar parcos recursos para a formação 

continuada de professores, enuncia que a formação dos professores deve ter como mote a 

realidade prática destes mesmos profissionais e sobre eles deve-se executar, para que os 

professores possam estar ainda mais preparados para o exercício do magistério.   

A escola como locus privilegiado para a formação de professores correlaciona-se a 

outro enunciado: a valorização dos saberes oriundos da práxis. Tal valorização remete à 

necessidade de que a formação de professores não poderia acontecer distante ou à margem da 

realidade cotidiana da práxis destes mesmos professores. Assim sendo, foi possível identificar 

alguns enunciados que consolidam esta afirmação, oriundos do campo discursivo acadêmico 

“[...] o educador constitui-se na prática [...]” (DI PIERRO et al., 2006, p. 283); “[...] o 

professor aprende a ensinar fazendo seu trabalho” (TARDIF, 2004, p. 14); “É fundamental 

considerar os saberes da experiência” (VEIGA, 2002, p. 9).  
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Esses enunciados revelam que a formação continuada também acontece no fazer 

cotidiano dos professores em sala de aula. Contudo, a prática não é suficiente por si só. Ela 

necessita do suporte teórico para dialogar e se aperfeiçoar. 

 

Esses saberes [os saberes construídos no exercício da prática docente] seriam 

o núcleo vital da formação docente, uma vez que os outros saberes [os 

saberes teóricos ou acadêmicos], tais como os pedagógicos, das disciplinas 
curriculares, mantêm uma relação de exterioridade com o trabalho docente, 

pois não foram produzidos no dia-a-dia. Trata-se de saberes múltiplos que 

devem ser articulados na prática, no contexto do processo de trabalho 

docente na ótica da atividade reflexiva (VEIGA, 2002, p. 9).     

 

Estes argumentos revelam um dos grandes desafios ainda presente nos cursos de 

formação de professores, ou seja, a tensão entre os saberes provenientes da prática com os 

saberes provenientes da teoria. Assim, a escola é assumida como um locus privilegiado da 

formação, a partir da seguinte expectativa: “[...] formação centrada nas escolas: quer dizer, 

centrada nas práticas, centrada nos problemas dos professores e nas práticas pedagógicas” 

(NUNES, 2000, p. 68, grifo da autora). Destarte, a formação do professor, no local de 

exercício de suas atividades profissionais, revela aproximação com a sua realidade de vida 

docente, ou seja, tal formação leva em consideração a prática por ele desenvolvida nas escolas 

e nas salas de aulas.  Portanto, a escola é o lugar onde 

 

[...] o professor vivencia concretamente as situações peculiares ao seu 

trabalho docente, identifica a complexidade dos problemas que enfrenta, os 
limites e as incertezas do seu fazer pedagógico, os quais poderão ser 

convertidos em pontos de partida e de chegada da reflexão e transformação 

do ensino (NUNES, ibidem). 

 

Enfim, o enunciado evidencia que, entender a escola como locus da formação do 

professor significa, também, compreender que esta formação não se exerce sem políticas 

públicas que considerem “as realidades” para o exercício profissional dos professores 

brasileiros. Significa entender, ainda, que cada escola possui suas necessidades formativas 

específicas, ou seja, não se poderia pensar a formação de modo generalizado e, muito menos, 

com professores-formadores que não conhecem a realidade vivenciada, no “chão” da escola, 

pelos professores. Isto ainda é um desafio a ser superado. Somando-se a estas questões, Nunes 

(2000, p. 69) lembra que “vários estudos apontam que os professores valorizam ações de 

formação contínua na mesma medida em que valorizam a melhoria da política salarial”. Isto 

é, ainda se precisa implementar plano de carreira, formação e salário, para que o professor 
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possa estar estimulado a participar das ações de formação continuada a ele ofertadas por suas 

secretarias ou escolas. E, quanto o contato com a escola e sua realidade já na formação inicial, 

este oportuniza, ao futuro professor, apreender esta necessidade que um dia ele irá vivenciá-la 

na condição de professor.  

 

1.1.4 Autoavaliação como dispositivo da formação do professor  

 

Prosseguindo nossa escavação, identificamos, a partir do enunciado reitor
32

, 

presente no discurso da formação (inicial e continuada) do professor nos lugares 

governamental e acadêmico, o enunciado que remete à questão da autocrítica ou à 

autoavaliação da ação prático-pedagógica pelo professor, como estratégia formativa. No 

processo da formação inicial dos professores, a avaliação é concebida “[...] como parte 

integrante do processo de formação, que possibilita o diagnóstico de lacunas e a aferição dos 

resultados alcançados das mudanças de percurso eventualmente necessárias” (ART. 3°, 

INCISO II, ALÍNE d, PARECER CNE/CP, 9/2001). 

Faz parte do processo formativo desse profissional autoavaliar-se constantemente; 

perceber como andam suas ações em sala de aula, no manejo com os saberes ministrados aos 

estudantes; sua relação com os próprios discentes, com os colegas de profissão e demais 

sujeitos da escola, sua metodologia de ensino, sua prática avaliativa e a escola de modo geral, 

entre outras variáveis. A autoavaliação da prática pedagógica ou do trabalho docente é uma 

importante ferramenta para se rever as ações e poder aperfeiçoá-las. Em outras palavras, é um 

importante recurso pelo qual o professor pode observar como anda seu desempenho 

profissional e refletir sobre ele; se suas metas de ensino e de aprendizagem estão ocorrendo de 

modo satisfatório; se seu trabalho tem surtido efeitos esperados, ou seja, se seus educandos 

têm aprendido efetivamente os conteúdos debatidos em sala de aula. A autoavaliação também 

é importante, pois ela é uma estratégia/recurso que pode colaborar para que o professor rompa 

com as práticas pedagógicas autoritárias, unilaterais e opressoras, substituindo-as por uma 

prática democrática e participativa.  

A avaliação é um dispositivo que visa priorizar a formação integral dos seres 

humanos em vez de ser reduzida a treinamentos ou formas de testar (Cf. FREIRE, 2005, p. 

115-116). Na formação, a avaliação contribui para que o professor exercite a “escuta para com 

                                                
32 Entende-se como enunciado principal, em virtude do qual se originam ou derivam outros enunciados. 
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seus alunos”, tenha abertura para a “disponibilidade para o diálogo” e para o “querer bem aos 

educandos” (FREIRE, 2005).  

Avaliar, portanto, é um procedimento qualitativo, contínuo e se constitui em 

um dos maiores desafios para os professores de todas as modalidades educativas, 

principalmente após a promulgação da atual Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional 

(Lei 9394/96), a qual estabelece que os aspectos qualitativos devem superar os quantitativos. 

O processo de avaliação (seja da relação ensino-aprendizagem, seja da relação professor-

educando etc.) configura-se como um ato político.   

 

A avaliação, como ação política, precisa estar comprometida com a 
qualidade social, constituindo-se como prática educativa libertadora, 

combativa da exclusão, do sofrimento, dos preconceitos, das discriminações 

de raça, classe, gênero, religião entre outras, em favor „dos excluídos‟ e „das 
excluídas‟, dos povos vitimados (ALBUQUERQUE, 2008, p. 2). 

 

Essa concepção de avaliação remete a enunciados proferidos por Freire (2005, p. 

39), que diz: “É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 

próxima prática”. Então, é refletindo sobre as nossas ações didático-pedagógicas de hoje que 

poderemos nos aperfeiçoar profissionalmente como professores e cumprir com mais 

responsabilidade nossas obrigações concernentes à profissão docente. Portanto, eis um 

enunciado presente nos discursos acadêmicos sobre a formação dos professores: a 

competência para avaliar a aprendizagem dos alunos, bem como o próprio desempenho 

profissional do professor. Tal competência aponta para o discurso da avaliação, balizada pelo 

princípio democrático. Saul (2008, p. 63) mapeou as seguintes regularidades enunciativas 

referentes à avaliação de inspiração freireana, nas últimas duas décadas: “Avaliação 

mediadora (Hoffmann, 1993), avaliação participativa (Brandt, 1994), concepção libertadora 

de avaliação (Vasconcelos, 1997), avaliação dialógica (Instituto Paulo Freire, 1999) e 

avaliação formativa (Afonso, 2000)”.  

Essas concepções se coadunam com a perspectiva da Educação Popular e com as 

práticas educativas escolares dos movimentos sociais populares. Logo, não é de qualquer 

forma que o professor deve avaliar. A avaliação, nesta perspectiva, torna-se crítica e 

democrática e, para tanto, a formação continuada deste professor possui mais este desafio: 

tratar com mais seriedade a questão da avaliação em suas diversas dimensões: avaliação da 

aprendizagem do educando; a avaliação do educando sobre o educador e autoavaliação do 

professor sobre suas ações didático-pedagógicas.  

Ainda, conforme Cró (1998, p. 35),  
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[...] a avaliação faz parte do processo educativo, do acto pedagógico e 

naturalmente também deverá fazer parte do processo formativo dos futuros 

educadores e professores.  
Se avaliar é uma função do educador em relação ao aluno, essa função não 

pode deixar de ser também uma função do educador em relação à sua própria 

acção. 

 

Em suma, o que se constata neste discurso sobre a autoavaliação é, novamente, o 

enunciado da competência do professor para avaliar o processo de ensino-aprendizagem de 

seus alunos e autoavaliar sua prática e, nesse processo, poder aperfeiçoar a sua prática 

didático-pedagógica e, consequentemente, crescer em seu processo pessoal e profissional.   

A seguir, tratar-se-á dos enunciados presentes no discurso da formação política do 

professor.  

 

1.1.5 A dimensão política como dispositivo da formação do professor 

 

Conforme Rios (2003), muitos educadores não possuem clareza acerca da 

dimensão política da sua prática pedagógica, chegando até a associar política com o 

envolvimento partidário. Essa postura pode reforçar a ideia do trabalho espontâneo, isto é, 

desenvolvido sem o compromisso que lhe é requerido; feito de todo jeito e forma, sem clareza 

da objetividade e, muito menos, sem a consciência da dimensão política do trabalho docente. 

Tal ação pode ser denominada de ação docente mecânica que, a meu ver, centra-se apenas no 

ato de ministrar aulas e conteúdos, desvinculados da realidade político-econômica e social do 

momento. 

Ainda sobre essa questão se observa que a dimensão política do trabalho docente 

é bastante presente nos discursos referentes à formação do professor, no final do século XX, 

possivelmente devido à influência da ordem do discurso pela redemocratização do país, na era 

pós ditatorial (1964-1985). Esse regime político talvez tenha inspirado a produção acadêmica 

sobre a formação de professores, segundo a dimensão política, como forma de resistência 

naquela época. Diante disso, um dos enunciados identificados na literatura consultada aponta 

para o fato de que a formação do professor deverá valorizar a dimensão política do trabalho 

docente. Esses enunciados, entre outros, foram constatados nas seguintes formações 

discursivas, abaixo descritas, ipsis literis: 

 

O educador plenamente consciente não se refugia na segurança de seu 

campo próprio, bem definido e especificado pelo pedagógico, mas abre-se à 

luta política dos trabalhadores, ainda que somente o possa fazer com 
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eficiência através de seus meios intelectuais. Adentrar-se por esse caminho 

implica, no educador, revestir-se do significado de sua tarefa definida em 

vista do ideal de construção de uma nova sociedade. 
A consciência política do educador, que se liga por dentro com os grandes 

anseios populares, é um compromisso de tal monta que não pode se 

desenvolver sem um ato pessoal desse educador, que o responsabiliza por 

uma causa: é a opção política como ato de sua consciência (SILVA, 1992, p. 
63 e 65).   

 

A compreensão crítica dos limites da prática tem que ver com o problema do 

poder, que é de classe e tem que ver, por isso mesmo, com a questão da luta 

e do conflito de classes. Compreender o nível em que se acha a luta de 
classes em uma dada sociedade é indispensável à demarcação dos espaços, 

dos conteúdos da educação, do historicamente possível, portanto, dos limites  

da prática político-educativa (FREIRE, 1997, p. 47).  

 

Portanto, a dimensão política, tanto da formação como da prática docente, 

presente nos enunciados acima, revela um discurso sobre a formação do professor que instiga 

o compromisso com a luta de classes, mas, principalmente, com a sua própria valorização 

profissional e com sua consciência como classe trabalhador, e, como tal, seu envolvimento e 

compromisso com os interesses e peculiaridades das classes populares da sociedade. Assim, a 

dimensão política da ação e formação docente aponta para os seguintes enunciados: o 

reconhecimento de sua categoria profissional, a luta por melhores condições de trabalho, o 

compromisso ético-profissional e a identidade para com os anseios das classes populares. 

Confirmando estes enunciados, Freitas (2007, p. 143-144) faz a seguinte 

afirmação: 

 

As condições perversas que historicamente vêm degradando e 

desvalorizando a educação e a profissão docente se mantém em nosso país 

em níveis elevados, em decorrência da queda do investimento público e da 
deterioração das condições de trabalho dos educadores e trabalhadores da 

educação, condições partilhada pelos educadores de toda a América Latina. 

 

A autora denuncia que o desinteresse por parte das políticas públicas de educação, 

formação e valorização do professor é um fato histórico que vem se aprofundando ao longo 

dos tempos, principalmente quando se observa um investimento de 4,3% do PIB para a 

educação contra 4% a 7% do PIB, por ano, para o setor bancário, na forma de pagamento de 

juros (FREITAS, ibidem).  

A consciência desta realidade, desde o curso de formação inicial, torna-se 

indicador de que a ação professoral não se restringe apenas às ações didático-pedagógicas, ao 

conhecimento teórico que fundamentam a educação, mas também a ação política inerente a 
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esta profissão. Sendo assim, os enunciados atribuem à formação política do professor como 

elemento imprescindível para o exercício do magistério, uma vez que, esta dimensão propicia 

cultivar, no futuro e atual professor, o compromisso com a luta de classes, com a educação 

pública de qualidade, com a aprendizagem dos educandos e com a valorização profissional e 

salarial dos professores. Uma formação que o torne capaz de enxergar o mundo a sua volta de 

forma crítica, reflexiva e propositiva.  

 

1.1.6 A formação do professor como dispositivo de sua profissionalização  

 

No tocante à questão da profissão de professor no Brasil, há muito tempo, vem se 

passando por uma crise de valorização profissional. Dentre os efeitos críticos, desmotivadores 

da profissão, estão os baixos salários, que têm sido uma reclamação unânime destes 

profissionais, além das condições insatisfatórias de trabalho, com destaque para as escolas 

públicas, seja do campo ou da cidade. A realidade deficiente, desanimadora e precária das 

condições de trabalho de muitos professores brasileiros, inclusos os que atuam na modalidade 

EJA, tem esbarrado não somente na questão da desvalorização profissional, através de baixos 

salários, mas também tem repercutido no comprometimento da qualidade do ensino público 

do país. Dentre os vários fatores, Demo (2002, p. 77-78) aponta os seguintes:  

 

a) é insustentável condição de professor que se consome dando aula de 

manhã, de tarde e de noite, para amealhar um salário ainda precário; 
literalmente, ele só „se gasta‟, decaindo a cada dia como profissional; b) é 

injusto encher os sistemas de profissionais substitutos, com o objetivo de 

rebaixar salários já baixos; c) sendo a condição de professor uma das mais 

rebaixadas em termos profissionais, o impacto sobre a aprendizagem dos 
alunos somente poderia advir a partir de certos patamares muito acima dos 

atuais; para cuidar da inclusão dos excluídos é mister já estar incluído, o que 

não é ocaso da maioria dos professores; d) a profissão docente deveria 
representar, por mínima coerência, a dignidade social, o que implica também 

remuneração adequada; nesse sentido, há que melhorar seus níveis, para que 

qualquer exigência possa ser feita; e) embora não se possam alegar baixos 
salários para manter desempenho precário, é fútil exigir do professor um 

sacerdócio que se reverte apenas em aflição social; f) lidando o professor 

com o conhecimento inovador, é mister deter condições adequadas para se 

manter em dia com o conhecimento – precisa continuar estudando, 
freqüentando seminários, assinando revistas e fontes de informação, 

pesquisando e elaborando. 

 

De outra parte, a precariedade de alguns cursos de formação inicial, que, muitas 

vezes, deixam um abismo entre a teoria e a realidade, forçando o professor a reaprender a 

partir da prática docente e do cotidiano da sala de aula, faz com que muitos desprezem os 
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saberes teóricos adquiridos nas universidades, julgando que não há diálogo entre eles. Nesta 

mesma tessitura discursiva, Demo (2002) reforça que, para se buscar a qualidade na educação, 

torna-se imprescindível qualificar bem os professores, como também garantir-lhes valorização 

profissional. 

Outro fato, ainda presente neste contexto de desvalorização, refere-se ao 

desprestígio que os cursos de licenciatura vêm adquirindo no país. Segundo informação 

presente no Documento final da CONAE, 

 

Os cursos de licenciatura, em geral, possuem baixo prestígio frente aos 

bacharelados [...]. Isto ocorre, em geral, devido à desvalorização do 

magistério como profissão, e à educação, como campo de conhecimento. A 
licenciatura acaba se tornando um apêndice ou um curso de segunda 

categoria, destinado aos/às estudantes considerados/as menos capacitados/as 

para o bacharelado (BRASIL/MEC/CONAE, 2010, p. 86). 

 

No caso específico do curso de Pedagogia que, em alguns raros casos, forma 

professores para a EJA, os dados divulgados pelo MEC/INEP (2006), totaliza 1.562. Desse 

total, 695, públicos, e, 876, privados
33

. Muitos destes cursos funcionam em fins de semana e 

têm sua qualidade questionada por alguns educadores. Os cursos de formação em nível 

superior para professores têm se aligeirado e se multiplicado por todo o país, em virtude, 

especialmente, das políticas neoliberais para a educação, as quais visam, dentre outras 

finalidades, despublicizar a educação e, assim, transferi-la do poder público para o poder 

competitivo da iniciativa privada (SHIGUNOV NETO; MACIEL, 2004). A consequência 

disto é o reforço ainda maior da exclusão na educação, podendo ferir brutalmente direitos 

conquistados e assegurados na Constituição Federal, além da qualidade questionada dos 

mesmos. 

De acordo com o Documento final do CONAE 2010, é constatado que a formação 

inicial e continuada dos professores não é satisfatória. Afirma ainda que mais de 70% das 

matrículas, em cursos de graduação presencial, encontra-se  

 

[...] em instituições não universitárias, sobretudo em cursos oferecidos no 

turno noturno. Tais instituições apresentam, em geral, situação mais precária 

em termos, sobretudo, da qualificação/titulação do corpo docente, projeto 

acadêmico dos cursos e bibliotecas. No entanto, em virtude do menor custo 

                                                
33 Atinente ao número de Instituições de Ensino Superior no Brasil, o Censo da Educação Superior 2006 revelou 

que existem no país 2.270 instituições, entre Universidades (178), Centros Universitários (119), Faculdades 

Integradas (116), Faculdades, Escolas e Institutos (1.649), Centros de Educação Tecnológica e Faculdades de 

Tecnologia (208). 
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de oferta, as licenciaturas foram historicamente privilegiadas por essas 

instituições.  

Pode-se afirmar, com base nos dados do censo da educação superior, que a 
maior parte dos/das professores/as no Brasil é, pois, formada em instituições 

não universitárias e em cursos ofertados no período noturno 

(BRASIL/MEC/CONAE, 2010, p. 85-86). 

 

Estes dados nos levam a deduzir que os espaços de formação de professores têm 

se caracterizado, em algumas instituições, como espaços cuja qualidade não contribui 

satisfatoriamente com a formação profissional destes. Muitos ainda são aligeirados, em finais 

de semana, em prédios alugados, seja em escola pública ou privada, e não possuem, entre 

outras coisas, uma biblioteca.  

Assim, os espaços aligeirados de formação de professores têm contribuído para 

reforçar a desqualificação e a desvalorização destes perante a sociedade. Como afirmam 

Shigunov Neto e Maciel (2004, p. 66): “O projeto hegemônico neoliberal tenta com políticas 

públicas de formação de professores aligeiradas, fragmentadas e simplistas, tornar os 

professores vulneráveis e com baixo status social”. 

O professor é um profissional que lida com o saber/conhecimento. Ele necessita, 

por meio da exigência intrínseca à própria ação do ser docente, estar em sintonia com os 

saberes construídos cotidianamente na sociedade; com as mudanças ocorridas por meio das 

políticas neoliberais, para poder se posicionar e atuar de forma crítica contra os efeitos ou as 

causas que esta pode provocar nas pessoas, em sua profissão e na sociedade de modo geral; 

entender e procurar meios, através da sua prática pedagógica, para ajudar seu aluno a se situar 

no tempo e no espaço, ou seja, fazer com que estes atentem para sua realidade para entendê-la 

melhor e nela interferir. Em outras palavras, não cabe ao professor apenas dar conta de sua 

função pedagógica, limitada à disciplina que ensina. Compreender isto, desde a formação 

inicial, torna-se imperativo para o desenvolvimento da ação profissional docente.  

O saber docente requer dos professores a ampliação de uma visão, circunscrita aos 

limites do conteúdo da sua disciplina, para uma nova, que construa no educando a visão de 

um todo (visão holística), ou seja, a responsabilidade do professor vai, portanto, para além da 

especificidade de sua disciplina (D‟AMBRÓSIO, 2003). Sua prática, portanto, não pode ser 

reduzida apenas a ensinar os conteúdos, pois este é apenas um dos momentos da atividade 

pedagógica do professor, como ressalta Freire (2005, p. 103). Compondo esta mesma 

formação discursiva, a formação do professor é algo que se relaciona também com a vida, ou 

seja, 
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[...] são as viagens que realizei, são os livros e revistas que li, a música que 

me tocou, as amizades, as paixões e amores que vivi, o ódio que senti (se 

senti), as conversas de que participei. Enfim, é aquilo que forma o meu 
acervo de conhecimentos. É o conteúdo misterioso deste baú chamado 

memória. Essa ligação entre o saber e a vida é que talvez faça com que seja 

ele – o saber – pessoal e intransferível (BARCELOS, 2009, p. 24-25). 

 

Ou ainda: 

 

Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se alheada, de um lado, 

do exercício da criticidade que implica a promoção da curiosidade ingênua à 

curiosidade epistemológica, e de outro, sem o reconhecimento do valor das 
emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição [...] (FREIRE, 2005, p. 

45). 

 

A dimensão da formação do professor, seja inicial ou continuada, está imbricada 

com a questão do seu compromisso com a ética e com a competência profissional. A 

profissionalização, concordando com Veiga (2002), constitui-se em um processo complexo de 

mudança social e envolve atores e grupos diversos. Sendo assim, o processo de 

profissionalização do professor é um jogo social, com regras preestabelecidas e 

ressignificadas a partir do “chão” da práxis.  

Este compromisso é de responsabilidade dos órgãos públicos oficiais os quais 

mantêm a ordem do discurso formativo para estes profissionais, a partir dos dispositivos 

legais, das iniciativas não oficiais, a exemplo dos movimentos sociais que trabalham com a 

educação escolar, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, sindicatos, 

associações de bairro, Projeto Escola Zé Peão etc., os quais reconstroem novas formas e 

modos para balizar o processo de formação e profissionalização dos professores, como 

também da academia, por intermédio das universidades, conforme assevera Souza (2007).  

Na ordem do discurso da formação continuada, espera-se, igualmente, que o 

professor se torne responsável, também, por este processo formativo, e que o mesmo lhe 

forneça as bases para a construção dos saberes docentes e da consequente profissionalização. 

Espera-se que ele busque os meios para poder se qualificar e se aperfeiçoar. 

Portanto, ser um profissional da educação não é uma tarefa fácil para aquele que 

se imagina capaz de enfrentar uma sala de aula apenas com saberes superficiais, muitas vezes 

deturpando o saber escolar. E, pior, iludindo os alunos ou caindo no (des)crétido deles.  

No discurso em favor da formação continuada de professores, como dispositivo 

para a sua profissionalização, Santiago (2008, on line, grifos nossos) assevera esta 

necessidade a partir da seguinte citação:  
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[...] a formação continuada é uma exigência da natureza humana, é um 

direito do profissional, é um critério para a profissionalização e para o 

exercício profissional [e prossegue afirmando que:] A formação representa 
um dos critérios essenciais para o processo de profissionalização e permite a 

passagem do exercício profissional baseado na intuição a um processo 

pautado na racionalidade. Isso supõe dotar o profissional docente de meios 

que possibilitem o aprofundamento do conhecimento sobre as atividades 
pedagógicas e didáticas, sua organização, coordenação, revisão e adequação 

às condições existentes.   

 

Portanto, este discurso reforça a formação discursiva que compreende a formação 

continuada como um direito e um dever do professor, inclusive exigindo que ele possa se 

profissionalizar constantemente, ao longo de sua carreira, bem como garantir qualidade no 

processo de ensino e de aprendizagem. Contreras (2002, p. 31), ao compor este quadro, afirma 

que “a condição de profissional do professor é uma das ideias mais difundidas na atualidade” 

e, sendo assim, ela torna-se imprescindível à prática docente, pois se constitui “em um 

empreendimento institucional de responsabilidade coletiva e individual” (SANTIAGO, 

ibidem). 

Nesta perspectiva, podemos observar que a formação do professor (inicial e 

continuada) é um processo que pode garantir qualidade ao ensino-aprendizagem, exigindo do 

docente uma “eterna” busca pelo saber com vistas ao seu aperfeiçoamento profissional 

constante. Sendo assim, “A escola como locus de desenvolvimento da educação, passa, 

portanto, a ser concebida como uma instituição a ser frequentada pelo resto de nossas vidas, 

vez que os profissionais do futuro, se quiserem se manter [...] competentes e competitivos no 

mundo do trabalho, deverão ser eternos „reféns‟ da escola” (NUNES, 2000, p. 20).  

Assim, os professores têm duas alternativas a escolher: assumir a 

responsabilidade frente ao que compete à profissão docente ou se manter apático em relação a 

todas as exigências que o ser professor profissional, na sociedade atual, requer. Ao nos 

referimos ao fato de assumir a responsabilidade face às exigências requeridas pela profissão, 

não se está reforçando o descuido daquilo que assevera Freire (2005), isto é, a 

responsabilidade docente não se limita apenas em dar aulas, ou saber ensinar, mas também 

engajar-se na luta política em favor de melhores salários, condições de trabalho, escola 

pública de qualidade etc. 

Este discurso encontra certa regularidade enunciativa com relação a questão da 

competência profissional, segundo as reflexões de Contreras (2002). De acordo com ele, a 

competência profissional é mais do que obter as habilidades racionais, técnicas. Ela 

transcende esta questão, ao levar em consideração  
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[...] o modo em que se criam e se sustentam vínculos com as pessoas, em que 

a cumplicidade, o afeto e a sensibilidade se integram e se desenvolvem nas 

formas de viver a profissão, de tal modo que compreensão e implicação se 
vinculam (CONTRERAS, ibidem, p. 85). 

 

Afinal, na condição de professores profissionais, não se podem esquivar da 

responsabilidade social e política intrínseca a todo ato educativo (FREIRE, 2005; 

IMBERNÓN, 2006). O professor possui um papel a cumprir de forma ético-política, com 

vistas a contribuir com mudanças capazes de modificarem a realidade social, objetivando  

uma sociedade mais justa e humana. E, assim sendo, assinala Silva (2005, p. 107): 

 

Os professores são profissionais assalariados. Sua ocupação é regida por um 

conjunto de leis, desde as gerais do trabalho e do direito administrativo às 
específicas da titulação e dos concursos. Exige-se deles, como de outros 

profissionais, uma ética, que façam adesão a um tratado de seus deveres, um 

compromisso moral com os educandos ou estudantes, com a comunidade 
escolar e com a comunidade que a rodeia. Também se exige, como de outros 

profissionais, um domínio do saber fazer ou, se preferirmos, competências e 

habilidades específicas da profissão como um todo e da especialidade em 

que atuam [...]. Como em qualquer campo profissional, os docentes podem 
ser classificados em uma gradação de compromisso e competência ou 

qualificação. A sociedade, as comunidades, o Estado, as associações e outros 

atores sociais podem tentar aumentar o compromisso ético e a competência 
dos docentes [...] e de tantos outros profissionais cujas atividades são 

consideradas crucias. Os modelos de formação docente expressam 

exigências éticas e de competências dos docentes. 

 

Assim sendo, a busca pela profissionalização no magistério, a partir da formação 

dos professores, torna-se imprescindível para que se possam alcançar os objetivos referentes 

ao processo didático-pedagógico, bem como o crescimento pessoal do sujeito professor. Ela é 

importante, ainda, para contribuir com a melhoria da qualidade do ensino no país.  

Por fim, Batista Neto (2006) nos ajuda a concluir esta discussão, considerando 

que a formação dos professores brasileiros ainda é um capítulo em aberto, carecendo de 

amplas discussões em torno da questão. Portanto, este tema é desafiador e complexo, não 

devendo ser tratado como algo marginal, mas como uma das prioridades para que se cumpram 

os dispositivos legais educacionais, traduzidos na legislação vigente. Concordando com o 

sobredito autor, a formação de professores (entre outros desafios por ele apontados) “[...] não 

pode ser obra de iluminados, por mais especialistas que sejam, nem da outorga de governos e 

das administrações dos sistemas de ensino. Acreditamos que só com o diálogo e a participação 

democrática se poderá avançar” (BATISTA NETO, 2006, p. 67).  
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Dessa maneira, esse discurso traz como enunciado a necessidade de diálogo e 

participação democrática como dispositivos que poderão contribuir para se discutir esta 

temática e se avançar no tocante ao aprimoramento das políticas públicas para a formação de 

professores no país, seja ela inicial ou continuada, como também destaca-se a importância da 

formação continuada para o processo de profissionalização dos professores.     

No próximo capítulo, trataremos da Educação de Jovens e Adultos e a formação 

de professores para esta modalidade de educação, resgatando, inicialmente, o seu cenário 

discursivo internacional e nacional. E, por último, questões referentes à formação de 

professores. 
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2 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

NA ORDEM DO DISCURSO 

 

Neste capítulo abordaremos a Educação de Jovens e Adultos, o seu cenário 

discursivo internacional e nacional e a formação de professores para esta modalidade da 

educação brasileira. No campo internacional, buscamos suporte na Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
34

.  Esta região ou lugar de 

emergência do discurso é “[...] vista quer como um produto da intensificação das interacções 

discursivas transnacionais e dos processos de globalização quer como região de governo do 

discurso educacional [...]” (CARVALHO, 2004, p. 234). 

 

2.1 O CENÁRIO DISCURSIVO INTERNACIONAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS  

 

Levantamentos procedidos pela UNESCO revelam que, no mundo, 774 milhões 

de adultos necessitam aprender a ler e a escrever. Apoderar-se dessa competência, para este 

sujeito enunciador, representa garantir um direito humano elementar básico.  

 

A alfabetização é um pilar indispensável que permite que jovens e adultos 
participem de oportunidades de aprendizagem em todas as fases do 

continuum da aprendizagem. O direito à alfabetização é parte inerente do 

direito à educação. É um pré-requisito para o desenvolvimento do 

empoderamento pessoal, social, econômico e político. A alfabetização é um 
instrumento essencial de construção de capacidades nas pessoas para que 

possam enfrentar os desafios e as complexidades da vida, da cultura, da 

economia e da sociedade (BRASIL/MEC/UNESCO, 2010, p. 7). 

 

A UNESCO compreende a educação de adultos como um processo muito mais 

complexo do que ensinar a ler e a escrever. Ela engloba processos educacionais formais, não 

formais e informais de aprendizagem ao longo da vida dos adultos. Portanto, não está limitada 

apenas ao ato de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita. 

Assim, o cenário discursivo internacional da EJA foi marcado com a realização de 

seis conferências (CONFINTEA I a VI), com intervalo médio de 10 anos de uma para a outra.  

                                                
34 A missão da UNESCO, segundo informação disponível em seu site, “[...] consiste en contribuir a la 

consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural 

mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información” (UNESCO online). Sob 

esta perspectiva, a educação tem sido para a UNESCO agenciadora de encontros, discussões e incentivo aos 

países membros da ONU para que elaborem políticas públicas para promover, entre tantas questões (saúde, 

emprego, desenvolvimento sustentável, direitos humanos), a EJA no mundo. 



70 

 

A primeira delas, em 1949 (I Conferência Internacional de Educação de Adultos) 

ocorre em Elsinore, na Dinamarca, no cenário pós-II Guerra Mundial e da criação da 

UNESCO. O tema central desse evento foi a discussão em torno da Educação de Adultos, o 

seu entendimento internacional e cooperação necessária para desenvolvê-la (IRELAND, 

2008). 

A CONFINTEA, de 1949, foi realizada em um período de reconstrução de muitos 

países europeus, especialmente a Alemanha. Nesse sentido, a Educação de Adultos foi 

marcada pelo cenário da reconstrução de países vitimados pela II Guerra, bem como pela 

preocupação em cultivar uma sociedade de paz e tolerância que pudesse promover o 

equilíbrio entre os povos. Acreditava-se que a escola teria sido uma instituição falha e, por 

isso, tornava-se imprescindível, naquele momento, que as nações oportunizassem “[...] uma 

educação paralela, fora da escola, cujo objetivo seria contribuir para o respeito aos direitos 

humanos e para a construção de uma paz duradoura, que seria uma educação continuada para 

jovens e adultos, mesmo depois da escola”, como enuncia Gadotti (2001, p. 34).  

Assim, o cenário discursivo da Educação de Adultos (EA) tem como um dos seus 

principais enunciados a “educação para paz”, presente no discurso que apregoava, para esta 

modalidade da educação, a paz como objeto de formação humana imprescindível à 

reconstrução de uma nova sociedade, pautada na cultura da paz e da tolerância entre os povos. 

Esse mesmo tema, após 48 anos, reaparecerá nas discussões da V CONFINTEA (1997).  

A II CONFINTEA foi realizada em Montreal, no Canadá, em 1960. O cenário 

discursivo da época fora marcado pelo clima de instabilidade mundial, motivada pela Guerra 

Fria e pela corrida armamentista entre os Estados Unidos da América e a antiga União 

Soviética. Nesse contexto, a realização da II CONFINTEA foi marcada, mais uma vez, pelo 

clima de guerra versus paz mundial, por um mundo que ainda estava lutando para eliminar 

suas mazelas sociais (fome, analfabetismo, conflitos étnicos, religiosos, multiformas de 

racismo, governos autoritários etc.). No campo da EJA, destacamos o seguinte discurso:  

 

Depois da II Conferência Internacional sobre Educação de Adultos [...], 

aparecem dois enfoques distintos: a educação de adultos concebida como 
uma continuação da educação formal, como educação pernamente, e, de 

outro lado, a educação de base ou comunitária.” (GADOTTI, ibidem, 

grifos do autor). 

 

Esta perspectiva enuncia uma compreensão de educação de adultos como sendo 

formal e não formal. Sob estas categorias, infere-se a educação formal como sendo aquela 

oferecida pelo poder público, através de políticas públicas que têm, como espaço de ação, o 
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chão das escolas regulamentadas por lei certificadoras, organizadas segundo diretrizes 

nacionais (GOHN, 2006). Prossegue o discurso: 

 

Na educação formal, entre outros objetivos destacam-se os relativos ao 

ensino e aprendizagem de conteúdos historicamente sistematizados, 

normatizados por leis, dentre os quais destacam-se o de formar o indivíduo 
como um cidadão ativo, desenvolver habilidades e competências várias, 

desenvolver a criatividade, percepção, motricidade etc. (GOHN, 2006, p. 

29). 

 

Enquanto isso, a educação não formal tem como espaço de ação as organizações 

não governamentais e, segundo Gohn (ibidem, p. 34-35), 

 

A educação não-formal capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos do 

mundo, no mundo. Sua finalidade é abrir janelas de conhecimento sobre o 

mundo que circunda os indivíduos e suas relações sociais. Seus objetivos 
não são dados a priori, eles se constróem no processo interativo, gerando um 

processo educativo.Um modo de educar surge como resultado do processo 

voltado para os interesses e as necessidades que dele participa. A construção 

de relações sociais baseadas em princípios de igualdade e justiça social, 
quando presentes num dado grupo social, fortalece o exercício da cidadania. 

A transmissão de informação e formação política e sociocultural é uma meta 

na educação não-formal. Ela prepara os cidadãos, educa o ser humano para a 
civilidade, em oposição à barbárie, ao egoísmo, individualismo etc. 

 

Em síntese, a II CONFINTEA destaca os enunciados da educação de adultos 

como parte do sistema educacional formal e reconhece as ações não formais, revelando a 

ampliação do entendimento de EJA para além dos espaços tradicionais ou escolar de 

educação, considerando-se um avanço neste campo discursivo. Vale salientar que, neste 

período, o Brasil, especialmente no Recife, vivenciava os Movimentos de Cultura Popular 

(MCP/1961-1964) e dos Centros de Cultura Popular (CPC), ambos com atividades de 

alfabetização (Educação Popular) e atividades culturais com jovens e adultos, através do 

teatro e artes de modo geral (Cf. PAIVA, 2003, p. 259-268). Este foi um período da história 

brasileira considerado de grande efervescência cultural e artística, além de um momento de 

muitas reivindicações no campo político, econômico e educacional.  

O MCP do Recife, segundo constatado na tese de Letícia Rameh Barbosa (2007), 

“[...] desenvolveu suas ideias e práticas que pretendiam contribuir para a transformação das 

relações socioeducativas de Pernambuco, na área da cultura, da arte e da educação popular a 

serviço dos setores populares do município”.  
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Não foi possível evidenciar se houve influência destes e outros movimentos de 

Educação Popular para jovens e adultos, no entendimento de educação de adultos como 

educação formal e não formal, na II CONFINTEA. O fato é que nesta Conferência, como já 

dito anteriormente, a compreensão de educação de adultos avança a partir do entendimento 

que leva em consideração, também, as ações alternativas realizadas fora do âmbito 

estatal/escolar, pela sociedade civil organizada.   

A III CONFINTEA realizada em Tóquio/Japão, em 1972, aconteceu no cenário 

discursivo ainda de tensão da Guerra Fria e da corrida nuclear, de rápido avanço econômico e 

da pós independência de muitos países, especialmente africanos (IRELAND, 2008). 

Outrossim, conforme informações colhidas no site do Conselho Internacional de Educação de 

Pessoas Adultas – ICAE (2008), a III Conferência Internacional de Educação de Adultos 

trabalhou com as temáticas de:  

 

Educação de Adultos e Alfabetização, Mídia e Cultura compreendendo que a 
Educação de Adultos teria como elemento essencial a aprendizagem ao 

longo da vida e que seria importante realizar esforços para fortalecer a 

democracia e preparar o enfrentamento mundial da não diminuição das taxas 
de analfabetismo. Diante da constatação de que a instituição escolar não dá 

conta de garantir a educação integral, adota-se a ampliação do conceito sobre 

sistemas de educação que passam a abarcar as categorias de ensino escolar e 
extra-escolar, envolvendo estudantes de todas as idades. O relatório final 

concluiu que a educação de adultos é um fator crucial no processo de 

democratização e desenvolvimentos da educação, econômico, social e 

cultural das nações, sendo parte integral do sistema educacional na 
perspectiva da aprendizagem ao longo da vida. 

 

Conforme o discurso de Gadotti (2001), as discussões ocorridas na III 

CONFINTEA trazem de volta a compreensão da educação de adultos como suplência da 

educação fundamental (educação formal), uma vez que o objetivo dessa educação foi 

reintroduzir jovens e adultos, sobretudo os analfabetos, no sistema formal de educação. 

Observa-se, neste cenário discursivo, que a educação de adultos volta a ser restrita ao 

processo de alfabetização/escolarização formal. Na contramão do que pensa Gadotti, a 

inclusão da categoria “extraescolar” pode ser um indício de que as ações não formais de 

educação compõem, igualmente, este mesmo sistema de ensino, portanto, não 

desconsiderando as ações que compõem a educação não formal.  

A IV CONFINTEA, realizada em Paris/França, em 1985, revela um cenário em 

que a Guerra Fria estava em processo de declínio. No Brasil vivenciava-se o final do regime 
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ditatorial militar após duas décadas, bem como em alguns países da América Latina, a 

exemplo da Argentina, em 1983, e Chile, em 1988.  

A crise econômica e a contensão nas despesas públicas (IRELAND, 2008), o 

processo de globalização mundial da economia em expansão, denunciando o aumento do 

poderio capitalista e o enfraquecimento do socialismo soviético compõem este cenário. Neste 

novo encontro, começa-se a vislumbrar um campo ampliado de educação de adultos. Como 

afirma Gadotti (2001, p. 34): “Foram discutidos muitos temas, entre eles: alfabetização de 

adultos, pós-alfabetização, educação rural, educação familiar, educação da mulher, educação 

em saúde e nutrição, educação cooperativa, educação vocacional, educação técnica”.  

Complementando a informação do parágrafo anterior, o ICAE, através de seu 

texto ostentado em seu site, lembra que 

 

Esse encontro salientou a importância do reconhecimento do  direito de 

aprender como o maior desafio para a humanidade. Entendendo por direito o 

aprender a ler e escrever, o questionar e analisar, imaginar e criar, ler o 
próprio mundo e escrever a história, ter acesso aos recursos educacionais e 

desenvolver habilidades individuais e coletivas, a conferência incidiu sobre 

as lacunas das ações governamentais quanto ao cumprimento do direito de 

milhares de cidadãos terem suas passagens pelos bancos escolares com 
propostas adequadas e com qualidade.   

 

A IV CONFINTEA retoma a ampliação do entendimento de educação de adultos e 

a situa entre outros temas, o da educação como direito, desenvolvimento de habilidades 

individuais e coletivas. Na CONFINTEA seguinte, a educação de adultos chegará a um 

entendimento/compreensão que reforçará o discurso de educação ao longo da vida.     

A V CONFINTEA teve lugar em Hamburgo/Alemanha, em 1997, realizada sob os 

cuidados da UNESCO e  

 

[...] constituyó la culminación de un proceso colectivo de movilización de 

instituciones públicas y privadas orientado a marcar los nuevos énfasis de 
una modalidad educativa que demandaba cambios y transformaciones reales 

para enfrentar los desafíos del próximo milenio (UNESCO/CEAAL, 1998, p. 

09). 

 

O cenário discursivo da V CONFINTEA revelava um mundo globalizado, cujas 

relações de mercado se intensificam com velocidade. Nesse cenário, evidenciam-se os 

enunciados da “desigualdade social”, do “reforço da pobreza” e das relações sociais 

orientadas pela “lógica do mercado”, conforme o discurso a seguir:  
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[...] a globalização traz em suas entranhas uma perversa dinâmica 

internacionalização-fragmentação social, um estranho fenômeno 

caracterizado pela integração internacional das economias combinadas com 
a desintegração interna das sociedades por meio do aprofundamento das 

desigualdades, uma vez que um pequeno grupo é favorecido pelo sistema e o 

resto se torna vítima das relações econômicas (BORJA, 2002, p. 36). 

 

Neste mesmo desenho discursivo, evidencia-se que a globalização tem causado, 

principalmente aos países pobres do hemisfério Sul, efeitos constrangedores, de cunho 

eminentemente social, reforçado, também, no discurso expresso por Furtado (2000, p. 74), o 

qual assevera que 

 

A globalização tem conseqüências negativas marcantes, das quais destaco a 

crescente vulnerabilidade externa e a agravação da exclusão social. Nos 
Estados Unidos, a exclusão social se manifesta como concentração da renda 

e da riqueza, e, na Europa ocidental, como desemprego aberto. 

 

Por outro lado, não deixamos de reconhecer que é nesse contexto histórico-social 

e econômico, que estão ocorrendo os avanços tecnológicos nos campos da informática, da 

medicina, da genética etc., avanços que não têm sido capazes de chegar às classes populares e 

atender às suas necessidades.  

A V CONFINTEA representa “[...] momentos formais e oficiais de discussão, 

como também, representam a instância macro para a elaboração e divulgação de um quadro 

do atual estado da arte da EJA em nível mundial” (IRELAND, 1999, p. 169). Ainda conforme 

o mesmo autor:  

 

O objetivo geral, segundo o programa oficial, era o de destacar a importância 

da aprendizagem das pessoas adultas, bem como de firmar um compromisso 

internacional neste campo da perspectiva da educação permanente, com o 
propósito de: (1) facilitar a participação de todas as pessoas no processo de 

desenvolvimento sustentável e eqüitativo; (2) promover uma cultura de paz 

baseada na liberdade, na justiça e no respeito mútuo; (3) favorecer os 

processos de autodeterminação de homens e mulheres; (4) desenvolver uma 
relação sinérgica entre a educação formal e não-formal (IRELAND, 1999, p. 

170-171). 

 

Ettore Gelpi, ao falar sobre a V CONFINTEA, em entrevista a Ireland (1998, p. 

311-314), aponta elementos, tais como: (a) o interesse dos países pela EJA; (b) a participação 

das ONGs, mesmo que muitas delas se caracterizassem como não críticas e coniventes com o 

poder, em seus países-origem; (c) a falta de espaço na agenda do evento para a discussão da 

relação hegemônica dos países do Norte sobre os do Sul, economicamente. Evidencia-se, 
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ainda, um momento de confluência dos países para a temática da EJA, enquanto prioridade 

para a formação e a valorização humanas.  

A V CONFINTEA amplia a compreensão de educação de adultos e a situa no 

campo do direito à educação, como direito fundamental humano, para homens e mulheres 

poderem conviver em harmonia, exercendo sua cidadania, com respeito às diferenças 

diversas.  

 

A educação de adultos, dentro desse contexto, torna-se mais que um direito: 

é a chave para o século XXI; é tanto conseqüência do exercício da cidadania 
como condição para uma plena participação na sociedade. Além do mais, é 

um poderoso argumento em favor do desenvolvimento ecológico 

sustentável, da democracia, da justiça, da igualdade entre os sexos, do 

desenvolvimento socioeconômico e científico, além de ser um requisito 
fundamental para a construção de um mundo onde a violência cede lugar ao 

diálogo e à cultura de paz baseada na justiça (V CONFINTEA, ART. 2, 

1999, p. 19).   

 

Este discurso ratifica a posição assumida pela Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos, realizada em Jomtien, Tailândia, em 1990, ao compreender a Educação 

como um direito de todos, isto é, de pessoas de diferentes idades, sexos e culturas, igualmente 

reforçando o discurso da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

A V CONFINTEA, a partir da Agenda para o Futuro, anunciou a importância do 

compromisso com o processo de qualificação e formação profissional dos alfabetizadores e 

professores inseridos na educação de jovens e adultos, através da formação individual e da 

melhoria das condições de trabalho. Este fato merece destaque, uma vez que a questão da 

“herança maldita” de que qualquer um pode ser professor na EJA estaria com os seus dias 

contados, caso o país tivesse assumido os compromissos pensados nesta V CONFINTEA, 

entre elas, pensar uma política de formação dos professores para a Educação de Adultos, de 

modo permanente e sistemática.   

O fato é que estes compromissos não foram ratificados pelo governo brasileiro, 

deixando, à margem das políticas, tanto a EJA como a formação de seus professores, 

reforçando aquilo que temos anunciado no corpo desta tese, ou seja, o discurso da “herança 

maldita: qualquer um que esteja alfabetizado, que saiba ler e escrever pode alfabetizar e ser 

professor neste país”. 

A mais recente foi a VI CONFINTEA, realizada em Belém/Brasil, de 01 a 

04/12/2009. Foi a primeira Conferência Internacional de Educação de Adultos realizada no 

hemisfério Sul. O Brasil, “[...] junto aos Fóruns Estaduais de Educação de Jovens e Adultos, 
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mobilizou milhares de pessoas em encontros estaduais, regionais e nacional para discutir o 

estado da arte em educação de jovens e adultos no Brasil” (BRASIL/MEC/UNESCO, 2010, p. 

3) e, assim, elaborar um documento nacional com propostas para serem encaminhadas para  

discussão na Conferência Regional da América Latina e do Caribe sobre Alfabetização para a 

CONFINTEA VI, objetivando contribuir com o documento final para a EJA, nesta Região.  

Essa Conferência reiterou “o papel fundamental da aprendizagem e educação de 

adultos estabelecidos nas cinco Conferências Internacionais de Educação de Adultos” 

(CONFINTEA I-V). A VI CONFINTEA teve como tema: “Aproveitando o poder e o 

potencial da aprendizagem e educação de adultos para um futuro viável”, o qual foi 

aprofundado a partir dos seguintes subtemas: aprendizagem ao longo da vida; alfabetização de 

adultos; políticas; governança; financiamento; participação, inclusão e equidade; qualidade e 

monitoramento da implementação do Marco de Belém.  

“O Marco de Ação de Belém” reafirma a compreensão de educação de adultos 

como processo de aprendizagem formal ou informal, anteriormente aclamada na 

Recomendação sobre o Desenvolvimento da Educação de Adultos adotada em Nairobi (1976) 

e ampliada pela Declaração de Hamburgo (V CONFINTEA), em 1997, confirmando a 

Educação e a Educação de Adultos como um processo que acontece ao longo da vida dos 

seres humanos, especialmente a partir do direito à alfabetização, compreendida como o “[...] 

alicerce mais importante sobre o qual se deve construir aprendizagens abrangentes, inclusivas 

e integradas ao longo de toda a vida para todos os jovens e adultos” 

(BRASIL/MEC/UNESCO, 2010, p. 6). Um dado curioso, nesta conferência, é a incorporação 

do termo “jovens” à Educação de Adultos, bastante utilizado pela UNESCO em seus 

documentos, especialmente, dos relatórios das CONFINTEA‟S. Isso sinaliza para a 

incorporação da compreensão brasileira e latino-americana, a qual identifica esta modalidade 

de educação como  sendo Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

No campo discursivo da formação de professores para a EJA, o “Marco de 

Belém” compreende que “a qualidade na aprendizagem e educação é um conceito e uma 

prática holística, multidimensional e que exige atenção constante e contínuo 

desenvolvimento” (ibidem, p. 12). No meio disso, a formação e a profissionalização dos 

educadores são destacadas e assumidas, internacionalmente, como compromisso político, 

pelos 144 estados-membros da UNESCO, como se constata no discurso a seguir: 

 

(c) melhorar a formação, a capacitação, as condições de emprego e a 

profissionalização dos educadores de adultos, por exemplo, por meio do 
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estabelecimento de parcerias com instituições de ensino superior, 

associações de professores e organizações da sociedade civil. 

(BRASIL/MEC/UNESCO, 2010, p. 13).   

 

O discurso do “Marco de Ação de Belém” ratifica os enunciados que atribuem a 

importância das IES como parceiros no trato da formação de professores para a EJA. 

Portanto, pode-se afirmar que, internacionalmente, as instituições de ensino superior e suas 

respectivas faculdades de formação de professores, suas pesquisas e atividades de extensão, 

configuram-se como aliados importantes para se formar ou contribuir com o processo 

formativo (inicial ou contínuo) de professores, especialmente de professores para a EJA.  

Estes enunciados também reforçam o desafio que é a formação de professores 

para atuar no campo da EJA, sobretudo considerando que há, no Brasil, um entendimento e 

uma prática de que, qualquer pessoa, desde que alfabetizada estaria apta para exercer a função 

alfabetizadora, exercendo, muitas vezes, tal função em condições de trabalho insatisfatórias, 

onde muitas salas de aulas funcionam em locais inadequados, com formação continuada 

escassa ou inexistente (BARCELOS, 2009). 

Por fim, as Conferências Internacionais de Educação de Adultos (CONFINTEA‟s 

I a VI) representaram para a EJA um marco no plano discursivo e não discursivo 

internacional. Elas afirmaram propostas políticas que compreendem a EJA como um 

dispositivo importante para o desenvolvimento humano-social e como direito à educação, 

independentemente do grau ou nível de escolarização. No campo do desenvolvimento 

humano-social, as discussões em torno de temáticas complexas como relações de gênero, 

meio ambiente/desenvolvimento sustentável, tolerância (religiosa, étnica, sexual etc.), 

sexualidade, cultura de paz, entre outras, são atribuídas como importantes para a promoção 

humana, o desenvolvimento social justo, a equidade e a democracia, confirmado no seguinte 

discurso: 

 

A educação de jovens e adultos permite que indivíduos, especialmente as 

mulheres, possam enfrentar múltiplas crises sociais, econômicas e políticas, 

além de mudanças climáticas. Portanto, reconhecemos o papel fundamental 
da aprendizagem e educação de adultos na consecução dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODMs), da Educação Para Todos (EPT) e da 

agenda das Nações Unidas pelo desenvolvimento humano, social, 

econômico, cultural e ambiental sustentável, incluindo a igualdade de gênero 
(CEDAW e a Plataforma de Ação de Pequim) (BRASIL/MEC/UNESCO, 

2010, p. 6).    
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No item seguinte, apresentaremos outras conferências e encontros internacionais 

pelos quais, a Educação e a EJA tem sido considerada pelos líderes mundiais “[...] como 

elemento indispensável de uma estratégia para apoiar os mecanismos do desenvolvimento 

sustentável” (CONFINTEA 97: DECLARAÇÃO DE HAMBURGO, 1997, p. 29). 

 

2.2 BREVE SÍNTESE DAS CONFERÊNCIAS E ENCONTROS INTERNACIONAIS QUE 

MARCARAM O CENÁRIO DISCURSIVO DA EJA 

 

Em 1990, realizou-se a Conferência Mundial sobre Educação para Todos em 

Jomtien, na Tailândia. A conferência tratou da satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem para as crianças, jovens e adultos. Os discursos proclamados em Jomtien 

revelam os enunciados, tais como: “cultura de paz”, “justiça social”, “proteção ao meio 

ambiente”, “tolerâncias” etc., como se observa na citação a seguir:  

 

A satisfação dessas necessidades confere aos membros de uma sociedade a 
possibilidade e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de respeitar e 

desenvolver a sua herança cultural, lingüística e espiritual, de promover a 

educação de outros, de defender a causa da justiça social, de proteger o 
meio-ambiente e de ser tolerante com os sistemas sociais, políticos e 

religiosos que difiram dos seus, assegurando respeito aos valores humanistas 

e aos direitos humanos comumente aceitos, bem como de trabalhar pela paz 

e pela solidariedade internacionais em um mundo interdependente (ART. 1º 
DECLARAÇÃO DE JOMTIEN, 1990, p. 2, online). 

 

Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, que teve lugar no Rio de Janeiro/Brasil, tratou da preocupação do mundo 

com o meio ambiente sustentável, discutindo temas como: “arsenal nuclear, desarmamento, 

guerra, desertificação, desmatamento, crianças, poluição, chuva ácida, crescimento 

populacional, povos indígenas, mulheres, fome, drogas, refugiados, concentração da produção 

e da tecnologia, tortura, desaparecidos, discriminação e racismo” (GADOTTI, online). 

Em 1993, a Conferência Mundial sobre os Direitos do Homem, que teve lugar em 

Viena/Áustria, tratou de reforçar os Direitos Humanos fundamentais à sustentabilidade social, 

com tolerância, ética, equidade social etc. Em matéria de educação, esta Conferência 

reconheceu a importância deste direito para a promoção e a garantia do respeito aos Direitos 

Humanos e às liberdades fundamentais, reforçando a inclusão do tema/questão, Direitos 

Humanos, nos programas de educação, solicitando que os países participantes deste evento 

assim o façam. Segundo o discurso ratificado nesta Conferência, 
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A educação deverá promover a compreensão, a tolerância, a paz e as 

relações amistosas entre as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, e 

encorajar o desenvolvimento de atividades das Nações Unidas na 
prossecução destes objetivos. Assim, a educação em matéria de Direitos 

Humanos e a divulgação de informação adequada, tanto teórica como 

prática, desempenham um papel importante na promoção e no respeito dos 

Direitos Humanos em relação a todos os indivíduos, sem distinção de 
qualquer tipo, nomeadamente de raça, sexo, língua ou religião, devendo isto 

ser incluído nas políticas educacionais, quer a nível nacional, quer 

internacional (DECLARAÇÃO E PROGRAMA DE AÇÃO DE VIENA, 
1993, p. 9 online).  

 

Além de reforçar o discurso pela cultura de paz, tolerância e equidade nas relações 

de gênero, políticas educacionais, deu importância a questão da erradicação do analfabetismo, 

atribuindo aos Estados a tarefa de  

 

[...] direcionar o ensino para o desenvolvimento pleno da personalidade 

humana e para o reforço do respeito pelos Direitos Humanos e liberdades 

fundamentais. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apela a todos 
os Estados e instituições que incluam os Direitos Humanos, o Direito 

Humanitário, a democracia e o primado do direito como disciplinas 

curriculares em todos os estabelecimentos de ensino, formais e não formais 

(DECLARAÇÃO E PROGRAMA DE AÇÃO DE VIENA, 1993, p. 20 
online).  

 

Em 1994, a Conferência Internacional sobre a População e o Desenvolvimento, no 

Cairo/Egito, tratou em seu tema geral das “inter-relações entre população, crescimento 

econômico sustentado e desenvolvimento sustentável”. Dentro dessa temática, questões 

relacionadas ao “crescimento econômico sustentado no contexto de um desenvolvimento 

sustentável; educação, especialmente para moças; equidade e igualdade dos sexos; redução da 

mortalidade materna, de bebês e crianças e o acesso universal aos serviços de saúde 

reprodutiva, inclusive de planejamento familiar e saúde sexual” (RELATÓRIO DA 

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL..., 1994, p. 41, online). 

No tocante à educação, no Princípio 10 do seu relatório, foi confirmado o direito à 

educação para toda pessoa humana, independentemente da sua etnia (Princípio 35). Quanto a 

essa questão, vejamos o discurso:  

 

Toda pessoa tem direito à educação, que será dirigida para o pleno 

desenvolvimento de recursos humanos, e à dignidade e ao potencial 
humanos, com particular atenção à mulher e à menina. A educação deve 

visar o fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 

fundamentais, inclusive as referentes a população e desenvolvimento 

(RELATÓRIO DA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL...1994, p. 43, 
online). 
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Entre os enunciados fortes desta Conferência, destaca-se o da educação como um 

dos elementos chave para o desenvolvimento humano-social, pautado na saúde reprodutiva, 

no crescimento econômico sustentável, na diminuição da pobreza entre os homens/mulheres. 

A educação é enunciada como direito humano universal, inclusive a educação escolar básica 

(Cf. RELATÓRIO DA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL..., 1994, item B, 3.15, p. 47, 

online).  

Em 1995, a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social, em 

Copenhague/Dinamarca, tratou da temática desenvolvimento social, sua importância, e do 

bem-estar humano. Segundo Alves (1997, p. 142), ao tecer suas críticas ao que ele denomina 

de Paradoxos de Copenhague,   

 

A qualquer observador da história dos tempos modernos pode afigurar-se 

paradoxal que a primeira conferência multilateral de grande magnitude sobre 
o tema do desenvolvimento social se tenha realizado precisamente numa 

época em que o neoliberalismo, como alternativa “eficiente” ao chamado 

Estado-Providência, e o culto do mercado, como fator de regulação “natural” 

da convivência social, configuram a ideologia dominante em escala 
planetária.  

 

Apesar da crítica que Alves constrói em cima dos paradoxos desta Cúpula, 

observou-se que a questão vinculada à educação como direito de todos também manteve-se 

presente como questão importante para o desenvolvimento social, conforme aponta Alves 

(1997, p. 150), ao se referir, sumariamente, às conquistas dos documentos finais de 

Copenhague: “de promover o acesso universal e eqüitativo a uma educação de qualidade 

[...]”.  

Em 1996, a Conferências das Nações Unidas sobre a Habitação Humana (Habitat 

II), em Istambul/Turquia, tratou de discutir as condições e políticas de habitação sustentável 

para as sociedades humanas, ou como denomina as Nações Unidas, de “Assentamentos 

Humanos”. Nessa Conferência, o discurso oficial reconhece a contínua deterioração das 

condições de habitação e dos assentamentos humanos. Assim, como nas demais conferências 

e cúpulas citadas, a educação é compreendida como direito humano e se configura entre as 

ações que devem ser garantidas à humanidade, ao lado da erradicação da pobreza e da 

discriminação, entre outras.  

A problemática da pobreza e das condições favoráveis de habitação foram 

consideradas interdependentes quando tratadas a partir do espaço físico urbano e rural. Logo, 

o discurso em favor da melhoria da qualidade de vida de homens e mulheres do campo e 
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cidade reforçará os enunciados do direito humano básico (saúde, habitação, trabalho, 

educação), como se observa na seguinte citação: 

 

Para melhorar a qualidade de vida dentro dos assentamentos humanos, é 

necessário que combatamos a deterioração das condições que, na maioria 
dos casos e sobretudo nos países em desenvolvimento, tomaram proporções 

de crise. Com esse objetivo, nós devemos abordar amplamente, inter alia, os 

padrões de produção e consumo insustentáveis, sobretudo nos países 
industrializados; mudanças populacionais insustentáveis, incluindo 

alterações na sua estrutura e distribuição, com consideração prioritária à 

tendência a uma concentração excessiva; população sem-teto; aumento da 

pobreza; desemprego; exclusão social; instabilidade familiar; recursos 
inadequados; falta de infra-estrutura, de serviços básicos e de planejamento 

adequado; insegurança e violência crescentes; degradação ambiental e 

aumento da vulnerabilidade a desastres (DECLARAÇÃO DE 
ISTAMBUL..., 2003, p. 207-208, online).       

 

Ainda em 1996, realizou-se a Cúpula Mundial da Alimentação, em Roma/Itália. A 

cúpula tratou do “direito de todos a terem acesso a alimentos seguros e nutritivos, em 

consonância com o direito a uma alimentação adequada e com o direito fundamental de todos 

a não sofrer a fome” (DECLARAÇÃO DE ROMA SOBRE..., online). Dentre os 

compromissos, objetivos e ações propostos, encontram-se, neste discurso, os enunciados em 

favor da educação e alfabetização das pessoas humanas, importantes para o desenvolvimento 

sustentável, como se pode constatar abaixo: 

 

Encorajar a solidariedade a nível nacional e promover igualdade de 

oportunidades para todos, a todos os níveis, na vida econômica, política e 
social, particularmente no que diz respeito aos grupos e pessoas vulneráveis 

e desfavorecidas. Para este fim, os Governos, em colaboração com outros 

agentes da sociedade civil, deverão, como devido: (a) Fomentar o 

investimento no desenvolvimento dos recursos humanos como a saúde, 
educação, alfabetização e outros campos de formação, os quais são 

essenciais para o desenvolvimento sustentável, da agricultura, pescas, 

silvicultura e meio rural (DECLARAÇÃO DE ROMA SOBRE..., online). 

 

Em 2000, a Conferência de Dakar/Senegal – Educação Para Todos: atingindo 

nossos Compromissos Coletivos, tratou de reforçar o discurso para assegurar e manter os 

objetivos e as metas da Educação Para Todos (EPT). O marco da ação de Dakar reforça a 

educação como direito inalienável dos seres humanos e como dispositivo imprescindível para 

o desenvolvimento sustentável.  

A conferência de Dakar apresenta o seguinte cenário discursivo (O MARCO DE... 

2000, p. 1, grifos nossos):  
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A Avaliação de EPT 2000 demonstra que houve progresso significativo em 

muitos países. Mas é inaceitável que no ano 2000, mais de 113 milhões de 

crianças continuem sem acesso ao ensino primário, que 880 milhões de 

adultos sejam analfabetos, que a discriminação de gênero continue a 

permear os sistemas educacionais e que a qualidade da aprendizagem e da 

aquisição de valores e habilidades humanas estejam longe das aspirações e 

necessidades de indivíduos e sociedades. Jovens e adultos não têm acesso 

às habilidades e conhecimentos necessários para um emprego proveitoso 

e para participarem plenamente em suas sociedades. Sem um progresso 

acelerado na direção de uma educação para todos, as metas nacionais e 
internacionais acordadas para a redução da pobreza não serão alcançadas e 

serão ampliadas as desigualdades entre nações e dentro das sociedades. 

 

Esse discurso reforça a formação discursiva pela qual o direito à educação para 

todos é a chave-mestra que poderá mudar o futuro da humanidade, desde que compreendida 

como direito, justiça, igualdade entre os gêneros, inclusão social etc. A educação é um tesouro 

a ser descoberto (DELORS, 1998) pelos governantes e pelo povo.  

Dakar, portanto, reforçou este “tesouro” como chave importante para se pensar em 

transformar a sociedade e o mundo, desde que os governantes e a sociedade civil assumam-na 

como prioridade, responsabilidade e compromisso, desejando contribuir com a transformação 

em favor da promoção de todos os seres humanos, respeitando as diferenças.  Talvez ainda 

seja um discurso que se enquadra no campo da utopia.  

Enfim, estas Conferências e Cúpulas representaram para a EJA, em especial, a 

noção de que a educação é direito humano; de que a alfabetização de jovens e adultos é direito 

humano e de que qualidade de vida, desenvolvimento sustentável, entre outros, não coexistem 

apartados da promoção da educação para todos. Independentemente da modalidade educativa 

(formal, não formal ou informal, para crianças, jovens e adultos), a educação é compreendida, 

nos discursos internacionais, como elemento chave, capaz de revolucionar e transformar 

realidades injustas e excludentes, como revelam os compromissos assumidos pelas 

Conferências e Cúpulas anteriormente citadas. Além disso, entendemos que elas reforçam a 

necessidade de formação de professores para esta modalidade, para poderem atender com 

qualidade o direito à educação deste contingente populacional.    

    

2.3 O CENÁRIO DISCURSIVO BRASILEIRO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS  

 

Iniciamos esta parte, fazendo um breve relato sobre a origem da EJA no Brasil e, 

assim, podermos determinar de onde provêm os argumentos em prol da formação de 
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professores para esta modalidade da educação nacional. Partimos de uma síntese dos estudos 

realizados por Paiva (2003) sobre a Educação Popular e a Educação de Adultos, ao longo 

de um período que data do século XVI ao século XX. Este estudo é uma das referências 

consistentes da historiografia da educação no Brasil. Esta pesquisa revela enunciados 

associados ao campo discursivo das políticas públicas de Estado, da economia, da educação e 

da formação de subjetividades dos sujeitos adultos, muitos sem escolarização ou poucos 

escolarizados, através de campanhas e programas implementados ao longo da história da EJA 

no Brasil. São também enunciados que se reportam ao campo da Sociologia, no que concerne 

à divisão de classes sociais, e ao campo do Direito, como, por exemplo, os enunciados a favor 

da luta pelo direito ao acesso à escolarização para os sujeitos das classes populares no Brasil. 

Direitos estes garantidos ao longo da história, bem como das mudanças que esta foi sofrendo 

em relação ao tema em foco. 

Assim, o processo de escolarização do povo brasileiro ou de luta pelo direito a 

este bem, principalmente por parte das classes populares (a classe trabalhadora assalariada, 

não assalariada, desempregados, subempregados, pequenos produtores, escravos e 

descendentes de escravos – quilombolas – e trabalhadores rurais etc.) esteve, em muitos 

momentos de nossa história, sob a ordem do discurso das elites que estipulavam quem podia 

ou não ingressar na escola. Manter o povo ou as classes populares em estado de 

analfabetismo, durante muito tempo, permitiu às elites dominantes controlarem o acesso à 

escolarização e legitimar o seu poderio econômico.  

No percurso da história da educação brasileira, Paiva nos revela, ainda, 

enunciados que vão deixando de conceber a educação, para as classes populares, como 

ameaça ao poder vigente, para vê-la como aliada do desenvolvimento da nação. A educação 

para o povo passa a ser compreendida, pelas elites industriais, como importante, ao ponto de 

declararem que a condição de analfabetismo, entre o enorme contingente populacional, era a 

causa do atraso do desenvolvimento industrial do Brasil (Cf. PAIVA, 2003, p. 36-39). 

Portanto, vemos que o fato do país estar se industrializando, sem contingentes qualificados e 

escolarizados, poderia travar o crescimento do processo de industrialização. Esta 

possibilidade faz com que o discurso das elites mude e passe a pensar no acesso e na garantia 

do direito à educação das classes populares brasileiras como condição de garantir mão de obra 

qualificada ou, no mínimo, escolarizada. 

Contudo, este processo não foi simples para um país que, no final do século XIX e 

início do século XX, ainda era majoritariamente rural, possuindo, portanto, uma forte elite 

enraizada no campo e uma vida social de baixa demanda à cultura letrada. Sendo assim, 
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podemos perceber que a luta pela escolarização e pelo combate ao analfabetismo do povo 

brasileiro integrou a agenda da luta pelo poder entre os proprietários aristocráticos rurais e os 

industriais urbanos. Os analfabetos, nesta época, não votavam, e o seu voto poderia garantir a 

legitimidade da democracia no país, sob ótica da elite industrial, como também o seu poder.  

A educação pensada para as classes populares objetivava apenas oportunizar o 

acesso ao mundo da lecto-escrita, sem, contudo, zelar por uma educação capaz de contribuir 

com o processo de emancipação, formação humana e acesso aos bens de produção do povo, 

reforçando, assim, o ideário liberal-burguês, com sua produção de pobreza, de 

subescolarização, de formação de contingente de reserva para suas indústrias etc. (PAIVA, 

2003). Isto, além de criar uma massa de subescolarizados, não resolveria os problemas sociais 

do povo (política de trabalho, de saúde pública de qualidade, de habitação etc.), os quais, até 

hoje, estão presentes na história de luta do povo brasileiro. 

Na década de 1930, destaca-se a luta dos “Pioneiros da Educação”, através do 

“Manifesto” escrito, entre outros, por Fernando de Azevedo (em 1932), e do movimento 

operário nas décadas de 1910
35

, cuja luta em favor do direito ao acesso à educação deu-se por 

meio de batalhas entre as forças hegemônicas e aqueles que pensavam que, para um país se 

desenvolver, era imprescindível que todos pudessem ter acesso, dentre outros bens, à 

educação plena, laica, pública e gratuita.  

No tocante à formação de professores, o manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova também demonstrou sua preocupação e, grosso modo, apregoou que a formação de 

professores deveria ocorrer em nível superior, pois muitos na época exerciam o magistério 

sem formação específica para o ofício. Caberia, portanto, às universidades e às escolas 

normais a função de formar professores capazes de contribuir para o crescimento e o 

desenvolvimento da nação, como atesta o próprio documento:  

 

A preparação dos professores, como se vê, é tratada entre nós, de maneira 

diferente, quando não é inteiramente descuidada, como se a função 

educacional, de todas as funções públicas a mais importante, fosse a única 

para cujo exercício não houvesse necessidade de qualquer preparação 
profissional. Todos os professores, de todos os graus, cuja preparação 

geral se adquirirá nos estabelecimentos de ensino secundário, devem, no 

entanto, formar o seu espírito pedagógico, conjuntamente, nos cursos 

universitários, em faculdades ou escolas normais, elevadas ao nível 

superior e incorporadas às universidades [Mas, para que isso aconteça, os 

professores deveriam receber] remuneração equivalente que lhes permitam 

                                                
35 Outra leitura muito instigante e interessante sobre a luta pela educação das classes trabalhadoras na Primeira 

República encontra-se na rara obra de GHIRALDELLI JÚNIOR (1987). 
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manter, com a eficiência no trabalho, a dignidade e o prestígio 

indispensáveis aos educadores (MANIFESTO..., 1960, p. 123). 

 

Com o advento do supracitado documento, inicia-se no país uma discussão em 

favor da implantação de um sistema de ensino organizado, público, laicizado e sob a 

responsabilidade da União. Conforme Paiva (2003), os intelectuais do Manifesto acreditavam 

na necessidade de um plano único de ensino para o país, cuja reforma educacional proposta 

estivesse vinculada às reformas econômicas em curso na época. Nesse contexto, o Manifesto 

não deixou de se preocupar com a formação de professores, enunciando que o magistério não 

deveria ser exercido por qualquer pessoa sem qualificação para o oficio docente. Haveria, 

portanto, a necessidade de formação profissional específica. A década de 1930 é marcada, 

ainda, pelo surgimento das primeiras universidades no Brasil e também pelo surgimento dos 

Institutos de Educação destinados à formação de professores.  

 

A promulgação do Estatuto das Universidades Brasileiras permitiu definir os 
padrões de organização do ensino superior no País. Esse modelo oficial de 

universidade incluía uma Faculdade de Educação, Ciências e Letras que 

seria responsável pela formação docente, habilitando os licenciados a 

ministrar disciplinas de sua especialidade nos níveis médios e elementar da 
escola pública (ALONSO, 2005, p. 63). 

  

Diante do quadro apresentado, constatamos que a formação do professor para a 

EJA não estava explícito no Manifesto. A preocupação era com a formação geral destes 

profissionais. A EJA se insere nesta discussão, uma vez que o referido Manifesto
36

 pregava a 

educação como direito de todos e, nesse “todos”, compreende-se o direito à educação das 

camadas jovens e adultas da população e, consequentemente, a formação de professores 

específicos, com conhecimento aprofundado em EJA. Vale rememorar que, neste período, o 

magistério primário era exercido por um grande contingente de professores “leigos”. Somente 

a partir do ano de 1924, foi que se intensificaram as iniciativas em favor do processo de 

qualificação do magistério primário. Após a Revolução de 1930,  

 

[...] os Estados, os Municípios e as entidades privadas voltadas para o 
problema educacional promovem cursos de formação e aperfeiçoamento de 

professores. Surgem cursos de emergência, nos períodos de férias, e as 

„semanas pedagógicas‟, organizadas durante o ano letivo, pois a qualificação 

                                                
36 Em relação ao Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, Paschoal Lemme, um dos vinte e cinco signatários 

do Manifesto, concluiu que tal documento propôs soluções para uma sociedade com característica homogênea e 

democrática, regida pelo princípio fundamental da igualdade de oportunidade para todos, embora, infelizmente, a 

sociedade brasileira não se configurasse desta forma. Sendo assim, as proposituras contidas no Manifesto, para 

resolver os problemas da educação brasileira, até hoje não puderam ser concretizadas (LEMME, 2005, p. 172). 
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do magistério colocava-se como ponto central da renovação da escola, como 

condição primeira para a elevação da qualidade do ensino (PAIVA, 2003, p. 

129).     

 

Os discursos pela formação de professores no Brasil, nos primeiros 30 anos do 

século XX, se preocuparam com a questão da formação para o exercício do ofício de 

professor, com a melhoria da qualidade do ensino e do atendimento, aliada às novas 

exigências de um país que começava seu processo de industrialização e, portanto, necessitava-

se de mão de obra qualificada e escolarizada. Outrossim, neste mesmo período enuncia-se que 

a preocupação com a formação inicial dos professores brasileiros passa a ser responsabilidade 

dos estados, dos municípios e do setor privado, como vimos anteriormente. A formação inicial 

dos professores, em nível superior, somente foi intensificada com o surgimento de 

universidades na década de 1930. Não obstante, a formação do professor, na história da 

educação brasileira, esteve identificada com o seu aspecto generalista, ou seja, uma formação 

pedagógica direcionada para a atuação na educação infantil e séries iniciais, sem levar em 

consideração a especificidade da educação direcionada para os jovens e os adultos. Em 

virtude disso, a formação de professores para este contingente da população era um desafio e 

uma luta a ser travada ainda por muitas décadas adiante. 

Considerando lentos os avanços em relação à educação elementar do povo 

brasileiro, no transcorrer dos períodos históricos estudados por Paiva, observamos que essa 

não se configurou como prioridade por parte de nossos políticos e das políticas públicas. A 

educação estava mais associada aos interesses da elite dominante da época e aos ideais do 

capitalismo industrial em desenvolvimento no país, como também ao aumento do contingente 

de eleitores. A educação, por conseguinte, foi entendida por alguns setores da elite (a 

oligarquia rural, por exemplo) como ameaça à ordem constituída na época. A ideia era instruir 

o povo para atender as necessidades econômicas emergentes, sem pretender promover sua 

emancipação humana, política e social.  

Estes fatos revelam um Estado e uma elite econômica preocupados, não com a 

formação escolar das camadas populares, mas com estratégias de poder, preocupadas em 

contribuir com o projeto de Estado moderno e industrializado. E, quanto à formação de 

professores, esta se configurava em formar recursos humanos qualificados para o magistério 

no sentido de atender a tais propósitos, ou seja, contribuir com o desenvolvimento do Estado, 

em processo de industrialização, reforçando o sistema econômico centrado no consumismo e 

na exploração da força de trabalho do operário. A intencionalidade de educar/escolarizar o 
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povo da classe popular, qualificando os professores, tinha o interesse de reforçar a hegemonia 

de uma elite economicamente dominante e de um Estado controlador das ações humanas. 

Outro fato constatado está na concepção preconceituosa, muito visível no século 

XIX e início do século XX, sobre as pessoas não letradas/alfabetizadas. Para elas era atribuído 

o estereótipo de incapaz e de improdutivo. A condição do analfabetismo era considerada como 

uma “chaga” que impossibilitava o país de crescer e tornar-se uma nação desenvolvida. Os 

estudos de Paiva (2003) revelam ainda que o processo civilizatório do país ocorreu de modo 

totalitário, e a educação foi usada como instrumento ideológico para legitimação do poder da 

classe economicamente favorecida da época. Contudo, não se descarta que determinados 

setores da classe operária, principalmente da segunda década do século XX, a exemplo de 

sindicatos e outras representações, tanto de trabalhadores como de associações de bairros, 

tenham se mobilizado pela luta em favor da escolarização de seus representados, como foi o 

caso da União dos Operários Estivadores, em 1923 (Cf. BRANDÃO, 1985. p. 49; 

GHIRALDELLI JÚNIOR, 1987, p. 87-159). Esses e outros fatos históricos constatados nos 

remetem à concepção circular de história que, segundo Ghiraldelli Júnior (2007, p. 50-60), é 

aquela concepção que, independente do contexto sócio-histórico, mudam-se os personagens, 

mas insiste-se no mesmo enredo. Ou seja, não há mudanças significativas. O que há é uma 

sensação de repetição contínua.  

Assim, observamos que os interesses em favor da educação do povo brasileiro e 

do seu processo de emancipação política estavam condicionados aos interesses da elite 

dominante, a qual não estava muito interessada na educação escolar do povo brasileiro. 

Possuir uma sociedade escolarizada, crítica e participativa na vida social e econômica do país, 

possivelmente não era o interesse das elites dominantes da época. E, contraditoriamente, toda 

vez que se questionou o progresso do país, a culpa fora atribuída aos pobres. Estes, em virtude 

de sua condição de analfabeto, improdutivo e incapaz, segundo essa mesma ideologia, por 

estarem em tal condição, não permitiam o país progredir.  

A questão do desenvolvimento econômico do país e a difusão da educação escolar 

elementar para o povo, como também o mito em torno do fenômeno do analfabetismo, 

considerado como “doença” que impedia este desenvolvimento, eram recorrentes no discurso 

da EP, compreendida como educação para o povo, por parte das elites dominante da época. 

Com raras exceções, principalmente do final da década de 1950 até 1964, quando a Educação 

Popular e a Educação de Adultos tomaram outros significados políticos, de construção de um 

homem/mulher críticos, foi observada a influência de ideias socialistas, as quais eram 
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disseminadas entre o povo como as melhores para a mudança da sociedade e da sua qualidade 

de vida. 

Entre meados da década de 1960 a meados da década de 1980, a EJA no Brasil 

ficou subsumida à campanha de alfabetização de adultos, através do MOBRAL e de uma 

concepção de educação de adultos como supletiva, negando sua condição de direito. Este 

período reproduziu o mesmo discurso sobre a EJA, como campanhas de governos em favor da 

alfabetização, do período de 1945 a 1950
37

.  

Os anos 1990 serão o período de reforma do Estado brasileiro para implementação 

da política neoliberal. Nessa época, o país começa a sentir os efeitos da sua implantação e do 

processo de globalização econômica, através da privatização de suas empresas estatais, além 

de priorizar as ações ligadas a uma política liderada pelo Banco Mundial, em que as políticas 

públicas sociais de combate à pobreza passaram ao segundo plano.  

Em decorrência dessa realidade, o país presencia o “diálogo” de empresários 

(setores privado e autárquico) com os seus trabalhadores, sugerindo-lhes as “vantagens” da 

demissão voluntária, provocando, assim, o aumento do contingente de trabalhadores da 

economia informal. Diante dessa nova política, Antunes (2000, p. 2) afirma que o movimento 

sindical tornou-se 

 

Incapaz de apreender a amplitude e a dimensão do capitalismo, postado 
numa situação desfavorável que lhe obsta a possibilidade de visualizar e agir 

para além do capital, o sindicalismo, em seus traços e tendências 

dominantes, conduzido pelo ideário que tem conformado suas lideranças, a 

cada passo dado recua a um patamar anterior, assemelhando-se a um 
indivíduo que, embora pareça caminhar para frente, desce uma escada de 

costas, sem visualizar o último degrau e menos ainda o tamanho do tombo. 

 

Além disso, a falta de qualificação específica por parte da mão-de-obra do 

operariado brasileiro, como consequência, principalmente, do baixo nível de escolaridade, 

força a implementação de medidas para sanar o problema, como se observa no discurso 

abaixo: 

 

A Secretaria de Formação do Ministério do Trabalho aplicou, no triênio 

1995/97, quase R$ 600 milhões do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) 

no Programa de Qualificação e Requalificação Profissional (PLANFOR), 
que chegou a 3.800 municípios brasileiros em 1997. O Programa é 

                                                
37 Isto ocorreu através das seguintes ações: 1947 – A Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos – 

CEAA; 1952 – Campanha Nacional de Educação Rural – CNER; 1958 – Campanha Nacional de Erradicação do 

Analfabetismo – CNEA. 
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descentralizado nos estados e implementado em parceria com toda sorte de 

agentes de formação profissional (empresas, sindicatos patronais e de 

trabalhadores, universidades, escolas técnicas, organizações não-
governamentais, etc.) [...] o Programa incorpora um componente de 

formação em habilidades básicas (leitura, escrita, cálculo, etc.) pelo qual 

passaram 1,8 milhão de trabalhadores e desempregados no triênio 1995/97. 

Quando se analisa a escolaridade dos treinandos do PLANFOR verifica-se 
que aqueles que não possuem qualquer escolaridade estão subrepresentados, 

pois constituem 14,7% da população com 14 anos ou mais e são apenas 5% 

dos beneficiários do programa (HADDAD e DI PIERRO, 1999, p. 9-10). 

 

Portanto, o que se percebe, na década de 1990, é o discurso pela implementação 

das ideias neoliberais e a luta em favor da qualificação profissional dos trabalhadores 

brasileiros, especialmente daqueles em estado de analfabetismo (correspondente na época a 

19,7% da população maior de 15 anos (CENSO/IBGE/2000) ou subescolarizados. No entanto, 

como afirmam Haddad e Di Pierro (1999), os menos escolarizados foram os menos atendidos 

neste processo de qualificação profissional. 

No campo da EJA, a partir dos meados de década de 1990, emergem novos 

acontecimentos, em que ela se torna o foco principal, como afirma Soares (1999, p. 1):  

 

Temos assistido, nos últimos anos, à emergência de uma multiplicidade de 

eventos nacionais e internacionais sobre a educação de jovens e adultos. 
Constam dessa intensa e variada agenda a V CONFINTEA (Conferência 

Internacional de Educação de Adultos), o Encontro de EJA da América 

Latina e Caribe, o Encontro de EJA do Mercosul e Chile, os Encontros 
Nacionais de EJA (Natal/96, Curitiba/98 e Rio de Janeiro/99), o COLE 

(Congresso de Leitura do Brasil) e os encontros anuais da ANPEd 

(Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação). É 
também desse período o surgimento dos Fóruns Estaduais de Educação de 

Jovens e Adultos. 

 

Vale salientar que, nesse período, a Conferência de Educação Para Todos, 

realizada em Jomtien/Tailândia, dava significativa contribuição para se pensar a EJA no plano 

das políticas públicas, como direito humano. É o período também de surgimento dos Fóruns 

Estaduais de Educação de Jovens e Adultos no Brasil, da realização dos Encontros Nacionais 

de EJA (ENEJA‟s), da criação do Programa de Alfabetização Solidária (PAS) (SILVA, 2005). 

Mesmo com todos esses acontecimentos em torno da EJA, a ausência de uma 

política pública satisfatória para a área não foi suprida. Inclusive, neste período, a Comissão 

Nacional de Educação de Jovens e Adultos (CNAEJA) foi desativada em virtude de sua 

postura crítica em relação às ações do governo federal (SILVA, 2005).  
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No item seguinte, discutiremos a formação do professor para a EJA, destacando 

os enunciados identificados nos discursos governamental e acadêmico. 

 

2.4 O DISCURSO DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DA EJA 

 

Nesta parte do texto, aprofundaremos a análise dos enunciados presentes nos 

discursos da formação inicial de professores no campo da EJA, no Brasil. Estes provêm, 

principalmente, da Constituição Federal de 1988
38

 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB 9.394/96, ART. 62). A partir desses dois referenciais, são criados os demais 

encaminhamentos pertinentes à formação do professor para a modalidade em questão. A EJA, 

na condição de modalidade da educação básica, nos níveis do ensino fundamental e médio, é 

reconhecida pela LDB vigente, possui suas Diretrizes Curriculares Nacionais, aprovadas pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE), Parecer/CEB nº 11/2000. Portanto, no Brasil, o 

discurso para o exercício profissional docente é norteado por dispositivos jurídicos 

educacionais, estabelecidos por órgãos competentes da governamentalidade, a exemplo do 

CNE. A governamentalidade aqui entendida como sendo as “[...] táticas de governo que 

permitem definir a cada instante o que deve ou não competir ao Estado, o que é público ou 

privado, o que é ou não estatal, etc. [...]” (FOUCAULT, 2008, p. 292). 

Além do campo governamental, o campo acadêmico também possui suas 

orientações concernentes à formação do professor para a EJA, as quais serão, ainda, retratadas 

ao longo deste texto.  

Assim, no tocante à formação inicial de professores, há uma dada ordem do 

discurso, que orienta esta formação, através dos preceitos legais da legislação vigente no país, 

bem como as demais legislações pertinentes, estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Educação, a exemplo de pareceres e resoluções. Estes, por conseguinte, orientam a elaboração 

dos projetos políticos pedagógicos dos cursos de graduação, entre eles, os de licenciatura, 

presente no lugar de emergência do discurso acadêmico.  

O discurso da formação de professores para a modalidade Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil possui, como norte, o Parecer/CEB n. 11/2000 (Publicada no Diário Oficial 

da União, em 19/07/2000, Seção 1, p. 18.). O presente Parecer é um documento extenso, 

dividido em 10 itens principais. O item VIII é o reservado à “Formação Docente para a 

                                                
38 “valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de carreira para o magistério 

público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, 

assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União” (ART. 206, V, C. F. 1988, p . 

95). 
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Educação de Jovens e Adultos”. Ele apresenta uma consistente base histórica da EJA, além de 

expor os seus fundamentos e funções, também descrevendo suas bases legais para as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, a partir da Constituição Imperial de 1824 até o limiar dos 

anos 2000. Neste documento, evidenciamos o enunciado que considera EJA como um direito 

de todo o cidadão, de modo permanente, ratificando, portanto, a Declaração de Hamburgo, de 

1997: “Educação ao longo da vida”. 

No que concerne à formação do docente para a EJA (item VIII do Parecer), 

constataram-se enunciados que orientam a formação (seja ela nas etapas inicial, continuada ou 

em serviço)
39

 que aconteça com base nos dispositivos legais vigentes (LDB 9394/96), 

contemplando, além da formação pessoal e profissional, as especificidades do educando(a) 

jovem e adulto.  

Em síntese, o enunciado presente, no discurso referente à formação em foco, 

chama a atenção para a superação do entendimento herdado de que o professor para a EJA 

não deveria apresentar apenas “boa vontade” ou ser um voluntário “idealista”, mas “[...] um 

docente que se nutre do geral e também das especificidades que a habilitação como formação 

sistemática requer” (PARECER CEB nº 11/2000, p. 114). Em outras palavras, o que se espera 

do professor, para o exercício na EJA são as competências necessárias para tal finalidade, 

manifesta nas dimensões técnica, política e pedagógica (CANDAU, 2002; FREIRE, 2005; 

HAIDT, 2004; LIBÂNEO, 2003; PIMENTA, 2005; RIOS, 2003).  

Concernente à questão da competência para o exercício do magistério, este termo 

ainda possui compreensão ambígua (CRÓ, 1998). Ora é concebida “[...] como apreensão ou 

realização de coisas precisas e mensuráveis” (competência é comportamento), ora, o 

“conceito utilizado relaciona-se com o domínio dos conhecimentos e de capacidades (skills)”. 

De acordo com esta mesma autora, a competência pode ser definida como  

 

[...] um conjunto de características pessoais que implicam conhecimentos, 

capacidades e atitudes que correspondem a desempenhos na prática 

profissional”, ou como [...] um conjunto de conhecimentos, saberes-fazer 

[dimensão técnica] e atitudes que são indispensáveis para definir o professor 
competente (CRÓ, 1998, p. 19).     

                                                
39 Relativo aos conceitos, aqui adotados, sobre a formação inicial, a formação continuada ou em serviço, nos 

reportamos à pesquisa de Nunes (2000), em sua tese de doutoramento. Segundo esta pesquisadora, a formação 

inicial acontece em cursos de formação de professores “[...] quer sejam no âmbito do ensino médio, quer sejam 

no ensino superior, têm como objetivo produzir a profissão docente habilitando o futuro profissional para o 

exercício do magistério” (p. 34). A formação continuada ou em serviço pode ser definida como aquela que 

objetiva “aperfeiçoar, reciclar o professor, suprir conhecimentos, atualizá-los com os conhecimentos disponíveis 

na atualidade; desenvolver pessoal e profissionalmente o professor para construção da identidade profissional e 

estatuto da profissão” (p. 72).     
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A competência, portanto, compõe a formação discursiva pela qual é requerida aos 

professores maior responsabilidade, capacidade e atitudes na condução de suas ações. O 

discurso da competência evoca o enunciado da capacidade para o exercício pleno da função 

de professor.  

A formação de professores de EJA, de acordo com a análise do Parecer CEB 

11/2000, defende que a formação deve acontecer nos cursos de licenciaturas, oferecidos em 

universidades públicas e por demais instituições de ensino superior, devidamente autorizadas 

por órgãos competentes do país. Este discurso nos leva a compreensão de que tal formação 

tem respaldo legal para ocorrer nos cursos de licenciaturas (Letras, História, Geografia, 

Matemática etc.), como área de aprofundamento, pesquisa e extensão, uma vez que ela se 

constitui em uma das modalidades da educação básica nacional. Essa compreensão ganha 

força nas reflexões de Ribeiro (1999, p. 197), ao defender que “[...] a problemática da 

educação de jovens e adultos merece compor o currículo de formação básica de todos os 

educadores”.  

No entanto, além da formação nos cursos de licenciaturas, cabe lembrar que a 

formação do professor para a EJA também ocorre com a experiência da prática, do cotidiano 

das relações em sala de aula e na escola, como ressalta Di Pierro et al. (2006, p. 283): “Não 

raras vezes, o educador, qualquer que seja sua escolaridade, constitui-se na prática e, 

desafiado por ela, procura a formação acadêmica, que, nesse caso, não pode ser denominada 

inicial”.  

Nesse sentido, o desafio para as licenciaturas é a superação do entendimento de 

que Educação de Jovens e Adultos limita-se apenas ao momento da alfabetização e às séries 

iniciais do Ensino Fundamental, negando que a EJA está presente em todas as modalidades da 

Educação Básica, isto é, do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, inclusive no Ensino 

Profissionalizante. Assim, a formação do professor para a EJA, segundo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (PARECER, CEB nº 11/2000, p. 

115-120), apresenta, em seu discurso, os seguintes enunciados orientadores de tal formação, 

ou seja: que leve em consideração “as especificidades dos educandos”; que crie “espaços 

específicos para a formação e atuação do educador”; que se construam e se organizem 

“materiais didáticos específicos”; que se invista “em metodologias que não infantilizem o 

aluno jovem e o adulto”; que se formem “docentes para atuar tanto na modalidade do ensino 

presencial como a do ensino a distância”, e que se fomente a “parceria entre as instituições 

formadoras de ensino superior e os sistemas de ensino para a promoção da formação 

continuada e em serviço”.  
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Os enunciados referentes à formação inicial do professor para a EJA, a partir do 

documento em análise (Parecer 11/2000), reforçam a ideia de que esta procure ser obrigatória 

para os cursos que se submetem à LDB atual, podendo servir de referência para os 

alfabetizadores ligados aos quadros extraescolares, com vistas à elevação de sua escolaridade, 

seja em nível médio (cursos normais), seja em nível superior (cursos de licenciaturas). 

Deste modo, enfatiza-se o discurso no sentido de que a formação do professor 

para a EJA aconteça, no mínimo, nos cursos de formação de professores de nível médio. Este 

cumprimento de base legal romperia com a concepção de que qualquer um serve para 

ministrar aulas para jovens e adultos, principalmente no nível da alfabetização. Deste ponto de 

vista, quebra ou busca quebrar a “herança maldita” de que qualquer pessoa que saiba ler ou 

escrever estaria apta para ser professor alfabetizador na EJA. Este enunciado remete à questão 

da qualidade do ensino para esta modalidade de educação, pois a EJA, em pleno século de 

avanço tecnológico e científico, não pode ainda ser concebida como a modalidade onde 

qualquer pessoa, mesmo com formação superior, está habilitada para ensinar a jovens e 

adultos. Também não se poderia conceber que tudo o que se ensina para o aluno de EJA serve 

para ele, ou que qualquer técnica e metodologia são suficientes para este educando aprender 

algo, ou simplesmente fazer dele um mero decodificador dos signos linguísticos.  

A concepção de que qualquer conhecimento serve para o aluno da EJA é 

preconceituosa e negadora do direito à educação e à aprendizagem. “Por isso, os docentes 

deverão se preparar e se qualificar para a constituição de projetos pedagógicos que 

considerem modelos apropriados às características e as expectativas” [desse perfil de 

educandos] (PARECER CEB nº 11/2000, p. 115).  

Assim sendo, a formação inicial, como também a formação continuada, deve 

considerar que “[...] a EJA é uma categoria organizacional constante da estrutura da educação 

nacional, com finalidades e funções específicas” (ibidem, p. 31). Desse modo, a formação 

inicial, adequada para atender a determinados perfis de educandos, torna-se imprescindível 

para a melhoria da qualidade do ensino, para uma educação de fato, capaz de contribuir com a 

construção de sujeitos autônomos e cidadãos plenos, com seus potenciais humanos 

despertados e valorizados. Ainda, identificamos o enunciado que afirma que a adequação do 

ensino às especificidades da EJA tem a finalidade de colaborar com “[...] a permanência na 

escola [dos alunos jovens e adultos], via ensino com conteúdos trabalhados de modo 

diferenciado com métodos e tempos intencionados ao perfil deste educando” (ibidem, p. 116).  

Este enunciado chama a atenção para que a formação inicial de professores, para a 

EJA, possa também tratar da questão da evasão escolar, fenômeno muito presente na realidade 
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desta modalidade de educação. Podemos compreender com isto que a formação inicial para a 

EJA resulte em profissionais da educação competentes, criativos e antenados com as 

necessidades e especificidades dos educandos, através do trabalho com conteúdos, métodos e 

tempos específicos à realidade deste contingente. Outro dado possível do enunciado em 

análise é o fato de o mesmo fazer a relação entre formação específica para a EJA e a 

possibilidade de minimização do fenômeno da evasão escolar. Isto enuncia que a permanência 

do educando da EJA na escola está condicionada à formação de bons docentes, cujas 

habilidades estejam em sintonia com as necessidades educativas destes.  

Este enunciado também expressa uma vontade de verdade, já constatada desde 

1958, no II Congresso Nacional de Educação de Adultos, por Paulo Freire e sua equipe, 

quando defenderam que a EJA se realizasse conforme as “suas cores e a realidade dos 

adultos”, com a devida atenção especial à formação de professores especializados, “[...] a 

quem se deve deixar em dia com as técnicas da educação de grupos, com o uso acertado e 

conveniente dos recursos audiovisuais de que não só pode, mas deve lançar mão no seu 

trabalho educativo” (FREIRE, 1958, p. 7). 

O mesmo enunciado também se faz presente na Agenda para o Futuro, da 

Declaração de Hamburgo (V CONFINTEA, 1997), quando se refere à política de melhoria 

das condições de trabalho e às perspectivas dos educadores de adultos, os quais reforçam a 

elaboração de políticas e medidas para melhorar, dentre outras, a formação inicial e 

continuada, bem como a introdução de métodos inovadores de ensino e aprendizagem, 

reforçados pelas novas tecnologias interativas e métodos indutivos, pelos quais seja possível a 

articulação entre a aquisição de experiência profissional e formação (ART. 20, a e b, V 

CONFINTEA, 1997).  

Percebe-se, então, que a formação do professor para EJA, no limiar do século 

XXI, procura estar em sintonia com os recursos tecnológicos capazes de propiciar, primeiro, 

ao professor, desenvolvimento de suas habilidades profissionais e, segundo, aos educandos, 

acesso a tais recursos, como forma de capacitá-los profissionalmente, sem perder o alvo da 

sua formação humana. E também que a formação de professores, em sintonia com as 

necessidades e especificidades da EJA, possa contribuir para minimizar o fenômeno da evasão 

escolar, cujos índices no país ainda são bastante expressivos, como atestou o CENSO 2005, 

cuja taxa de abandono no Brasil foi de 7,5%. Desse total, 620.605, matriculados no Ensino 

Fundamental noturno, e 888.024, matriculados no Ensino Médio noturno, abandonaram a 

escola em 2005 (MEC/INEP, 2006). 
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Outro enunciado concernente à formação inicial de docentes para a EJA revela 

que esta formação leva em consideração as distâncias que dificultam o acesso de jovens e 

adultos às salas de aulas. Sendo assim, “[...] a formação de docentes para a EJA, com maior 

razão deve propor o apropriar-se de recursos [rádios, televisão, teleconferências, 

computadores etc., pelos quais os docentes possam contribuir com a democratização do 

acesso ao conhecimento]” (PARECER CEB nº 11/2000, p. 118), reforçando, portanto, o 

discurso em favor da formação do professor para atuar na modalidade EJA à distância 

(EAD/EJA). 

A educação à distância, como bem expressa o presente Parecer, não é novidade na 

história da EJA no Brasil. Em 1957, foi criado no Brasil o Sistema Rádio-educativo Nacional 

(SIRENA), cuja contribuição foi decisiva para o desenvolvimento da rádio-educação (PAIVA, 

2003). O rádio foi um meio muito importante de difusão e democratização do acesso à 

educação no país, cuja extensão territorial e diversidade cultural são das maiores.  

Atualmente, não apenas o rádio é um importante veículo de educação. Aliadas a ele, a 

televisão, a informática e a internet constituem importantes meios para democratizar o acesso 

ao saber escolar entre as camadas jovens e adultas do país
40

.  

Os enunciados referentes à formação do professor para a EJA não deixam de 

contemplar tais possibilidades e recursos audiovisuais em suas propostas pedagógicas, com 

vistas ao ensino de qualidade e à democratização do acesso à educação escolar para este 

contingente da população.  

Diante do exposto, cujos enunciados reforçam a necessidade de formação 

específica de professores para a modalidade em foco, indaga-se: que modelo de formação de 

professores para a EJA tem se construído no país? Para Arroyo (2006) e Di Pierro et al. 

(2006), a ausência de políticas públicas oficiais para a EJA ou a posição marginal que ela 

ocupa, no rol destas mesmas políticas, não permitiram ainda que se criassem parâmetros em 

torno do perfil e da formação de professores e professoras para essa modalidade de ensino. 

Isto faz com que ainda não se tenham diretrizes para a formação docente específica para a 

EJA.  

                                                
40 Atinente ao rádio como veículo educativo, atualmente, o MEC mantém o “Projeto MEC - Escola Brasil”. 

Constitui-se em um “programa radiofônico diário patrocinado pelo MEC-SEED, coproduzido pela ONG Escola 

Brasil com o objetivo de promover a educação informal de qualidade, os direitos da infância e da adolescência, 

dos idosos, dos indivíduos com deficiência, especialmente aos residentes no interior do Brasil e regiões 

periféricas dos centros urbanos do Brasil. O Projeto espera dessa forma, contribuir, por meio da comunicação 

radiofônica, para a formação cidadã de jovens e adultos, pais, alunos, professores, radialistas e comunidades em 

geral” (esta informação está disponível no site do MEC, no link da Secretaria de Educação à Distância – SEED). 
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A formação do professor da EJA, até então, esteve à margem das iniciativas 

políticas do MEC, ou não se configurou em interesse público oficial, entendendo-se que basta 

qualquer formação, isto é, qualquer licenciatura, ou mesmo que o pretenso professor seja uma 

pessoa alfabetizada, para poder ensinar na Educação de Jovens e Adultos. Aliada a esta 

realidade, as instituições formadoras não possuem, em suas propostas pedagógicas, a 

preocupação com a formação de professores(as) para esta demanda de alunos(as). Essa 

realidade ainda é um desafio no Brasil, pois, conforme o próprio Ministério da 

Educação/Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (2008), os 

esforços para a formação continuada dos professores(as) da EJA, por meio das redes públicas, 

trazem resultados ainda modestos. A respeito da formação inicial, o MEC aponta para o fato 

de que os cursos de licenciaturas das universidades não se interessam pela EJA como foco de 

formação específica para atuação de professores, conforme o discurso abaixo:   

 

Mesmo na formação de pedagogos, considerando o elevado número de 
cursos superiores existentes no país (mais de mil e quinhentos), são poucos 

aqueles que, sistematicamente, assumem a formação de educadores de 

jovens e adultos (menos de 2%). É de reconhecer as iniciativas pontuais e 
crescentes de vários desses cursos ao incluir disciplinas que abordam a EJA 

e/ou ao criar núcleos que dinamizam a prática e a formação específica desse 

educador (MEC/SECAD, 2008, p. 20).  

 

Entender a EJA como espaço de atuação do professor(a) pelas licenciaturas 

significa romper com o entendimento de que a Educação de Jovens e Adultos limita-se apenas 

ao processo de alfabetização, bastante propagado desde a década de 60 do século XX. Devido 

aos altos índices de analfabetismo de pessoas acima de 15 anos, desde aquela época, tratar da 

educação de jovens e adultos circunscreveu-se à ação pedagógica de alfabetizar este 

contingente populacional
41

. Para isto, “qualquer um” que soubesse ler e escrever seria 

considerado habilitado para tal intento. Reportando-nos a Paiva (2003), identificamos que, 

desde a Segunda República (1930-1936), o ensino primário (hoje equivalente a primeira fase 

do Ensino Fundamental) era ministrado, em sua maioria, por professoras sem formação inicial 

e continuada. Essa herança acompanhou a EJA, principalmente, através dos programas 

oficiais de alfabetização promovidos pelo União, gerando-se no país uma categoria de 

professores, denominados de “Leigos”. Foi, a partir da década de 1920, que se iniciou, no 

                                                
41 Os dados do IPEA, a partir de análise da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), revelaram que, 

em 2007, 10% da população brasileira, acima de 15 anos, é analfabeta. E, em 2010, este mesmo instituto revelou 

que, em 2009, esta mesma taxa diminuiu para 9,7% da população acima de 15 anos. Informação disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/default.jsp>. Acesso em 19 out. 2008 e 20 out. 2010. 
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país, a luta em favor da qualificação do magistério primário, exercido por professoras leigas. 

Os estados, os municípios e as entidades privadas promoveram cursos de formação e 

aperfeiçoamento para estes professores, tais como: Cursos de emergência em período de férias 

e semanas pedagógicas, com caráter mais contínuo (PAIVA, 2003). 

Destarte, o que se observa, ao longo da história, a partir de seu discurso sobre a 

formação do professor para a EJA, é que tal formação, na maioria das vezes, foi assumida por 

entidades as quais promovem esta modalidade educativa, a exemplo de alguns cursos de 

licenciatura de Pedagogia e dos movimentos sociais de educação. Apesar disso, e dos avanços 

obtidos nos últimos anos, no campo das políticas públicas, a formação de professores ainda é 

desafiante para o quadro em tela.  

 

2.5 O DISCURSO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR DA EJA 

 

Os discursos que reforçam a necessidade de formação continuada dos professores 

para a EJA apoiam-se em enunciados que apontam o perfil heterogêneo destes professores, 

com atuação e trajetórias formativas variadas e, muitos delas, em experiências vinculadas a 

movimentos sociais populares, pouco escolarizados, bem como a programas oficiais (por 

exemplo, o Programa Brasil Alfabetizado do governo federal, em funcionamento desde 2003). 

Outros são profissionais do ensino com elevada escolarização formal (DI PIERRO et al. 

2006).  

Assim, o perfil dos educadores de EJA no país é bastante diversificado no tocante 

à formação, à ação e aos itinerários formativos. A formação continuada e a formação em 

serviço orientam a levar em consideração as múltiplas dimensões deste professor(a) e sua 

concretude histórica (histórias de vida, identidades, corporeidade, a formação inicial, jornada 

de trabalho, a desvalorização social e salarial etc.). Concordando com o discurso, cujos 

enunciados destacam a capacitação e a competência profissional para este professor, 

identificamos o seguinte: 

 

A formação continuada de educadores da EJA tem por objetivo promover a 

reflexão que provoque e fundamente a mudança da prática educativa, com 

vistas ao aperfeiçoamento profissional. Desse modo, a formação continuada 
[...] configura-se como um processo de intercâmbio de perspectivas 

pedagógicas, a problematização da prática e a explicitação da teoria 

pedagógica a ela subjacente (DI PIERRO et al., 2006, p. 286). 
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Os enunciados acima revelam que a formação continuada visa levar o professor a 

refletir sobre sua prática educativa com vistas a mudanças. Tais mudanças se refletem na 

melhoria da qualidade do ensino, na aproximação deste com a realidade do educando da EJA 

e da própria especificidade dessa modalidade de educação. Portanto, entendemos que é, com 

base na realidade concreta da prática pedagógica desenvolvida pelos professores, que a 

formação continuada estaria pautada.  

Ainda, se enuncia que esta formação requer a articulação/diálogo entre a teoria e a 

prática do fazer cotidiano do professor, constituindo-se no foco para que as universidades e as 

secretarias de educação estaduais e municipais pudessem oferecer a formação para este 

contingente. Por conseguinte há, tanto no discurso acadêmico como no discurso 

governamental, o entendimento de que a teoria e a prática não é dissociável. Torna-se 

imprescindível pensar como melhor trabalhar essa questão, pois a realidade (a prática e o 

cotidiano) é dinâmica, e o saber, produzido e discutido nos cursos de formação de professores, 

não consegue acompanhar tal dinamismo. Logo, pensar e praticar a formação de professores 

para a EJA levaria em consideração os conhecimentos e vivências da/na realidade, adquiridos 

ao longo da trajetória profissional destes profissionais.  

A este respeito, a pesquisa da professora Maria Isabel da Cunha apresenta 

discussões e alguns exemplos relacionados à questão teoria-prática de professores 

universitários. A professora apresenta resultados, revelando experiências de professores que se 

esforçam para articular teoria e prática nos cursos de graduação que ministram. Segundo ela, 

 

Quando trabalham a partir de problemas reais, os professores que buscam 

romper com aquele modelo tradicional de ensino, levam seus alunos à 

reconstrução de teorias, pensadas a partir da prática. O problema real é 

matéria prima em cima da qual os alunos refletem, levantam hipóteses para a 
construção de uma resposta, uma síntese (CUNHA, 1998, p. 83). 

 

E, quanto ao conteúdo da formação continuada, “[...] há que priorizar aqueles 

[conteúdos] que reforçam a identidade singular da EJA, em especial sua história enraizada na 

educação popular e na vinculação com os movimentos sociais” (DI PIERRO et al. (2006, p. 

287). Essa formação discursiva revela que a formação dos professores de EJA estaria 

alicerçada em sua história, em suas lutas e conquistas, travadas em favor do direito à educação 

para todos, contra as forças econômicas, as quais, durante muito tempo, na história do país, 

pensaram a educação como um bem restrito para poucos privilegiados. Estes enunciados são 

reforçados no campo acadêmico, a partir, dentre outros, do seguinte discurso:  
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[...] a educação de jovens e adultos tem uma história feita de muitas 

histórias, no Brasil, na América Latina e nos demais continentes, cada uma 

com suas peculiaridades, nas quais o esforço por construir uma identidade 
própria é uma constante (RIBEIRO, 1999, p. 190).  

 

A questão da formação continuada é responsabilidade, tanto do poder público, que 

sustenta esta modalidade educativa, como das universidades, pois as mesmas possuem 

compromisso no sentido de dar respostas para os problemas que assolam a sociedade, 

objetivando contribuir para que esta mesma sociedade se desenvolva em todos os seus 

aspectos possíveis, dentre eles, a educação no que tange à formação de professores. Este 

enunciado se encontra no discurso a seguir.  

 

[...] as universidades tem o dever de se integrar no resgate desta dívida social 

abrindo espaços para a formação de professores, recuperando experiências 

significativas, produzindo material didático e veiculando, em suas emissoras 
de rádio e televisão, programas que contemplem o disposto no art. 221 da 

Constituição Federal de atendimento a „finalidades educativas, artísticas, 

culturais e informativas‟ (PARECER CEB nº 11/2000, p. 119). 

 

No entanto, quanto à questão da formação de professores para a EJA, o que 

temos, nos cursos de licenciatura, é uma formação que  

 

[...] se encaixa no mesmo molde. Esse caráter universalista, generalista dos 

modelos de formação de educadores e esse caráter histórico desfigurado da 

EJA explica por que não temos uma tradição de um perfil de educador de 
jovens e adultos e de sua formação (ARROYO, 2006, p. 18).  

 

Isso porque não existe uma política pública específica de formação (inicial e 

continuada) de professores para a EJA no país, a qual contemple a especificidade inerente a 

esta modalidade da educação básica, salvo alguns cursos de Pedagogia (menos de 2% dos 

existentes no país), que contemplam a formação do professor direcionada à realidade da EJA, 

de seus educandos e de demais conhecimentos didático-pedagógicos. 

A formação continuada de professores de EJA acontece de forma desarticulada, 

solta, ficando a cargo de cada estado e município, os quais, por sua vez, a executam da 

maneira que lhes convém, nem sempre estando atentos às reais necessidades destes 

professores(as) que estão no cotidiano da sala de aula. A EJA e a Educação Popular precisam 

se livrar da “herança maldita” de que qualquer um pode ser professor(a) nessa modalidade 

educativa e de que fazer Educação Popular é ensinar a pobres, a coitados etc.  
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Concernente à questão de que qualquer pessoa pode ser professor neste país 

(independentemente da modalidade, nível e série), a história da formação de professores no 

Brasil denuncia o discurso da “leigalização” do exercício do magistério. Conforme nos 

apresenta Bastos (2004), a leigalização teve a sua oficialidade/autorização na reforma de 

Leôncio de Carvalho, ainda no Brasil Império, em 1879, pela qual qualquer pessoa podia 

ensinar desde que se considerasse habilitado para o ofício, “[...] sem dependência de provas 

oficiais de capacidade ou prévia autorização [...]” (BRZEZINSKI, 1996, p. 20 apud BASTOS, 

2004, p. 56).  

Esse fato histórico reforça a herança da leigalização do exercício do magistério, 

cultivado até hoje, na contramão da Lei 9.394/96, em seu Artigo 62. Sendo assim, estes fatos 

nos revelam os seguintes enunciados: “EJA como sinônimo de alfabetização, escolarização de 

pobres e coitados” e de “professores leigos”. Alguns cursos de licenciatura ainda veem a EJA 

e a Educação Popular como objetos não muito importantes para a formação de professores
42

.  

O discurso presente no campo governamental apresenta o seguinte enunciado, 

referente à formação do professor para a EJA: “A formação inicial e continuada de 

profissionais para a Educação de Jovens e Adultos terá como referência as diretrizes 

curriculares nacionais para o ensino fundamental e para o ensino médio e as diretrizes 

curriculares nacionais para a formação de professores [...]” (ART. 17, RESOLUÇÃO 

CNE/CEB Nº 1, DE 5 DE JULHO DE 2000). Este enunciado deixa livre às instituições 

formadoras para executarem a formação de professores, sem muita preocupação com a EJA, 

reforçando, portanto, a formação generalista destes profissionais. 

Assim, defendemos a ideia de que a formação do professor(a) para a Educação de 

Jovens e Adultos seja específica e não generalista, como afirma Arroyo (2006), e, dessa 

forma, rejeitamos as práticas discursivas, as quais reforçam a compreensão de que todo e 

qualquer professor(a) está pronto para ministrar aulas para jovens e adultos. Para ensinar na 

EJA, todo e qualquer professor(a) precisa obter uma sólida formação em Centros e 

Faculdades de Educação e de Formação de Professores, bem como estar em processo de 

formação continuada, com pessoas experientes e capazes de ouvir e de contribuir para atender 

as necessidades formativas destes. Esta formação continuada teria no “chão” da prática seu 

diálogo com a teoria.  

                                                
42 Brandão (2008, p. 32) desabafa, ao dizer que a Educação Popular continua a ocupar o lugar na academia, 

quase sempre limiar, marginal mesmo. Esse enunciado revela que a EP está em uma dada ordem do discurso 

acadêmico, o qual a silencia e, muitas vezes, também a interdita em suas ações como objeto de investigação e do 

fazer científico.  
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Pesquisa realizada por Lima e Silva (2008), com cinco professoras vinculadas a 

uma rede pública de um município do brejo paraibano, sobre a formação de professores de 

EJA, constatou que, dentre as dificuldades enfrentadas para lecionar em turmas para jovens e 

adultos, encontram-se:  

 formação inicial que tiveram, tanto na Escola Normal como na Universidade, a qual 

não contemplou a EJA nas disciplinas curriculares
43

;  

 a formação continuada inadequada oferecida pelo município, a qual não atende às suas 

necessidades profissionais para lidar com a educação de jovens e adultos; 

 as experiências cotidianas com este perfil de alunos norteiam suas práticas 

pedagógicas em sala de aula; 

 e os processos de formação continuada ofertados a estas professoras, em muitos casos, 

abordam técnicas de ensino e dinâmicas inadequadas para o trato com os alunos da 

EJA.  

A realidade constatada, pela pesquisa realizada por Lima e Silva (2008), não traz 

novidade em relação ao cenário maior da EJA, como reflete Arroyo (2006), isto é, não basta 

apenas reunir os diversos professores de diferentes níveis de formação e ensiná-los a não 

infantilizar o jovem e o adulto, julgando que este professor está preparado para ministrar suas 

atividades docentes com este perfil de alunos. Afirma Arroyo em seu discurso: 

 

[...] se caminharmos no sentido de que se reconheça as especificidades da 

educação de jovens e adultos, aí sim, teremos de ter um perfil específico do 

educador da EJA e, conseqüentemente, uma política específica para a 
formação desses educadores (ARROYO, ibidem, p. 21).  

 

Portanto, não se possui no Brasil, ainda, uma política oficial para a formação de 

educadores para a modalidade EJA. O que temos são políticas fragmentadas de experiências 

tanto de movimentos sociais, quanto das redes oficiais de ensino (municipal ou estadual). 

Falta-nos, então, criar uma política macro, que sirva de norte para a formação específica do 

professor da EJA. Estas políticas, também, podem ser inspiradas pelas pesquisas 

desenvolvidas em Programas de Pós-Graduação em Educação das universidades e pelas 

experiências acumuladas de formação de professores de EJA dos movimentos sociais, como 

das próprias secretarias oficiais de educação. Por outro lado, que estas mesmas políticas 

possam partir de uma construção dialógica, a partir da escuta, sobretudo dos professores e 

                                                
43

 Entre as professoras entrevistadas, uma, que possui nível médio, fornece um relato contundente de que sua 

formação foi apenas para ensinar crianças, achando difícil ensinar a jovens e adultos, uma vez que eles não 

possuem a “cabeça limpa como as das crianças” (LIMA; SILVA, 2008, p. 24). 
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professoras que estão na base desse processo, fazendo de suas experiências cotidianas com a 

EJA referência para a sua formação continuada.  

Na EJA, não cabem mais ações formativas, realizadas em parceria entre as 

universidades/centros de educação, nas quais os professores-formadores ministrem cursos de 

formação continuada, distantes ou fora da realidade dos professores cursistas e, muitas vezes, 

sem exercitar a escuta sensível, para melhor colaborar com o desenvolvimento profissional 

destes mesmos professores. A formação, seja ela inicial ou continuada, está para além do 

processo de treinamento técnico-profissional. Ela, como parte do fenômeno educativo, mexe 

com seres humanos e sua formação constante. Logo, não basta ensinar técnicas, dinâmicas 

apenas. A formação continuada precisa dar conta da formação humana, política e cidadã dos 

professores, aliada à instrumentalização técnica.  

Nos subcapítulos seguintes, descreveremos e analisaremos os enunciados que 

norteiam a formação continuada de professores para a EJA.  

 

2.5.1 O educando jovem e adulto como fio condutor da formação do professor para a 

EJA 

 

As bases legais que orientam as práticas discursivas relativas à formação do 

professor da EJA apresentam, como homogeneidade discursiva, o enunciado que aponta a 

especificidade do educando da EJA como um dos elementos norteadores da formação do 

professor. Nesta modalidade da educação básica, os sujeitos-educandos são protagonistas 

importantes para o processo educativo. É em função dele, do seu processo de emancipação e 

libertação – em uma palavra, humanização – que a educação acontece. Mas, o que estamos 

entendendo por humanização nesta tese? Não seria redundante falar que educação envolve 

formação humana dos seres humanos? Como não intenciono aprofundar o assunto, 

compartilhamos do entendimento de humanização como sendo um processo de inclusão 

social, de acesso à dignidade, à justiça social, aos bens materiais produzidos pelos seres 

humanos no atual modelo econômico e social. Entendemos que a humanização constrói 

modos de convivência com/na diversidade, em diferentes culturas.  

A humanização não é algo que se aprende apenas na escola. Como parte de um 

processo educativo mais amplo, a humanização dos seres humanos se constrói na relação 

justa, digna, de respeito à diversidade e às diferenças entre os próprios humanos em 

sociedade. Logo, a humanização nos coloca na posição do inacabamento, da inconclusão. Não 
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somos seres conclusos. Estamos nos construindo em relação com outros humanos. A escola 

pode nos ajudar na construção deste processo. Sendo assim,   

 

A humanização implica, então, ideias, pensamentos, reflexões, ciências, 

artes (PENSAR), afetos, vontades, paixões, experiências (EMOCIONAR-

SE), bem como atividades, ações, práticas (FAZER), no interior de 
determinadas relações sociais (MEIO CULTURAL), e de relações com a 

natureza (MEIO NATURAL). Estas relações sociais e com a natureza estão 

em permanentes mudanças, transformações, para o bem ou para o mal 
(SOUZA, 2006, p. 202, grifos do autor).  

 

Freire (2005), em um dos seus últimos trabalhos – Pedagogia da autonomia
44

 – 

reforça o educando como um dos sustentáculos da prática educativa docente. Em todo o 

primeiro capítulo (Não há docência sem discência), o autor entende que a prática educativa do 

professor vive em permanente diálogo com o educando. São relações indissociáveis, pois o 

ato educativo envolve relações entre sujeitos sociais, como afirma Freire ao longo de toda a 

sua obra, como também Arroyo (2005), Calado (2008), Parecer 11/2000, Soares (2005), 

Souza (2007), dentre outros.  

Deste modo, encontram-se no discurso da EJA as seguintes formações discursivas, 

que ratificam o educando como o fio condutor da formação do professor: “valorizar o saber 

dos educandos”; “ensinar exige respeito aos saberes dos educandos”; “exige amor aos 

educandos”; “exige respeito à autonomia dos educandos”; “conhecer a realidade de vida dos 

alunos”; “saber escutar os educandos”; “considerar os educandos da EJA como seres 

históricos” e “como sujeitos socioculturais”, além de considerá-los sujeitos de direito à 

educação. Enfim, são séries enunciativas sobre a importância dos educandos na educação de 

jovens e adultos.  

Foucault (2008) nos leva a entender a educação como um dispositivo 

governamental que visa modelar as pessoas, seus corpos, ou seja, produzir subjetividades, 

com vistas à submissão a uma dada ordem do discurso. Assim, a ordem do discurso para a 

formação do professor, apresenta enunciados que confirmam o “educando em sua 

complexidade e especificidade” como um dos eixos para a formação de professores.  

A formação de professores, em todos os níveis e modalidades da Educação 

Básica, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos 

                                                
44 Reconhecemos que não apenas na Pedagogia da autonomia, mas em todo o discurso freireano, o educando é 

basilar no processo educativo. É sobre ele e com ele que se deve construir o processo educativo libertador. Os 

enunciados da “libertação” são comuns a este autor. Os discursos por ele proferidos nos remetem a isso. Para 

aprofundar essa questão, vale a pena revisitar as seguintes obras de Paulo Freire: Pedagoga do Oprimido e a 

Educação como prática da liberdade. 
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(PARECER CEB nº 11/2000, p. 44), considera o disposto no artigo 22 da Lei 9.394/96, sobre 

o educando e o seu desenvolvimento, “[...] assegurando-lhe a formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores”.  

Por conseguinte, a formação de professores tem como meta o desenvolvimento 

pleno dos educandos, permitindo inferir que o alvo da educação nacional são os alunos, sua 

formação para o exercício da cidadania ativa, para o seu desenvolvimento no trabalho e para a 

continuidade dos estudos em níveis e modalidades posteriores. Portanto, a formação do 

professor para a EJA procura considerar os educandos e as educandas como protagonistas do 

processo formativo de professores. Segundo Di Pierro et al.(2006, p. 282), isto inclui  

 

[...] sua história e condição socioeconômica, sua posição nas relações de 

poder, sua diversidade étnico-racial, cultural, geracional, territorial. Nesse 
sentido, a formação demandará que sejam contemplados conhecimentos das 

Ciências Sociais e Humanas que fundamentem a reflexão sobre a 

constituição de alunas e alunos EJA como protagonistas da ação pedagógica 

[...] A formação requer, ainda, que se constituam competências que habilitem 
o educador a trabalhar, para garantir o direito dos alunos e das alunas da EJA 

ao acesso a conhecimentos socialmente valorizados, priorizando os saberes 

significativos para a vida adulta.   

 

Desse modo, a formação de professores para a EJA vem se construindo no país, a 

partir do referencial discursivo de Paulo Freire, pelo qual o discente é um elemento 

importante para a formação. Esse olhar sobre os educandos, sua realidade de vida, sua cultura 

etc. credita-se a Paulo Freire, ao observar a educação para este contingente, a partir do prisma 

da antropologia.  

Reportando-nos novamente aos estudos de Paiva (2003), constatamos que, desde 

o período da Primeira República (1889-1930), o discurso do preconceito sobre o educando da 

EJA vem se arrastando na história da educação no Brasil. Como exemplo disto, a autora 

transcreve um trecho da fala do Ministro da Educação e Saúde, Muniz de Aragão, de 1966, 

acerca do analfabetismo, a qual expressa um dado enunciado que, hoje, podemos identificá-lo 

como parte da formação discursiva do discurso do preconceito: “[...] uma chaga, mancha 

vergonhosa a desfigurar as faces da sociedade brasileira que se apresenta, no conceito dos 

povos, como constituída em grande parte, por cidadãos incultos e ignorantes” (apud PAIVA, 

2003, p. 293). 

Além deste, outros preconceitos existem, reforçando um perfil negativo do aluno 

da EJA, como, por exemplo: aquele/aquela considerados fracassados, reprovados e defasados 
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da escola na fase infantil ou na adolescência. Neste sentido, assim se expressa Arroyo (2005, 

p. 29):  

 

Desde que a EJA é EJA esses jovens e adultos são os mesmos; pobres, 

desempregados, na economia informal, negros, nos limites da sobrevivência. 

São jovens e adultos populares. Fazem parte dos mesmos coletivos sociais, 
raciais, étnicos, culturais. O nome genérico: educação de jovens e adultos 

oculta essas identidades coletivas. [...] Trata-se de trajetórias coletivas de 

negação de direitos, de exclusão e marginalização; [Portanto, a] EJA é, de 
fato, uma política afirmativa e, como tal, tem de ser equacionada. 

 

Historicamente, o educando da EJA tem apresentado o seguinte perfil, conforme 

descreve Caldart (2002, p. 30): “São pequenos agricultores, quilombolas, povos indígenas, 

pescadores, camponeses, assentados, ribeirinhos, povos da floresta, caipiras, lavradores, 

roceiros, sem-terra, agregados, caboclos, meeiros, bóia-fria”. São pessoas com diferenças de 

gênero, de etnia, de religião, de geração, de produção, de vivência, de diferentes formas de 

leituras de mundo, de conhecimento da realidade e de enfrentamento dos seus problemas. 

Muitos ainda estão excluídos da tecnologia; outros, da terra; outros, da sociedade urbana; uns, 

do emprego; outros, pela cor que possuem e pela condição social e até sexual (CALDART, 

ibidem).  

Para Arroyo, a percepção preconceituosa não ajuda a avançar no sentido de se 

poder traçar um perfil destes discentes. No processo de formação de professores, quanto mais 

o professor se aproxima deste aluno, mais ele possuirá elementos para poder desenvolver sua 

prática docente, coerente com as necessidades de ensino-aprendizagem destes. Portanto, o 

educando é um dos referenciais que norteiam a formação do professor para esta modalidade 

da educação básica. Assim, Arroyo (2005), Di Pierro et al. (2006), Freire (1958; 2002a; 

2002b; 2005), Lei 9.394/96, Parecer CEB nº 11/2000, Ribeiro (1999) e Poel e Poel (2007) 

apontam o educando como elemento norteador para a formação de professores para a 

modalidade EJA. É em torno do aluno que o processo formativo acontece. Isto, se tal 

formação levar em consideração, principalmente, as histórias de vida deste educando, suas 

especificidades e necessidades formativas. Isto porque, a EJA é uma 

 

[...] práxis pedagógica escolar com pessoas jovens e adultas que não tenham 

conseguido se escolarizar no nível do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio ou se encontrem subescolarizadas para que consigam ampliar suas 
capacidades decisórias, técnicas, éticas, estéticas, políticas, intelectuais; 

numa palavra: construam sua competência humana (SOUZA, 2007, p. 177).   
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EJA, portanto, possui forte laço com os seus educandos. Não que as demais 

modalidades sejam diferentes. Nesse caso específico, os sujeitos, por serem mais experientes 

e por possuírem nível cognitivo mais maduro que as crianças, passam a interagir mais com os 

professores, não aceitando tudo que venha ser ministrado em sala de aula. Outro fato: a 

formação ativa destes sujeitos propicia qualidade social com maior participação e 

possibilidades de mudanças.       

 

2.5.2 O educando jovem e adulto, o seu direito à educação e a professores qualificados 

 

Arroyo (2005), Cury (2000)
45

, Ribeiro (1999), entre outros pesquisadores da EJA, 

compartilham do mesmo discurso pelo qual a entendem como direito à educação, isto é, como 

uma oportunidade cidadã para os milhões de jovens e adultos que não lograram êxito no 

período do ensino fundamental obrigatório por motivos diversos e, agora, acorrem aos bancos 

escolares para exercer este direito e a sua cidadania. Este discurso também é ratificado pela 

UNESCO, através das Conferências Internacionais de Educação de Adultos (CONFINTEA‟s).  

Há, portanto, a necessidade de se alargar o olhar sobre os educandos da EJA. 

Observá-los na “pluralidade de direitos”, reconhecendo-os como “sujeitos dos direitos 

humanos”. Esta formação discursiva direciona a questão presente no campo da formação de 

professores para esta modalidade de educação, ou seja, formação adequada para os que atuam 

ou irão atuar na EJA, a qual atenta para a especificidade do educando (RIBEIRO, 1999). 

Ainda conforme esse mesmo sujeito enunciador, 

 

A educação de jovens e adultos avançaria também na definição de um campo 
específico de prática e reflexão pedagógica, superando o paradigma da 

educação compensatória em prol de uma visão mais prospectiva, que articule 

a educação básica e a educação continuada como direitos de todos 

(RIBEIRO, 1999, p. 189-190).   

 

Assim sendo, a EJA passaria a ser considerada, de fato, como uma política pública 

de acesso à educação para “todos”, não apenas como um “todos” abstrato, mas como “sujeitos 

concretos”, reconhecidos nas ações públicas de Estado ou como uma responsabilidade pública 

e política afirmativa (ARROYO, 2005). Nesse sentido, o direito à educação não pode estar 

                                                
45 Cury é o relator do Parecer CEB 11/2000, aprovado pela Câmara de Educação Básica, em 10/05/2000, e que 

defende a EJA como direito subjetivo, ou seja: “Direito público subjetivo é aquele pelo qual o titular de um 

direito pode exigir imediatamente o cumprimento de um dever e de uma obrigação. Trata-se de um direito 

positivado, constitucionalizado e dotado de efetividade. O titular deste direito é qualquer pessoa de qualquer 

faixa etária que não tenha tido acesso à escolaridade obrigatória. Por isso é um direito subjetivo, ou seja, ser 

titular de alguma prerrogativa é algo que é próprio deste indivíduo” (PARECER CEB, 11/2000, p. 60). 
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limitado, como política pública, apenas ao período dos 7 aos 14 anos. No final da década de 

1990, a partir do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF)
46

, o estado responsabilizou-se apenas com ações 

(traduzidas por políticas públicas) para este nível de ensino, deixando, à margem, entre outras 

modalidades da educação, a EJA. Prova disso está no acontecido na Conferência Preparatória 

Regional da América Latina e Caribe para a V CONFINTEA, realizada em Brasília, em 

janeiro de 1997, conforme afirma Silva (2005, p. 47). O ponto de destaque, nesse encontro, 

para os representantes brasileiros e a Comissão Nacional de Educação de Jovens e Adultos 

(CNEJA), foi a apresentação de documento pelo MEC, o qual desprezou as conclusões e 

proposições do Relatório do Encontro Nacional Preparatório em relação à V CONFINTEA 

(encontro realizado em Natal, em setembro de 1996), fruto de uma tentativa de 

democratização da discussão em torno da EJA, entre o poder governamental e a sociedade 

civil.  

Neste novo Relatório, o MEC explicita que a política educacional teria como foco 

a garantia do acesso ao ensino fundamental para todas as crianças em faixa etária escolar 

obrigatória, uma vez que, ainda, segundo o MEC, a repetência e a evasão escolar neste nível 

de ensino alimentam a geração de demanda para a Educação de Jovens e Adultos. Daí, 

portanto, a prioridade da política pública no ensino fundamental obrigatório. 

Arroyo, um crítico da política educacional no período FHC (1994-2002), é 

enfático em defender essa modalidade como direito para o grande contingente de seres 

humanos jovens e adultos, despida, portanto, de preconceitos para com estes mesmos 

educandos, como fica evidente no seguinte discurso:  

 

Essa mudança de olhar sobre os jovens e adultos será uma precondição para 

sairmos de uma lógica que perdura no equacionamento da EJA. Urge ver 
mais do que alunos ou ex-alunos em trajetórias escolares. Vê-los jovens-

adultos em suas trajetórias humanas. Superar a dificuldade de reconhecer 

que, além de alunos ou jovens evadidos ou excluídos da escola, antes do que 
portadores de trajetórias escolares truncadas, eles e elas carregam trajetórias 

perversas de exclusão social, vivenciam trajetórias de negação dos direitos 

mais básicos à vida, ao afeto, à alimentação, à moradia, ao trabalho e à 

sobrevivência. Negação até do direito de ser jovem. As trajetórias escolares 
truncadas se tornam mais perversas porque se misturam com essas trajetórias 

humanas. Se reforçam mutuamente. A EJA como política pública adquire 

                                                
46 O FUNDEF foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei 

n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997. O FUNDEF foi 

implantado, nacionalmente, em 1º de janeiro de 1998, quando passou a vigorar a nova sistemática de 

redistribuição dos recursos destinados ao Ensino Fundamental. Disponível em: 

<http://mecsrv04.mec.gov.br/sef/fundef/funf.shtm>. Acesso em: 18 out. 2008. 

http://mecsrv04.mec.gov.br/sef/fundef/funf.shtm%3e.%20Acesso%20em:%2018%20out.%202008
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uma nova configuração quando equacionada na abrangência das políticas 

públicas [...] (ARROYO, 2005, p. 24).  

 

A EJA sofreu e sofre, ainda, com a posição marginal que ocupa nas políticas 

públicas, traduzidas por ações emergenciais, descontinuas e descompromissadas
47

. Logo, 

resgatando sua história, a EJA tem vivenciado ações traduzidas por “programas” e 

“campanhas” que mudam de nome a cada nova gestão pública, sejam estaduais, municipais e 

federal. A luta histórica do movimento pela educação de adultos é pela implementação de 

políticas públicas de estado. No entanto, há de se superar a visão, historicamente herdada, de 

EJA como educação suplementar, para garanti-la como “direito”, conforme ressalta Arroyo 

(2005, p. 28-29):  

 

Teimar em reduzir direitos a favores, à assistência, à suplência, ou a ações 

emergenciais é ignorar os avanços na construção social dos direitos entre 

eles à educação de jovens e adultos [...] fala-se muito hoje em parcerias entre 
a sociedade, seus diversos atores e o Estado, porém as parceiras que 

contribuirão na configuração da EJA como garantia de direitos e como dever 

de Estado serão aquelas que situam suas intervenções na legitimação dos 
direitos dos excluídos, dos setores populares; aqueles atores sociais que 

superarem visões assistencialistas para com esses setores populares, que os 

reconhecerem sujeitos coletivos de direitos, na totalidade dos direitos 

humanos.   

 

Para reforçar a questão do educando jovem e adulto e o seu direito à educação e a 

formação de professores qualificados, Arroyo (2005) defende, ainda, que se devem levar em 

consideração as trajetórias sócio-formativas, para não dizer humanas, destes mesmos 

educandos. Tais trajetórias constituem-se em um norte para as práticas discursivas repensarem 

a formação (inicial e continuada) do professor para esta modalidade de educação. Isto porque, 

historicamente, a EJA se enquadra no campo da luta por direito à educação, por trabalhar com 

educandos que possuem realidades de vida diversas. Assim sendo, a EJA não pode ser 

concebida fora do mundo concreto dos sujeitos.  

                                                
47 Na história da EJA se observa que, para esta modalidade educativa, foram criados vários programas e 

campanhas com o propósito de alfabetizar e escolarizar jovens e adultos, tanto do campo como da cidade. 

Segundo Paiva (2003, p. 203-327), tais programas e campanhas foram as primeiras iniciativas oficiais de âmbito 
nacional. Dentre elas se destacam: Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), em 1947; a 

Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), em 1952; Campanha Nacional de Erradicação do 

Analfabetismo (CNEA), em 1958; a Mobilização Nacional Contra o Analfabetismo (MNCA), em 1963; o 

Programa de Emergência, em 1963; o Plano Nacional de Alfabetização (PNA), em 1964; o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), em 1967; a Fundação Educar, em 1985; o Programa Nacional de 

Alfabetização e Cidadania (PNAC), em 1990; o Programa de Alfabetização Solidária (PAS), em 1996; o 

Programa Brasil Alfabetizado (PBA), desde 2003. Todas essas campanhas e programas foram assumidos pelo 

governo federal, em distintas gestões, denotando que a política para a EJA, nos últimos 60 anos, não tem 

conseguido superar uma condição de política emergencial e descontínua.    
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Arroyo (ibidem) apresenta seis traços históricos, os quais vêm caracterizando esta 

educação, ao longo de todo o seu percurso. O primeiro deles tem a ver com a “valorização das 

trajetórias de vida dos educandos”. Neste caso, entendemos que os sujeitos educandos da 

Educação de Jovens e Adultos são protagonistas do seu próprio processo educativo. Este 

princípio deve nortear o processo de formação de professores, com vistas à compreensão de 

que os educandos da EJA não são atores coadjuvantes, mas atuantes e decisivos para traçar 

metas, didáticas, conteúdos, bem como a própria formação de professores. Portanto, a 

trajetória de vida dos discentes da EJA é a bússola que orienta o processo de sua 

construção/reconstrução como direito subjetivo e como indicativo do processo formativo de 

professores.  

Para tanto, há a necessidade de se reorganizar o sistema de ensino para que se 

possa instituir a EJA, levando em consideração sua especificidade, a partir do perfil 

apresentado por seus educandos.  

Para isto acontecer, reforça o sobredito autor, o sistema precisa dialogar com as 

experiências de EJA, com o propósito de promover uma renovação ou reorientação para que 

possa ser democrático e público. Tal renovação/reorganização se expressa por meio, dentre 

outros, da reformulação dos tempos e dos espaços escolares e da sua didática, formas de 

gestão e reorientação do princípio político-pedagógico da escola. Além disso, a formação de 

professores para atuar nesta modalidade constitui-se em um dos elementos essenciais para 

esta renovação/reorganização da EJA, uma vez que os professores são sujeitos igualmente 

importantes, porque são eles que irão conduzir o processo educativo para este contingente 

educacional.  

O segundo traço histórico descrito tem a ver com o “saber popular” construído 

pelos sujeitos da EJA, a partir de suas trajetórias de vida. “Uma proposta pedagógica de EJA 

deverá dialogar com esses saberes” (ARROYO, ibidem, p. 35). Nesse sentido, também uma 

proposta de formação de professores, para esta modalidade de ensino, deverá exigir, como um 

de seus princípios formativos, partir dos saberes populares para chegar ao saber sistematizado.  

A valorização do saber popular, como norte da formação do professor, é discurso 

recorrente na perspectiva da Educação Popular. A proposição de Freire a este respeito é que os 

saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam à escola, devem 

não só ser respeitados na prática pedagógica do professor, como igualmente “discutidos com 

os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos” 

(FREIRE, 2005, p. 30).  
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O terceiro traço histórico da EJA é o seu reconhecimento como um campo rico da 

inovação da “teoria pedagógica”. “EJA tem sido um campo de interrogação do pensamento 

pedagógico [a partir da percepção da] especificidade das trajetórias dos jovens-adultos” 

(ARROYO, 2005, p. 36). Dentre as tantas interrogações, destaca-se a rejeição às práticas 

pedagógicas que têm transferido os procedimentos aplicados às crianças para os jovens e os 

adultos. A ação de transferência se reflete no tipo de recursos didáticos utilizados de modo 

insatisfatório, impróprio ou mal adaptados para o perfil de educandos, no linguajar 

infantilizado do professor, num mobiliário inadequado da sala de aula e numa metodologia de 

ensino pedagogicamente desajustada. A este respeito, estudos sobre a inadequação de ações 

pedagógicas para a EJA, no campo discursivo da Educação Matemática, constatou o seguinte 

fato:  

 

Constrangimentos, perda da referência ou desinteresse manifestos ou mal-

disfarçados pelos alunos [da EJA] refletem a inadequação dos procedimentos 

didáticos e das posturas pedagógicas que daí decorrem e redundam no 
afastamento (real ou atitudinal) do aluno dos palcos em que se desenvolvem 

as cenas do ensino-aprendizagem escolar (FONSECA, 2002, p. 34). 

 

A peculiaridade da EJA contribui para que se possa inovar com os educandos em 

sala de aula e na escola, não se limitando às circunstâncias adversas. Contudo, as diversas e 

variadas experiências de EJA no país, originárias dos movimentos sociais, têm procurado 

construir suas práticas pedagógicas de modo que sua especificidade seja preservada. A 

maioria destas experiências não se enquadra no modelo do sistema escolar oficial, ou seja, na 

forma linear do pensar e do fazer pedagógico. Em outras palavras, na lógica da razão 

instrumental, muito presente na organização do nosso sistema escolar. Portanto, pensar a EJA 

como um campo rico da inovação da teoria pedagógica implica também pensar como ela pode 

contribuir para a formação de professores para esta modalidade de educação. 

O quarto traço apresentado dá ênfase à questão do termo “educação” em 

contraposição ao termo “ensino”. Segundo o próprio autor, 

 

As trajetórias de jovens e adultos recolocam uma questão que está na raiz da 

pedagogia: a educabilidade humana. As trajetórias de jovens e adultos 
populares estranham a docência porque não cabem nas crenças na 

linearidade dos processos de aprendizagem, mas também porque essas 

trajetórias quebram outra crença da pedagogia: a bondade, inocência, 
educabilidade com que tem sido imaginada a infância que a pedagogia 

aprendeu a acompanhar e a ensinar. Como manter essas ingênuas crenças na 

educabilidade espontânea humana diante de trajetórias de jovens e adultos 

que revelam a banalização do mal não tanto nas suas condutas de alunos(as), 
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mas na sociedade que os mantém nos limites das possibilidades de 

humanização? (ARROYO, 2005, p. 37). 

 

Nesse sentido, o autor reforça sua tese de que a EJA precisa caminhar no processo 

educativo que lhe é peculiar e, desse modo, romper com aquelas perspectivas, as quais 

entendem a educação como circunscrita apenas ao ensino (transmissão de conhecimentos, 

imposição de saber, etc.). Os jovens e os adultos possuem trajetórias de vida; passaram por 

um processo de educação (escolar ou não) e, ainda, continuam nele. A escola que assume a 

EJA precisa entender essas peculiaridades, para poder ampliar sua ação, para dialogar com as 

histórias de vida dos educandos, articulando-as ao ensino (métodos, técnicas, avaliação da 

aprendizagem, currículos etc.), para entender a EJA como educação no sentido da “[...] 

formação do povo, não apenas ensino” (ARROYO, ibidem, p. 38).  

Educação, portanto, é algo muito mais amplo do que simplesmente ensino, pois 

“[...] não é uma coisa que se deposita nos homens. Não é uma palavra a mais, oca, mitificante. 

É práxis, que implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo” 

(FREIRE, 2002a, p. 67). Há, então, no processo de educação, o dispositivo pelo qual tal 

fenômeno somente ocorre quando o sujeito do processo a ele se predispõe. Logo, educar não é 

transferir algo para alguém, é uma decisão intrínseca ao sujeito, de se abrir para. Isso é 

primordial para que os professores tenham consciência e, assim, possam reorganizar suas 

ações pedagógicas. Outrossim, o processo formativo de professores não poderá deixar de 

considerar todos estes elementos, uma vez que eles são importantes para a construção deste 

perfil de professor voltado à EJA.  

O quinto traço evoca a tensa relação entre os “saberes populares com os saberes 

escolares”. Assim, os conhecimentos dos educandos da EJA são indicadores para quem 

intenciona formar professores para esta modalidade de educação, uma vez que irá requerer 

uma dada formação alicerçada no trabalho pedagógico escolar diferente, criativo, que respeite 

e considere as especificidades desta modalidade educativa. A formação do professor, portanto, 

levaria em consideração as experiências de vida dos sujeitos da EJA e, desse modo, a 

superação da concepção da formação do professor ensinante, para construção do perfil de 

professor que aprende, constrói, questiona, motiva e supera a prática rotineira, mecânica do 

seu ato pedagógico. Ou, como nos diz Freire (2002a, passim), de superação da concepção 

“bancária de educação”. Ou ainda, como concebe Schön (2007), da formação do professor 

reflexivo da sua prática.  
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Eis, por conseguinte, um dos desafios da formação de professores para a EJA: 

articular nesse processo o diálogo entre os saberes populares com os saberes escolares. Esta 

seja, talvez, uma postura política e filosófica que deve ser assumida pelas propostas 

pedagógicas dos cursos de formação de professores, sobretudo se estes cursos assumem o 

paradigma da Educação Popular como norte de suas propostas políticos-pedagógicos.  

Por fim, o sexto traço histórico que contribui para a reconfiguração da EJA: “fazer 

a interpretação política das intricadas trajetórias dos setores populares” (ibidem, p. 40). A este 

propósito, Arroyo argumenta que não é preciso reforçar o discurso do preconceito, o qual 

revela enunciados que concebem os jovens e os adultos populares “[...] como pobres, 

preguiçosos ou violentos, ou como reprovados e defasados” (ibidem). Isso não é uma visão 

crítico-política das histórias de vida dos educandos. Pelo contrário, esta visão reforça o 

discurso que impõe a subserviência destes jovens e adultos que se encontram desprovidos de 

uma condição de sobrevivência humana mais justa, tal condição não ajudando, assim, em seu 

processo emancipatório. Portanto, a interpretação política significa compreender os 

dispositivos sociais do poder pelos quais certo contingente da população é submetido às 

condições de injustiças e exclusões sociais diversas (econômicas, étnicas, de gênero, sexual 

etc.).  

Oportunamente, reforço esta reflexão a partir de dois ícones da EJA, na 

perspectiva da Educação Popular no Estado da Paraíba, os quais possuem a seguinte 

compreensão acerca da finalidade educacional no campo da EJA:  

 

[...] definimos a finalidade política concreta e explícita da nossa educação 

como transformadora e libertadora em atendimento aos interesses e anseios 

dos nossos alunos. É uma prática engajada a serviço dos explorados e 

excluídos, a fim de contribuir na luta pela sua humanização e libertação; uma 
instância crítica como suporte à mobilização e organização da sociedade, a 

fim de que assumam seu papel histórico como agentes transformadores da 

sociedade e, consequentemente, da definição de seu próprio destino (POEL; 
POEL, 2007, p. 78).  

 

Destarte, significa compreender que a EJA, na qualidade de educação, é um ato 

político como propagava Freire (passim), explicitamente em suas reflexões. O discurso 

freireano é contundente no que se refere a esta questão. Ele pode ser considerado, portanto, 

uma instância enunciativa propagadora desta proposição: “a educação como ato político”. 

Sendo assim, no processo de formação de professores para a EJA, há de se reconhecer que “a 

educação é uma forma de intervenção no mundo” e, como tal, é ideológica (FREIRE, 2005, p. 

98).  
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Assim, a formação do professor para a EJA não pode estar dissociada dos traços 

históricos que a identificam como categoria educacional historicamente compromissada com 

a luta das classes populares. Na teia discursiva desta questão, Joia et al. (1999) levanta três 

ideias-forças referentes à questão da identidade da educação de jovens e adultos, as quais, sob 

nossa percepção, reforçam os discursos em favor da formação específica do professor para a 

EJA: a EJA, enquanto uma ação política, em favor da  

 

[...] promoção da cidadania e da participação dos sujeitos na vida social, 

econômica e cultural, devendo levar em conta as necessidades (sociais e 
individuais) desses sujeitos na conformação dos programas e planos de 

ensino (JOIA et al., 1999, p. 24).  

 

A segunda ideia-força, que entende a EJA em suas especificidades, valorizando, 

portanto, as necessidades básicas de aprendizagens dos seus educandos: (a) aquelas relativas 

às exigências e requerimentos do mundo do trabalho; (b) aquelas relativas ao universo 

familiar; (c) aquelas referidas à participação na comunidade; (d) aquelas que propiciam o 

acesso aos bens culturais e simbólicos da sociedade (ibidem). E, a terceira ideia-força, que 

caracteriza a EJA como um campo onde os seus educandos possuem uma carga de saberes 

prévios, construídos ao longo de sua história de vida.  

 

Esse leque de conteúdos fornece o ponto de partida para o desenvolvimento 

de habilidades e competências tipicamente escolares, de modo que os 
processos de ensino devem dar conta da transformação desses modos 

práticos de funcionamento cognitivo em procedimentos escolares 

complexos, que viabilizam a generalização das habilidades, o acesso a novos 

conhecimentos e a novas aprendizagens ao longo da vida (JOIA et al. 
ibidem).  

   

Por conseguinte, a formação deste mesmo professor não pode estar abstraída da 

valorização destes saberes prévios, da especificidade desta modalidade educativa e da 

dimensão política que caracteriza a EJA em nosso país. Assim, a formação de professores de 

EJA, em Centros de Educação e em demais cursos de licenciaturas das Universidades 

públicas e privadas, abertas a todos e, inclusive, às experiências ligadas aos movimentos 

sociais populares, tem em seu discurso a herança da Educação Popular e o compromisso com 

os anseios e interesses das classes populares. Em outros termos, uma formação (inicial e 

continuada) capaz de gerar e capacitar professores críticos, progressistas, cujas práticas 

didático-pedagógicas caminhem com essa intenção, segundo os preceitos da ética. Não de 

qualquer ética, mas conforme aquela preconizada por Freire (2005, p. 15-16), ou seja: “[...] 
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ética universal do ser humano [...]. É por esta ética inseparável da prática educativa, não 

importa se trabalhamos com crianças, jovens ou com adultos, que devemos lutar”. 

 

2.5.3 O diálogo como princípio educativo da EJA e da formação de professores  

 

No trajeto de análise desenvolvida até o momento, identificamos a categoria 

diálogo como um dos principais dispositivos pedagógicos, tanto para a formação do professor 

da EJA como para o processo educativo de cunho emancipatório e libertador dos seus 

educandos. Em Pedagogia do Oprimido e em Pedagogia da Autonomia, entre outras obras, 

Freire (2002a, 2005) chama a atenção para o diálogo como elemento primordial para o 

processo educativo de cunho emancipatório e como prática de liberdade. Conforme enuncia 

Zitkoski (2008, p. 130), 

 

A proposta de uma educação humanista-libertadora em Freire tem no 
diálogo/dialogicidade uma das categorias centrais de um projeto pedagógico 

crítico, mas propositivo e esperançoso em relação a nosso futuro [...]. O 

diálogo é a força que impulsiona o pensar crítico-problematizadora em 
relação à condição humana no mundo. Através do diálogo podemos dizer o 

mundo segundo nosso modo de ver. Além disso, o diálogo implica uma 

práxis social, que é o compromisso entre a palavra dita e nossa ação 
humanizadora. 

 

O diálogo é basilar no pensamento educacional freireano. Em seu discurso, 

identificam-se os enunciados que concebem o diálogo condicionado ao “[...] profundo amor 

ao mundo e aos homens” (FREIRE, 2002a, p. 79). Sob a inspiração do discurso cristão-

marxista, o filósofo nos leva a compreensão do diálogo como um ato de amor pelos oprimidos 

e por seu processo de libertação. Logo, não se confunde com um amor puramente ingênuo, 

mas um amor político, compromissado com mudança. “Onde quer que estejam estes, 

oprimidos, o ato de amor está em comprometer-se com sua causa” (ibidem, p. 80). O diálogo, 

sob esta perspectiva, se configura numa ação de humildade que respeita os saberes do outro. 

O diálogo nos coloca em condição de igualdade humana, independentemente das classes 

sociais que este outro ocupa. Reforça Freire (ibidem, p. 81):  

 

A auto-suficiência é incompatível com o diálogo. Os homens que não têm 

humildade ou a perdem, não podem aproximar-se do povo. Não podem ser 
seus companheiros de pronúncia do mundo. Se alguém não é capaz de 

sentir-se e saber-se tão homem quanto os outros, é que lhe falta ainda muito 

que caminhar, para chegar ao lugar de encontro com eles. Neste lugar de 
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encontros, não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos; há homens 

que, em comunhão, buscam saber mais.  

 

O diálogo, para Paulo Freire, é também a “fé na possibilidade de poder fazer e de 

refazer, criar e recriar”, de tornar este mundo mais justo a partir da ação do homem. Desse 

modo, o diálogo humaniza os seres humanos, pois na ação dialógica o resultado é o consenso, 

o acordo; é o ouvir/escutar o outro. No entanto, não se pode negar que o diálogo, no mundo 

atual, ocorre no contexto das relações de força, de poder e de interesses. Mas, tais forças não 

podem desejar sobrepor-se a outras, pois sua satisfação se realiza no consenso, na construção 

entre os homens. A e B resolvem acordar sobre algo que os incomodam, ou como diria Freire, 

algo que os mediatizam. Para isto ocorrer, pode haver mudanças de postura, de pensamento, 

como há, igualmente, respeito mútuo.  

O diálogo, como categoria norteadora da formação de professores de EJA, se 

constitui em relações de força, de poder, não no sentido da negatividade apenas (opressor 

versus oprimido), mas em sua positividade, isto é, no sentido de que o poder circula entre 

todos que interagem socialmente, tanto nas relações macrossociais como nas microrrelações
48

. 

No sentido de que se pode travar embates e, nas contradições, se possa crescer, emancipar-se, 

ser mais”. O diálogo, na análise de Gohn (2002, p. 54), é concebido “[...] como um jogo de 

forças, em conflito e em acomodação, confrontação e acordo”.  

O diálogo, portanto, torna-se um dispositivo onde não existem vitoriosos nem 

derrotados. Neste jogo, a regra é que todos saiam acordados, emancipados, mais maduros ao 

decidir; com a sensação de que estão crescendo como humanos. O diálogo, portanto, é uma 

peculiaridade humana, ou seja, é uma de nossas fortes características que nos separa dos 

demais animais. Na ausência do diálogo, o que prevalece é a força, a imposição sobre algo ou 

sobre as pessoas. A formação do professor para a EJA não pode se privar do fomento ao 

diálogo, e nem a prática pedagógica cotidiana da escola e da sala de aula podem estar 

distantes do dispositivo do diálogo. Reforçando esta teia discursiva, Ribeiro (1999, p. 193), 

compartilha do seguinte entendimento: “[...] a valorização do diálogo como princípio 

                                                
48

 É interessante resgatar o que Foucault (2008, p. 183) entende por poder: “[...] não se pode tomar o poder como 
um fenômeno de dominação maciço e homogêneo de um indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os outros, 

de uma classe sobre as outras; mas ter bem presente que o poder – desde que não seja considerado de muito 

longe – não é algo que se possa dividir entre aqueles que possuem e o detêm exclusivamente e aqueles que não o 

possuem e lhe são submetidos. O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo que só 

funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como 

uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos não só circulam 

mas estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer sua ação”. Por conseguinte, podemos inferir que 

todos possuem poder, independentemente de sua condição social. O poder circula tanto nas microrrelações como 

nas macrorrelações do corpo social; “o poder passa através do indivíduo que ele constitui” (ibidem, p. 184). 
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educativo, com a decorrente assimilação da noção de reciprocidade na relação professor-

aluno, constitui-se pilar importante da formação do educador de jovens e adultos”. No 

Diagrama 1 sintetizamos o que entendemos sobre o diálogo.  

Deste modo, o diálogo assume sua complexidade ao mesmo tempo em que se 

torna dispositivo de embate de forças para convencimento (perspectiva antidialógica, diria 

Freire), como também assume sua dimensão libertadora, no sentido da construção crítica 

sobre uma dada realidade, da interação entre homens em condição de iguais. 

 

Diagrama 1 – Diálogo e suas relações. Inspirado em Freire (2005, p. 135-140) 

 

 
 

 

Estes, portanto, são alguns dos enunciados presentes nos discursos pela formação 

de professores de EJA no Brasil. Não representam a totalidade dos mesmos, pois os 

enunciados são inúmeros. Nosso intuito foi identificar aqueles mais expressivos e que 

compõem certa regularidade enunciativa entre os lugares discursivos analisados: 

governamental/estatal e o acadêmico. Assim, a partir do que evidenciamos nos discursos 

referentes à EJA e à formação de professores, obtivemos um quadro conceitual acerca do 

objeto em foco. O mesmo possui limites históricos. Logo, se observaram enunciados desde a 

década de 1930, e encontraram-se alguns achados que respondem por parte da situação 

político-formativo da EJA atual.  

Dentre os achados, a constatação de que os estados e os municípios são os 

responsáveis pela formação continuada dos professores de EJA; que a formação oferecida nos 
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cursos de licenciaturas das universidades e faculdades de formação de professores é 

generalista, e que o educando da EJA se constitui no fio condutor para tal formação. Resta-nos 

saber sob que paradigma este educando é concebido pelos sujeitos enunciadores. Há também 

uma forte presença da responsabilidade social, atribuída aos professores da EJA, inclusive, 

destacando que sua formação, com qualidade, pode contribuir para minimizar a evasão na 

EJA e melhorar a qualidade do ensino. Tal fenômeno possui como parte da responsabilidade a 

questão da formação inadequada de professores, sem se ocultar a responsabilidade do Estado 

no fomento de políticas públicas e dos Centros formadores de estarem antenados com a 

realidade dos educandos desta modalidade e com ela dialogar. 

Ainda, a relação entre a EJA e a Educação Popular vem se construindo, 

historicamente, como um campo possível para reconfiguração e mudança de todo um sistema 

de ensino, através de uma proposta político-pedagógico específica.  

No Quadro 7, apresentamos uma síntese dos enunciados presentes nos discursos 

pela formação, inicial e continuada, de professores para a EJA, segundo o que apresentamos e 

analisamos neste capítulo.  

 

Quadro 7 – Quadro-síntese dos enunciados presentes nos discursos pela formação de 

educadores para a EJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Enunciados pela formação 

inicial e continuada do 

professor para a EJA no 

lugar de emergência do 

discurso governamental e 

acadêmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ministério da Educação (MEC); Conselho Nacional de Educação (CNE); 
Instituições acadêmicas da área educacional; Formação em cursos de licenciaturas 

de nível superior e aceitação da formação em nível médio na modalidade normal; 

Legislação educacional vigente como referência para os quadros extraescolares 

poderem se qualificar e elevar seu nível de escolarização para atuar na EJA;  

 Competências manifestas nas dimensões: técnica, política e pedagógica para o 

exercício do magistério na EJA; Superação da concepção de que EJA está 

limitada à alfabetização e as primeiras séries iniciais do ensino fundamental; 

 Relação entre a formação inicial e a melhoria da qualidade do ensino na EJA; 

 Formação que garanta profissionais do magistério mais qualificados e antenados 

com os projetos específicos para a EJA; Formação em sintonia com as 

necessidades educativas dos alunos; Políticas e medidas que objetivem melhorar a 
formação inicial e a introdução de métodos inovadores de ensino e aprendizagem; 

Formação que habilite o educador a desenvolver sua tarefa na modalidade EJA à 

distância; Aperfeiçoamento profissional para a EJA; Reflexão sobre a prática 

educativa com vistas à mudança e a melhoria da qualidade do ensino e do 

atendimento; Formação alicerçada na prática pedagógica concreta do docente da 

EJA; Articulação entre teoria e prática; Reforço da identidade singular da EJA, 

fundamentada em sua história, lutas e conquistas; O educando da EJA como fio 

condutor da formação; O educando jovem e adulto e o seu direito à educação e a 

formação de professores; O diálogo como princípio educativo da EJA e da 

formação de seus professores. 

Homogeneidade 

enunciativa: 

a especificidade do 

educando da EJA como fio 

condutor da formação de 

professores. 

 Pedagogia freireana; Humanização dos sujeitos educandos; Educação libertadora; 

 Formação vinculada à realidade socioeconômicas dos educandos; EJA como 

direito à educação; Formação para a cidadania; “Valorização das trajetórias de 

vida dos educandos da EJA”; “Valorização do saber dos educandos da EJA”; 

Articulação entre os saberes populares e os saberes escolares. 
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Estes enunciados, portanto, revelam os principais enunciados propagados nos 

lugares de emergência dos discursos em questão e, ainda, sua homogeneidade enunciativa, 

especialmente, com o campo da Educação Popular, a partir das lentes e categorias freireanas. 

Sendo assim, no capítulo seguinte, trataremos de discutir os discursos pela refundamentação e 

vigência da EP, e sua contribuição para o objeto de pesquisa em foco nesta tese.    
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3 OS DISCURSOS PELA REFUNDAMENTAÇÃO E VIGÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

POPULAR NA AMÉRICA LATINA E CARIBE 

 

Por refundamentação e vigência da EP entendemos o processo e o discurso que 

buscam reavaliar os princípios políticos, filosóficos e pedagógicos deste paradigma 

educacional, muito forte em períodos ditatoriais no continente latino-americano, que visam 

fortalecê-lo, atualizá-lo e reforçar sua presença no contexto de mundo/nação globalizados, 

relações sociopolíticas complexas e fragmentadas (BETTO, 2005; CARRILLO, 2009; 

MEJÍA, 2005, 2009, SOUZA, 2006).   

Neste capítulo, apresentamos ainda o cenário discursivo em que a EP é associada 

à “Teoria Crítica” e as suas propostas em favor da instauração de outra sociabilidade, como 

afirma Calado (2008). Na busca pela refundamentação e vigência da EP, procuramos também 

identificar e apresentar o entendimento discursivo que a orienta, assim como a sua respectiva 

concepção trabalhada nesta tese, concepção que nos ajudará a analisar a formação de 

professores para a Educação de Jovens e Adultos que informa as práticas do Projeto Escola Zé 

Peão.  

Logo, neste capítulo, objetivamos analisar o discurso atual de alguns principais 

pensadores e educadores acerca da concepção e prática atual da Educação Popular no 

continente latino-americano. É outro objetivo analisar o discurso da EP no contexto social, 

econômico e político, como paradigma emancipador para os sujeitos humanos, ou, porque não 

dizer, como paradigma que propicia a construção do “empoderamento” dos humanos, 

principalmente daqueles que vivem as mais diversas situações de exclusão social.  

As questões aqui levantadas não diferem daquelas igualmente questionadas por 

outros pensadores latino-americanos (CARRILO, 2009; HURTADO, 2005, SOUZA, 2007, 

entre outros) acerca da EP, sua atual vigência e contribuição para uma nova sociedade. São 

elas: O que é a Educação Popular, hoje? O que atualmente é vigente na Educação Popular? 

Qual a contribuição atual da EP para a construção ou a recriação de uma nova sociedade 

para todos os seres humanos? E, quais as suas contribuições teóricas para a formação de 

professores, sobretudo, da Educação de Jovens e Adultos no continente latino-americano? 

O capítulo expressa também nossas reflexões, no instante que realizamos leituras 

e análises críticas do corpus de documentos, aqui apreciados, como também minha própria 

posição em relação à leitura que faço sobre o tema da Educação Popular no contexto atual na 

região em destaque. 
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3.1 UM BREVE RECORTE DO CENÁRIO DISCURSIVO ATUAL NA AMÉRICA LATINA 

E CARIBE: ASPECTOS SOCIOPOLÍTICO, ECONÔMICO, EDUCACIONAL, DE 

GÊNERO E ETNICORRACIAL 

 

O continente latino-americano e caribenho possui uma história de resistência 

contra a colonização espanhola, portuguesa, francesa, inglesa e holandesa, a partir de seus 

nativos indígenas e, posteriormente, do povo negro, os quais lutaram contra a exploração e 

dominação expressa pelo dispositivo da escravidão e da tentativa de silenciamento e negação 

de suas culturas. Este continente é marcado pela exploração de suas riquezas naturais, que 

durante séculos enriqueceu a burguesia e a nobreza europeias, o imperialismo da Igreja 

Católica e o Estado metropolitano, à custa da vida de muitos seres humanos. A imposição de 

uma cultura que desejava ser hegemônica e silenciadora das culturas locais indígenas e das 

importadas do continente africano marcou negativamente sua história.  

Positivamente, ao longo deste percurso histórico, a miscigenação dos povos da 

América Latina, as lutas/revoluções contra a imposição imperialista de seus exploradores, 

lideradas, entre outros, por: Guevara, Fidel Castro, Chico Mendes, Movimento Social Negro 

pela Luta da Igualdade Racial, e, recentemente, a ascensão das mulheres ao poder máximo de 

seus países
49

, de figuras de ascendência indígena
50

, de esquerdas contra partidos de direita, 

que, tradicionalmente vinham comandando a política de seus países
51

, como também de 

deposição de presidentes por atos de corrupção
52

, têm marcado a história atual do povo da 

América do Sul, América Central e Caribe. 

Atualmente, a América Latina e o Caribe são compostos por 41 (quarenta e um) 

países e territórios onde são faladas cerca de 600 línguas, com realidades muito diferentes em 

todos os sentidos (UNESCO, 2009). Tal região possui uma população estimada de 575 

milhões e 492 mil habitantes
53

. Do ponto de vista econômico-social, os discursos sobre a 

América Latina e o Caribe têm procurado destacar sua difícil e fragilizada situação financeira, 

muitas vezes atingida pelas crises mundiais, além de sua própria estrutura social. Em virtude 

de sua economia dependente do capital externo, as crises econômicas internacionais que lhes 

                                                
49 Na Argentina, Cristina Kirchner, em 2007. No Chile, Michelle Bachelet, de 2006 a 2010. Brasil, Dilma 

Rousseff (2011-2014). 
50 O caso de Evo Morales, em 2006, na Bolívia. 
51 No Brasil – Lula, primeiro presidente brasileiro de origem popular, sem formação superior, metalúrgico e 

sindicalista (2003-2010), e, no Paraguai, Fernando Lugo, em 2008, cuja vitória destronou seis décadas de 

hegemonia do Partido Colorado. 
52

 No Haiti – Jean-Bertrand Aristide, em 2004, e, no Brasil, Fernando Collor de Melo, em 1992. 
53 Conforme informações da ONU/CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2008. Las cifras 

corresponden a la proyección recomendada, que implica adoptar una hipótesis media de fecundidad. 
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atingiram têm causado desequilíbrio e provocado efeitos drásticos à população em geral, 

como é possível observar no seguinte discurso:  

 

En los últimos años hemos estado viviendo en América Latina y el Caribe 

una crisis económica agobiante, caracterizada por profundos desequilibrios 

en la distribución de la riqueza, el peso de la deuda exterior, la reducción del 
gasto público en los sectores sociales, el aumento significativo del 

desempleo y el incremento desmesurado del sector informal de la economia, 

entre otras cuestiones (JIMÉNES, 1992, p. 25).  

 

Estas questões reforçam a existência da pobreza e injustiças sociais, como 

revelam os dados divulgados, em 2009, pela Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (CEPAL), em seu documento informativo, o qual apresenta um panorama social da 

América Latina, constatando que 

 

Em 2008, a incidência da pobreza alcançou 33% da população latino-
americana, incluindo 12,9% que viviam em condições de pobreza extrema 

ou indigência. Estas cifras correspondem a 180 milhões de pessoas pobres e 

71 milhões de indigentes, respectivamente (ONU/CEPAL, 2009, p. 8).  

 

Estes dados revelam um enunciado de mais de 45% da população latino-

americana e caribenha vivendo em condições injustas e, muitas vezes, desumanas, como 

demonstra este discurso, na década de 1980:  

 

[…] América Latina fue la región del mundo que tuvo mayor aumento en el 

volumen y intensidad de la pobreza junto con África Sub-Sahara y el Medio 
Oriente y Norte de África. Así lo afirma el Banco Mundial. En 1992, la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estimó que 

en 1990 el 45.9% de la población del subcontinente era pobre. Por su lado, el 
Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, calculó para el mismo año 

(1990) una cifra de incidencia mucho más alta: el 61.8%. En los ochenta, la 
pobreza se generalizó e intensificó hasta convertirse en un problema masivo 

y de alcance regional (EZCURRA, 1996, p. 50). 

 

Na década de 1990, o processo de proliferação da pobreza no continente Latino-

americano e Caribenho continuou, apesar da melhora nos índices sociais de alguns países, 

conforme o seguinte discurso:  

 

En los noventa, el proceso continuó. Es cierto que en algunos países – como 

Chile y Perú- se lograron ciertas reducciones en el volumen de pobres. Sin 
embargo, la CEPAL reconoce (1995) que durante el primer quinquenio de 

los noventa, los progresos en materia de reducción de la pobreza fueron 
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"muy moderados". Aún más, admite que desde 1994 se registran importantes 

retrocesos, con incrementos significativos en los niveles de pobreza y 

indigencia en países como Argentina y México. 
La pobreza no fue ni es el único campo en el que ocurre una evolución 

negativa. Además en los ochenta y noventa se produjo un aumento 

considerable de la desigualdad en la distribución del ingreso, hasta alcanzar 

un nivel que el Banco Mundial cataloga como "excepcionalmente alto" el 
más inequitativo a escala mundial al punto que, según el propio Banco, en 

algunos países el 10% más rico de la población tiene 84 veces los recursos 

del 10% más pobre. Además, el Banco admite que la pobreza en la región 
deviene, en buena medida, de dicha inequidad. En suma, desde los ochenta, 

la desigualdad está en franco aumento – tendencia que deriva de procesos 

persistentes y severos de concentración del ingreso, que continúan hasta el 

presente (EZCURRA, ibidem). 
 

As crises provindas das nações de grande poderio econômico atingem os países do 

continente e, consequentemente, a maioria do seu povo, provocando o fenômeno do 

desemprego e a proliferação da economia informal, entre outros fatos. Em 2008, por exemplo, 

a crise no mercado imobiliário norte-americano atingiu a maioria dos países da América 

Latina e do Caribe,  

 

[...] mas em menor medida que as crises anteriores. [Esta crise prevê] uma 

queda do PIB por habitante na maioria das economias e não se espera que 
nenhuma delas tenha um crescimento significativo. Além disso, o 

desemprego cresceu em vários países e se espera que alcance 8,5% em 

média no fim de 2009 (ONU/CEPAL, 2009, p. 16).  

 

Tecendo a teia da regularidade enunciativa sobre esta questão, Singer (2009), ao 

se referir a crise financeira norte-americana que abalou o continente em 2008, atingindo 

muitos países pequenos, em especial o Caribe, revela que os países latino-americanos e 

caribenhos  

 

[...] dependem muito mais de produtos importados, pagos pela receita de 

exportação de um número limitado de produtos primários e especialmente do 
turismo e da remessa por emigrantes de dinheiro a familiares que residem no 

país. Costa Rica exporta ao Primeiro Mundo 19,5% do PIB, e Honduras, 

12,5%. A receita de turismo representa 40% do PIB de Santa Lucia, 30% do 
das Bahamas, 28% do de Barbados, e 25% do de St. Keats e Nevis. Para o 

Caribe como um todo, o turismo contribui com um quinto do PIB (SINGER, 

2009, p. 93). 

 

Este discurso dá a ideia de como os países latino-americanos e caribenhos 

possuem economias frágeis e dependentes do capital externo, muitos possuindo, além disso, 

políticas públicas ineficazes para a melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos. Em 
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muitos países, há uma legislação que disciplina as questões sociais, garantem direitos etc., 

mas, na prática, as populações pobres ou menos esclarecidas ficam à margem deles, sendo 

beneficiadas as pessoas com maior prestígio econômico ou classe social privilegiada. Este 

fato é bastante denunciado nos discursos de ativistas dos direitos humanos, como se evidencia 

no discurso a seguir:  

 

A mesma Justiça brasileira determinou que o Estado deveria pagar 

indenização de R$ 9 mil para a família de um jovem morto dentro de uma 
unidade da Fundação Estadual do Bem-Estar Menor (Febem) e que uma 

modelo famosa recebesse R$ 100 mil por ter uma foto não-autorizada 

publicada numa revista. Esse é o exemplo lembrado pelo presidente da 
organização não-governamental Connectas, que luta contra a violação dos 

direitos humanos no Brasil, Oscar Vilhena, para mostrar que o Judiciário 

brasileiro não trata os cidadãos da mesma maneira (FÓRUM DE 
ENTIDADES..., 2006). 

 

Ainda, segundo dados da ONU/CEPAL, o fraco desempenho das economias 

nacionais para minimizar a pobreza e a indigência no continente, em 2008, não pode ser 

considerado negativo, uma vez que, nas duas décadas passadas, houve uma redução efetiva 

desta situação. O relatório aponta dados satisfatórios concernentes à evolução positiva da 

pobreza em relação a 2007. Destaca positivamente o Brasil, o Peru e o Uruguai (dados da área 

urbana), Costa Rica, Paraguai, Panamá, Venezuela e Colômbia. Chama a atenção para o 

México, como o único país que registrou aumento na situação de pobreza de 3,1 %, entre 

2006 e 2008, refletindo os primeiros efeitos da crise econômica que começou a se manifestar 

no final do ano de 2008 (Cf. ONU/CEPAL, 2009, p. 9-10). 

 

Assim, em 2008, a região da América Latina se encontrava bem 

encaminhada para cumprir a primeira meta do milênio, apesar da 
heterogeneidade entre distintas sub-regiões e países. A proporção de pessoas 

indigentes na região, 12,9%, está a menos de 2 pontos percentuais de 

distância da meta (11,3%), o que representa um avanço de 85%. O progresso 
para uma meta mais exigente, como a de reduzir a pobreza total à metade 

entre 1990 e 2015, é inferior (avanço real de 63% frente aos 72% esperados 

entre 1990 e 2008) (ONU/CEPAL, ibidem, p. 11). 

 

No entanto, quando nos direcionamos ao caso específico do Brasil, constata-se 

que, nos últimos 13 anos, o país tem demonstrado, em sua política pública socioeconômica, 

avanços que têm contribuído para a diminuição da pobreza. Segundo dados do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em todas as cinco regiões do Brasil, no período “entre 

1995 e 2008, 12,8 milhões de pessoas saíram da condição de pobreza absoluta (rendimento 
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médio domiciliar per capita de até meio salário mínimo mensal), permitindo que a taxa 

nacional dessa categoria de pobreza caísse 33,6%, passando de 43,4% para 28,8%” (IPEA, 

2010, p. 3). Estes mesmos dados apontam ainda para a “[...] possibilidade de o Brasil vir a 

superar a condição de pobreza extrema e reduzir sensivelmente a taxa de pobreza absoluta nos 

próximos anos” (IPEA, ibidem, p. 11).  

No cenário discursivo atual da América Latina e Caribe, o relatório da 

ONU/CEPAL chama a atenção para a desigualdade entre homens e mulheres na região. O 

preconceito social entre gêneros ainda favorece o discurso machista e a luta pela igualdade 

social, política e econômica entre homens e mulheres. De acordo com as informações da 

ONU/CEPAL (2009, p. 15), 

 

A exposição à pobreza das mulheres é mais alta que a dos homens em todos 

os países da região. As maiores diferenças por gênero ocorrem na Argentina, 
Chile, Costa Rica, Panamá, República Bolivariana da Venezuela, República 

Dominicana e Uruguai, onde a taxa de pobreza entre as mulheres equivale a 

1,15 vez ou mais a dos homens. Além disso, vários países sofreram um 

agravamento destas diferenças, destacando-se entre eles Chile e Uruguai. 
Deve-se ter presente que estas diferenças não refletem toda a magnitude do 

problema, posto que o método utilizado para medir a pobreza não leva em 

consideração a alocação de recursos dentro da família, que é precisamente 
um dos âmbitos onde se apresentam as maiores disparidades de gênero. 

 

Novamente, no caso brasileiro, a questão de gênero também reflete esta realidade. 

Por exemplo, os dados do IPEA (2008) revelam que as mulheres, nos últimos anos, 

conseguiram avançar no processo de escolarização, no campo do trabalho, na chefia familiar 

etc. No entanto, as mulheres ainda continuam em desvantagem salarial. Em 2006, por 

exemplo, elas percebiam ao mês, em média R$ 577,0, enquanto os homens, R$ 885,6. Estes e 

outros indicadores sociais revelam o quanto, no Brasil e no restante da América Latina e 

Caribe, as mulheres continuam lutando pela equidade entre homens e mulheres na sociedade.  

No discurso referente às questões etnicorraciais na América Latina e Caribe, o 

relatório da UNO/CEPAL enuncia uma realidade ainda a ser superada no que tange à 

desigualdade entre brancos, afrodescendentes e indígenas.  

 

A origem étnica da população é uma condição altamente correlacionada com 

a possibilidade de ser pobre. Nos sete países com informações disponíveis, a 
taxa de pobreza dos grupos indígenas ou afrodescendentes pode exceder 

entre 1,2 e 3,4 vezes a do resto da população. Além disso, a brecha entre 

ambos os grupos aumentou em todos os países analisados, exceto no Brasil 

(ONU/CEPAL, ibidem, grifo nosso). 
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Reforçando este fato, a ONU divulgou, em janeiro de 2010, a situação dos povos 

indígenas no mundo, constatando que eles vivem em extrema pobreza, sendo o acesso, aos 

direitos básicos, de péssima qualidade, a exemplo da saúde, educação, acesso ao emprego, à 

terra e aos recursos para se manter nela etc. Vejamos os enunciados abaixo (ONU, 2010, p. 

13): 

 

Los índices de pobreza entre los indígenas son mucho más altos que entre el 

resto de la población en varios países de América Latina: Paraguay, 7,9 
veces; Panamá, 5,9 veces; México, 3,3 veces; y Guatemala, 2,8 veces.  

 

Los ingresos de los trabajadores indígenas promedian sólo la mitad de los de 

trabajadores no indígenas, debido en gran parte a factores como la 
discriminación y la calidad de la enseñanza. La mayor diferencia en los 

ingresos por cada año adicional de escolarización entre la población indígena 

y la no indígena en América Latina se registra en Bolivia. 

 
La mortalidad infantil sigue siendo 70% superior entre las comunidades 

indígenas, a pesar de las mejoras logradas en América Latina en los últimos 

40 años. 

 

Hay una notable diferencia entre el número de años que estudian los niños 

no indígenas y los indígenas. Esa diferencia con los niños no indígenas del 

Perú significa que estos niños reciben instrucción durante 2,3 años más que 

los indígenas, cifra que en Bolivia alcanza los cuatro años. 

 

Sobre a situação dos indígenas no continente em foco, há o discurso que atribui 

este fato a uma história de opressão e exploração de sua cultura por parte da cultura 

dominante. Segundo Schmelkes (2001, p. 2),  

 

Las culturas indígenas, de una historia de opresión y explotación, a una 

realidad de mestizaje en la que existen situaciones de segregación y de 

abandono y olvido por parte de la cultura dominante respecto de las culturas 

indígenas. Eso es seguido por intentos muy serios de asimilación, 
acompañados también por opresión, explotación, segregación y olvido.  

 

Assim sendo, na América Latina e Caribe a superação da segregação entre brancos 

e demais etnias ainda é um desafio presente, e enuncia um continente que ainda distingue 

socialmente sua população segundo a origem etnicorracial ou segundo a herança do branco 

europeu colonizador. As injustiças sofridas pelas vítimas de discriminização racial e outras 

formas correlatas de intolerância são bem conhecidas em nossa sociedade, como: 

possibilidades limitadas de acesso ao emprego, segregação e pobreza. No Brasil, por exemplo, 

apesar de todo o avanço na legislação em favor da população negra contra crime de racismo 
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(Cf. Art. 5º, XLII, da Constituição Federal de 1988), o negro brasileiro vive situações de 

desigualdade social em diversos setores e, muitas vezes, tais desigualdades são extremas.  

Segundo os dados do IBGE (2007), a população negra, em relação à branca, vive 

em situação de desigualdade social em todos os setores da sociedade, como é possível 

observar na Tabela 2, cujos dados reforçam a importância das iniciativas em favor de políticas 

afirmativas, adotadas pelo governo brasileiro, para a promoção e valorização da população 

negra do país, como elencam os estudos de Rocha (2006):  

 a obrigatoriedade do ensino da História da África e da Cultura Afro-

brasileira nos currículos das escolas da educação básica (destaque para as 

áreas de Educação Artística, Literatura e História Brasileira - inclusos os 

indígenas e as suas contribuições, conforme a Lei 11.645/2008); 

 a criação e instalação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção de 

Igualdade Racial, 21 de março de 2003; 

 a instituição da Política Nacional da Consciência Negra em 20/11/2003, 

objetivando reduzir as desigualdades raciais no Brasil, com ênfase na 

população negra;  

 o aperfeiçoamento da legislação, o apoio às comunidades remanescentes 

de quilombos, o incentivo à adoção de políticas de cotas nas universidades 

e no mercado de trabalho, o incentivo à adoção de programas de 

diversidade racial nas empresas;  

 o apoio aos projetos de saúde da população negra; 

 a capacitação de professores para atuar na promoção da igualdade racial; 

 a ênfase à população negra nos programas de urbanização e moradia; 

 a realização da 1º Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial 

(em 2005); 

 a concessão de bolsas de estudos para alunos pobres, negros e indígenas 

pelo PROUNI; 

 e, recentemente, a sanção presidencial para o Estatuto da Igualdade 

Racial (20/07/2010). 

Todas estas medidas/políticas em favor da população preta/parda brasileira visam 

derrotar ações preconceituosas de racismo, ainda presentes na prática social do país, herdada e 

velada historicamente, em decorrência da negativa do passado escravista. Todo este discurso 

etnicorracial na América Latina e Caribe, especialmente no Brasil, irá encontrar sua 
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regularidade enunciativa no campo discursivo dos “Direitos Humanos” em todas as suas 

dimensões expressas, tendo o movimento negro como grande articulador e propulsor desta 

discussão.   

 

TABELA 2 – Indicadores sociais relativos às populações negras e brancas no Brasil, Ano – 

2006. 
INDICADORES  PRETOS PARDOS BRANCOS 

Quantitativo populacional por grupos raciais 

(%) 

6,9 42,6 49,7 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO 

 

Analfabetismo (15 anos 

ou mais de idade) – % 

 

 
14,1 

 

 
14,7 

 

 

6,5 

Analfabetismo funcional 

(15 anos ou mais de 

idade) – % 

 

 

27,5 

 

 

28,6 

 

 

16,4 

Anos de Estudos (15 

anos ou mais de idade) – 

por anos 

 

 

6,4  

 

 

6,2 

 

 

8,1 

Ensino Fundamental 

(estudantes de 18 a 25 

anos ou mais idade) – % 

 

 

 

22,8 

 

 

 

8,8 

Ensino Médio 

(estudantes de 18 a 25 

anos ou mais idade) – % 

 

 

 

50,0 

 

 

 

29,7 

Educação Superior 
(estudantes de 18 a 25 

anos ou mais idade) – % 

 

 

22,0 

 

 

56,0 

Graduação concluída 

(em 2006) – % 

 

3,3 

 

16,5 

 

78,0 

 

 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO 

ECONÔMICA  

Média de anos de 

estudos e Rendimento 

Médio mensal 

 

1,8 salários mínimos para 6,6 anos 

de estudos 

 

3,4 salários 

mínimos para 8,8 

anos de estudos 

10% Mais pobres 
(rendimento mensal 

familiar per capita das 

pessoas de 10 anos ou 

mais de idade, com 

rendimento de trabalho, 

entre os 10% mais 

pobres e o 1% mais rico) 

 

 

 

 

 

 

 

73,2 

 

 

 

 

 

 

 

26,1 

1% Mais rico 
(rendimento mensal 

familiar per capita das 

pessoas de 10 anos ou 

mais de idade, com 

rendimento de trabalho, 
entre os 10% mais 

pobres e o 1% mais rico) 

 

 

 

 

 

 

 

12,4 

 

 

 

 

 

 

 

85,7 

Fonte: IBGE, 2007. 

 

 



128 

 

Ainda concernente à pobreza e à indigência no continente latino-americano e 

caribenho, a CEPAL, em 2007, com base em estudos sobre 19 economias
54

, constatou que 

34,1% da população deste continente sobrevivia em regime de pobreza e, 12,6%, na condição 

social de indigentes. Os dados sociais revelam uma realidade que ainda precisa ser superada 

no continente, que é a questão da divisão injusta de toda a riqueza produzida. Observa-se, 

portanto, que o cenário da América Latina e Caribe possui obstáculos sociais, políticos, 

econômicos e educacionais que precisam ser ainda superados para poder garantir aos seus 

cidadãos (indígenas, negros, brancos e demais etnias) qualidade de vida.  

 

O compromisso governamental com o combate à fome e à pobreza passa 
pela estabilidade da moeda, pelo crescimento econômico e pela 

redistribuição da renda nacional. Passa também pela prioridade conferida às 

áreas de saúde e educação, como políticas essenciais para a promoção da 
cidadania e inclusão social. Passa igualmente pela política de assistência 

social voltada para a garantia dos mínimos sociais, para o atendimento das 

necessidades básicas, em especial dos segmentos mais vulneráveis da 
população [...] (PELIANO, RESENDE, BEGHIN, 1995, p.20).  

 

Ainda é grande a pobreza no continente e a dependência do capital externo entre 

muitos países. Outro fato, que poderia contribuir com a melhoraria da qualidade de vida dos 

latino-americanos e caribenhos, seria acabar com a corrupção, cujos índices são maiores neste 

continente do que no resto do mundo. Segundo pesquisa da agência “Transparency 

International
55

”, divulgada em dezembro de 2009, 73%, de 180 países pesquisados, está 

abaixo dos 5 pontos em uma escala de zero a dez. Entre os 30 países menos corruptos, apenas 

Chile e Uruguai, ambos na vigésima quinta posição, representando a América Latina e 

Barbados, Santa Lúcia e Porto Rico, em vigésimo, vigésimo segundo e trigésimo quinto, 

respectivamente, representam o Caribe no rol dos melhores índices de países menos corruptos 

do mundo. Os demais países encontram-se da quadragésima posição em diante. O Haiti, por 

exemplo, encontra-se na 168° posição.  

Este discurso reforça o enunciado de que a América Latina e o Caribe precisam 

melhorar qualitativamente a vida do seu povo, rever sua estrutura ética e política, tratando o 

bem público fora da lógica do bem privado. Por outro lado, também reforça o discurso pela 

                                                
54 Conf. ONU/CEPAL (2009): “[...] Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Bolivariana 

de Venezuela, República Dominicana y Uruguay”.  
55 A Transparency Internacional the global coalition aganist corruption “é uma a organização da sociedade civil 

global que lidera a luta contra a corrupção, une as pessoas em uma poderosa coalizão mundial para acabar 

com o impacto devastador da corrupção sobre os homens, mulheres e crianças ao redor do mundo” (Tradução 

nossa). Informação disponível em: < http://www.transparency.org/>. Acesso em: 02 fev. 2010. 
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refundamentação e vigência da EP, uma vez que ela se mostra como uma ferramenta para 

conscientização e libertação do seu povo, através da reorganização social dos grupos 

excluídos para se tornarem protagonistas de sua própria história.  

Apresentado este breve resgate do cenário atual da América Latina e Caribe, nos 

itens seguintes trataremos dos discursos pela refundamentação e vigência da EP, entre o final 

dos anos 1980 até os primeiros nove anos dos anos 2000, evidenciando os enunciados 

presentes nos discursos deste período. Para a realização desta parte do capítulo, procurou-se 

identificar, também, os temas mais emergentes nos discursos deste período, a partir do Lugar 

Internacional
56

, identificados por duas referências latino-americanas.  

A primeira, o Centro de Cooperação Internacional para a Educação de Adultos na 

América Latina e Caribe (CREFAL), uma instituição internacional com sede na cidade de 

Pátzcuaro, no estado de Michoacán, no México. O CREFAL é um organismo autônomo com 

personalidade jurídica e patrimônio próprios. Tem, em sua história e meta, a identificação com 

o Lugar Internacional da América Latina e Caribe como uma instituição responsável pela 

formação de recursos humanos, pela pesquisa, o intercâmbio e a sistematização de 

experiências no campo discursivo da EJA e EP, além de ser fomentador da sistematização de 

conhecimentos e experiências, produção, difusão, intercâmbio e divulgação de material 

educativo neste campo, com equidade e justiça social
57

.  

No CREFAL, buscamos os temas sobre a EJA e a Educação Popular, presentes na 

materialidade das suas produções, a partir das revistas Interamericana de Educación de 

Adultos
58

 (com publicação desde 1978) e Decisio: saberes para la acción en educación de 

adultos
59

 (com publicação desde 2002). 

O segundo Lugar Internacional, o Conselho de Educação de Adultos de América 

Latina (CEAAL), atualmente situado em Coco del Mar, Corregimiento de San Francisco, no 

Panamá. O CEAAL é um lugar discursivo identificado com os movimentos sociais populares 

de educação que, segundo Carvalho (2004, p. 216-217), 

 

[...] representa de forma singular a experiência social, cultural e política do 

intelectual vinculado às acções de formação de educadores populares dos 
movimentos sociais na América Latina. [...] O CEAAL também ocupa lugar 

privilegiado na produção de discursos políticos, pedagógicos educativos.  

 

                                                
56 Lugar ou superfície de onde os discursos emergem (FOUCAULT, 2000), representados aqui pelas instituições 

internacionais CREFAL e CEAAL. 
57

 Informação disponível no site <http://www.crefal.edu.mx>. 
58 ISSN 0188-8838. 
59 ISSN 1665-7446. 
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No CEAAL, buscaram-se os temas presentes nos discursos materializados na 

revista La Piragua: revista latinoamericana de educación y politica
60

 (com publicação desde 

1989). Ambos os Lugares Internacionais possuem projeção para além de América Latina, 

Caribe e México, por serem instituições reconhecidas pela UNESCO. Ambas possuem 

contribuições para discussão nos campos da EJA e da EP, a partir de variadas temáticas, 

dentre elas, a formação de professores para a EJA. Por fim, compreende-se, por dedução, que 

tais temáticas, propagadas nos discursos destas regiões internacionais, fazem certa 

regularidade enunciativa com o discurso em favor da refundamentação e da vigência da EP no 

continente latino-americano e caribenho.   

  

3.2 O DISCURSO PELA REFUNDAMENTAÇÃO E VIGÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

POPULAR NO LUGAR INTERNACIONAL DO CREFAL E CEAAL 

 

No cenário discursivo das últimas duas décadas do século XX, assistem-se a fatos 

históricos que marcam a humanidade em várias dimensões das relações sociais. 

Redemocratização do regime político de vários países latinos, fim de regimes socialistas 

autoritários, hegemonia do capitalismo, novos atores sociais, avanço da tecnologia de ponta, 

entre outros. Nesse sentido, o trabalho de Muñoz (2009, p. 30) apresenta o seguinte cenário 

discursivo:  

 

Los estudios actuales de la educación para adultos y los nuevos movimientos 

sociales dan cuenta del surgimiento de formas inéditas de articulación 

política y pedagógica en torno a la lucha por la democracia, los derechos 
humanos, los niños de la calle, el medio ambiente, la vivienda, la educación, 

el trabajo, la propiedad de la tierra, entre otros aspectos.  

 

A partir do final dos anos 1980, a EP sofre críticas por parte daqueles que 

condenam sua forma de observar o mundo, considerada como ultrapassada para o novo 

momento social emergente. Neste período, também, os intelectuais e autocríticos deste 

paradigma educacional iniciaram um processo de reflexão sobre as mudanças em curso no 

mundo. Este fato foi identificado como o período de refundamentação e vigência da EP. A 

grande questão enunciativa era: qual o papel, a vigência e a contribuição da EP para os 

cenários em mudanças no mundo, mas, sobretudo, na América Latina e Caribe? 

                                                
60 ISSN 2073-0810. 
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Percorrendo as regiões discursivas do CREFAL e CEAAL encontramos, em suas 

revistas oficiais, entre as décadas de 1980 a 1990, dispositivos enunciativos de discursos que 

compõem certa regularidade enunciativa em favor da refundamentação e vigência da EP no 

continente em destaque. Esses temas estão presentes nos discursos de pesquisadores, 

professores e estudiosos da Educação Popular e Educação de Jovens e Adultos, provindos de 

suas reflexões em torno de políticas públicas e de sistematizações de experiências de 

Organizações Não-Governamentais e demais movimentos sociais populares.  

Dentre os temas propagados na América Latina e no Caribe, entre as décadas de 

1980 a 1990, por meio das revistas Interamericana e Decisio (ambas do CREFAL) e La 

Piragua (CEAAL), há uma forte recorrência a questões que tratam de políticas públicas, 

gênero, etnia indígena, educação e trabalho, alfabetização, educação à distância, sociedade, 

educação e pós-modernidade, educação popular, educação do campo, sujeitos da educação 

(alunos), currículo, gestão, direitos humanos, educação ambiental, política, recursos didáticos 

e metodologias, educação superior, economia solidária, novas tecnologias, direito à educação, 

escola pública, movimentos sociais, inter e multiculturalidade, pesquisa e experiências de 

educação de jovens e adultos e popular em países latinos e caribenhos. A questão da etnia 

negra, nesta década, não aparece nos discursos propagados por estudiosos/pesquisadores da 

EP e EJA no continente. O discurso sobre o negro demonstra estar silenciado, apesar de o 

movimento negro, em especial no Brasil, desde o final da década de 1920, ter realizado 

discussão sobre a situação dos negros brasileiros no 1º Congresso da Mocidade Negra no 

Brasil, realizado em São Paulo (ROCHA, 2006). 

Na América Latina e Caribe, a população afro-latina corresponde a 150 milhões 

de negros e mulatos/mestiços, o que representa 30% da população total deste continente, 

sendo que, no Brasil, a estimativa é de que 50% de sua população é negra; na Colômbia, 20%; 

na Venezuela, 10% e, no Caribe, 16% (BELLO; RANGEL, 2002, p. 49). As autoras citam o 

caso brasileiro onde os negros sofrem com desequilíbrio social que lhes dá desvantagem em 

relação à população branca, nas áreas de educação, ascensão social, emprego, trabalho etc.  

Logo, o que reforça o silêncio ou a ausência, nos periódicos analisados, de 

questões relacionadas à população afro-latina, pode ser traduzido pelo seguinte discurso, cujos 

enunciados destacam o racismo como o principal motivo da discriminação de seres humanos 

em virtude da cor da pele. 

 

A população negra da América Latina e do Caribe é quase quatro vezes 

maior do que a indígena, mas sua situação de pobreza e discriminação 
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permanece atrás dos bastidores, apesar de ser igual ou maior do que dos 

povos originários da região. É que, ao contrário dos indígenas, calculados 

em cerca de 40 milhões, os 150 milhões de afrodescendentes têm pouco 
poder político, organizações atomizadas e sua situação recebe menos atenção 

em fóruns internacionais e pesquisas acadêmicas. Os estudos disponíveis 

indicam que mais de 90% da população descendente dos escravos trazidos 

da África para a América na época colonial são pobres, têm acesso apenas 
aos empregos de menor remuneração e conta com baixo nível de instrução. 

Além disso, são sujeitos a uma aguda discriminação por causa da cor da pele 

(INTER PRESS SERVICE, on line, 2005). 

 

Apesar disto, este mesmo mapeamento, a partir de levantamentos junto às revistas 

supracitadas e no mesmo período (1980 a 1990), evidencia os temas que circulam sobre a 

Educação Popular e a Educação de Jovens e Adultos no continente latino-americano e 

caribenho, demonstrando uma tendência à renovação e ampliação de temáticas e de sujeitos 

sociais emergentes, em uma sociedade em processo de mudança no final da década de 1980. 

Assim, temas relacionados à mulher, ao índio, às novas tecnologias, à escola pública, ao 

trabalho, à pós-modernidade etc. tornam-se emergentes e recorrentes nas décadas seguintes. 

No entanto, o negro não aparece no círculo desta discussão nos periódicos analisados. 

Possível resposta para esta questão está também no fato de que, dos anos 1960 aos 1980, a 

luta de muitos países latino-americanos esteve centrada em favor da redemocratização de suas 

sociedades, silenciada pelos regimes ditatoriais militares (ex. Argentina, Brasil, Chile etc.). 

Porém, como afirma Rocha (2006), o movimento social negro não esteve inerte durante o 

período em que foram escravizados e, depois, colocados à margem do capitalismo nacional, 

substituídos por imigrantes europeus e abandonados à sua sorte. Nos Quadros 8 e 9, 

apresentamos uma síntese do movimento social negro no Brasil
61

, a partir dos estudos de 

Rocha (2006).  

 

 

 

                                                
61 O destaque dado ao Brasil em relação à população negra e às suas condições de vida por IPS (2005), Bello e 

Rangel (2002) entre outros, justifica-se em virtude de o Brasil, maior país em termos territoriais da América 

Latina e Caribe, ser também o país com o maior contingente de afrodescendentes do mundo (ROCHA, 2006, 

p. 13).  
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Quadro 8 – Síntese do movimento social negro no Brasil, a partir dos estudos de Rocha (2006) – Século XVI ao Século XX

PERÍODOS   ACONTECIMENTOS  

Meados do 

Século XVI a 

1888 

 

 

Ações de rebeldia e luta: fugas, resistências, criação de quilombos; 

Movimento abolicionista.  

1929  

 

“[...] o Jornal O Clarim d‟Alvorada propõe a realização do 1º Congresso da Mocidade Negra no Brasil, em São Paulo” (ROCHA, 2006, p.  

54). 

1931  Fundação da Frente Negra Brasileira (FNB) em São Paulo. 

1937  Extinção da Frente Negra Brasileira por imposição da ditadura do Estado Novo. 

1944  Fundação do Teatro Experimental do Negro no Rio de Janeiro.  

1950  Realização do I Congresso do Negro Brasileiro, em decorrência das experiências do Teatro Experimental do Negro. 

Anos 1970  Caracterizam pela denúncia do movimento negro e aliados ao Mito da Democracia Racial no Brasil (p. 55). 

 

Anos 1980 

 

 
 

 

Caracterizado pelo avanço das lutas dos trabalhadores por direitos sociais e pelas reivindicações do movimento social negro começar a 

ganhar eco na sociedade (p. 55); 
Atuação do movimento social negro em todo o país no processo de elaboração do texto constitucional e que garantiu na Constituição 

Federal de 1988 que a prática de racismo é crime inafiançável e imprescritível (p. 55). 

 

 

 

 

 

Anos 1990 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

“[...] as reivindicações do movimento social negro são direcionadas, em sua maioria, pela reparação aos danos históricos em decorrência da  

escravidão. Continuam as reivindicações por valorização da cultura, da identidade, da questão jurídica, mas prevalecem as reivindicações de  
ordem material”[a pobreza centra-se ainda entre os negros] (p. 55); 

1995 – Marcha Zumbi dos Palmares: representantes entregam ao Governo Federal um documento com programa para superação do racismo 

e das desigualdades raciais no Brasil; 

Como resultado da Marcha foi instituído o Grupo de Trabalho Interministerial de Valorização da População Negra, ligado ao Ministério da  
Justiça, com debate e propostas para o governo brasileiro (ROCHA, 2006, p. 56); 

1995 – na educação superior a Senadora Benedita da Silva apresentou o Projeto de Lei n. 14 (Cota mínima para os setores étnico-raciais  

socialmente discriminados) (p. 56); 
1997 – o senador Abdias di Nascimento apresentou o Projeto de Lei n. 75 sobre medidas de ação compensatórias para implementação do  

princípio de isonomia social do negro = 20% de homens + 20% de mulheres negros em postos de trabalho e direção de todas as 

dependências administrativas (ROCHA, 2006, p. 57) 
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Quadro 9 – Síntese do movimento social negro no Brasil, a partir dos estudos de Rocha 

(2006) – Século XXI 

 

 

Retomando a questão da refundamentação e vigência da EP, observou-se que a 

emergência de novos temas nos discursos de pensadores e educadores latino-americanos e 

caribenhos coincide com as mudanças sofridas no cenário político desta região, com destaque 

para a abertura política de alguns países, que passam de regimes ditatoriais para democráticos, 

revelando, com mais nitidez, uma heterogeneidade de interesses e lutas políticas entre os 

sujeitos sociais. Um dos exemplos clássicos na América Latina é o movimento das “Mães da 

Praça de Maio” que lutam para encontrar seus filhos desaparecidos na violenta ditadura 

Argentina (1976-1983)
62

.  

A partir dos anos 2000, se intensificam os discursos que manifestam insatisfações 

referentes aos pressupostos e conteúdos da Educação Popular, dentro de um contexto sócio-

histórico e político em transformação na América Latina e no resto do mundo. Estudiosos e 

militantes da EP reforçam, nesse período, como necessária, a refundamentação da EP, para 

que ela possa acompanhar os novos tempos. Tempo este que irá requerer o estreitamento dos 

laços entre os movimentos e organizações populares com o poder público (CARRILLO, 2000; 

LOMBERA, 2005; PONTUAL, 2005). 

                                                
62 Informação disponível em: <http://www. noticias.terra.com.br/mundo/interna/0,,OI1582663-EI8140,00.html>. 

Acesso em: 19 mar. 2010. 

PERÍODOS  ACONTECIMENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anos 2000 

DECRETO 4.228 – Instituiu O Programa Nacional de Ações Afirmativas; 

Lei 10.558 – Programa Diversidade na Universidade – acesso ao Ensino Superior 
tanto de negros como de indígenas, com instituição de bolsas e prêmios; 

Posse da professora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva no CNE – intelectual 

militante do Movimento Negro; 

Inclusão do PCN Pluralidade Cultural e Orientação Sexual; 
Criação da Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidade e 

Eliminação da Discriminação pelo Ministério Público do Trabalho; 

Criação da Secretaria Especial, com status de ministério (governo Lula), 
responsável pela implementação de políticas públicas, articuladas aos demais 

ministérios (ROCHA, 2006, p. 62).  

2003 – foi assinada a Lei 10.639/03, que institui a obrigatoriedade do ensino da 
História da África e da Cultura Afro-brasileira, foi criada a Secretaria Especial de 

Políticas de Promoção de Igualdade Racial (p. 67-69), foi instituída a Política 

Nacional da Consciência Negra em 20/11/2003 – objetiva reduzir as desigualdades 

raciais no Brasil, com ênfase na população negra (p. 71); 
2005 – realização da 1º Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial e 

criação do PROUNI – com concessão de bolsas de estudos para alunos pobres, 

negros e indígenas; 
20/07/2010 – Sanção presidencial do Estatuto da Igualdade Racial. 
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O discurso em favor da refundamentação e da conceitualização da Educação 

Popular, no século XXI, revela enunciados que a distinguem de outros 

tipos/modalidades/finalidades de educação, nos seguintes aspectos:  

 direciona suas metas para beneficiar e atender os interesses das camadas 

populares; reafirma seu compromisso em prol da transformação da 

sociedade;  

 mantém firme sua postura libertadora e emancipadora para os seres 

humanos;  

 tem, na práxis e na realidade concreta de vida dos sujeitos-protagonistas, 

seu marco epistemológico;  

 mantém sua pedagogia fundamentada no dispositivo dialógico e 

participativo;  

 e reforça sua dimensão sociopolítica em “favor de quem e de quê” e 

“contra quem e quê”; desenvolve e direciona sua atividade educacional: 

os setores populares da sociedade, agora mais amplos e diversos e que 

procuram contribuir com a inclusão social de todas as raças/etnias, 

sexualidades, gêneros, a luta em favor da preservação do meio ambiente 

etc. 

Dentre os vários discursos existentes em favor da refundamentação da EP na 

América Latina, nos primeiros anos do século XXI, observam-se enunciados que a concebem 

como um paradigma crítico e ético em favor da transformação da sociedade. Estes são os 

discursos mais gerais e de valor sociopolítico e econômico. Nesses, identificam-se enunciados 

no sentido de que a busca e a reflexão da fundamentação da EP devem considerar sua origem, 

seu acúmulo de experiências, para poder recriá-la para os tempos atuais, de forma que se 

possa construir, a partir dos modos de como se faz EP em muitos lugares distintos (MÉJIA, 

2009, p. 41). Outrossim, Souza (2006, p. 241) reforça esse discurso, a partir do seguinte 

enunciado: 

 

A questão da vigência da Educação Popular para a pós-modernidade/mundo 

implica uma reflexão sobre os desafios do contexto atual em termos político-

pedagógicos, bem como um olhar para o que tem sido a Educação Popular 
nos últimos cinqüenta anos de sua reinvenção enquanto uma proposta 

pedagógica idônea para contribuir com a construção de respostas aos 

requerimentos histórico-sociais da América Latina [...].  
A Educação Popular, nesses marcos e no da Educação para Todos, com o 

qual não devemos concorrer e sim colaborar, mas não abdicar de que por 

outros caminhos temos acumulado a nossa experiência, insere-se no interior 
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das relações de poder na luta pela construção do poder dos setores populares 

da América Latina a partir das condições históricas concretas ou das 

representações que delas tínhamos e temos construído na busca da criação 
das condições necessárias ao desenvolvimento da humanidade do ser 

humano em nossa região. 

 

Estes enunciados revelam que não se pode repensar a refundamentação da EP sem 

que, primeiro, se tenha como ponto de partida a trajetória histórica que este paradigma 

educacional tem construído ao longo de sua existência. Considerar a história da EP é um de 

seus princípios mais significativos, uma vez que ela tem na sua origem a realidade concreta, 

seja dos indivíduos ou grupos sociais. Ela não menospreza o acumulado de experiência dos 

sujeitos humanos. Este é o seu ponto de partida.  

Reforçando este discurso, em favor da ressignificação, reedição e valorização do 

acumulado histórico da EP, encontram-se enunciados que revelam certa dimensão de rebeldia 

e radicalidade para o fortalecimento de práticas subversivas e de resistência ao modelo atual 

do capital global (GALLARDO, 2009). Esses modelos reforçam a EP como paradigma 

alternativo à ordem social atual, vivenciada na América Latina e Caribe, como crítica ao 

capitalismo excludente, sobretudo quando há o reforço do mercantilismo selvagem que 

aprofunda a exploração, desvaloriza os salários e a pequena produção, ao mesmo tempo em 

que desvaloriza parte considerável dos seres humanos (ibidem, 2009). Esse discurso propõe 

que a EP seja repensada a partir do que ela já tem construído em sua experiência de luta e 

resistência, para poder se firmar como paradigma alternativo à ordem socioeconômica atual. 

Há também nesse discurso um dado enunciado que reforça a construção de 

subjetividades dos sujeitos partícipes e envoltos na EP, capazes de atuarem como sujeitos 

políticos em sua realidade e de reforçarem o educador popular como ator importante no 

processo de “[...] pensar a educação popular desde a rebeldia, a radicalidade, a subversão e a 

resistência” (GALLARDO, 2009, p. 37-39).   

 

Esse mesmo discurso vai reforçar aquele propagado por Mejía (2009, p. 41), o 

qual enuncia: 

 

Por ello plantear la vigencia de la educación popular en estos tiempos de 
revolución científica, de capitalismo cognitivo, significa no sólo recoger los 

retos para dar respuestas a estos cambiantes tiempos, sino también un 

ejercicio de volver al adentro de ella y de sus prácticas, y desde allí 
reconocer los elementos que desde su acumulado hoy le dan una presencia  y 

una vigencia que nos permita dar cuenta en este momento histórico, ¿para 

qué?, ¿por qué?, ¿cómo? Se hace educación popular. 
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Compondo os fios deste mesmo enredo discursivo, Muñoz (2009) enuncia que a 

experiência e o conhecimento acumulados na história de vida dos sujeitos se constituem em 

elementos imprescindíveis para a construção de novos saberes e novo aprendizado cotidiano 

na luta popular. Em conformidade com o discurso desta autora, 

 

Las prácticas de participación y organización populares representan un 
capital cultural acumulado que resulta de la inclusión de los sujetos en los 

movimientos sociales que emergen de la lucha popular en el ámbito de la 

vivienda, los servicios básicos, la educación y la democratización del país. 
La experiencia político-pedagógica de los informantes posibilita la 

construcción de nuevos horizontes de vida y abre las posibilidades a los 

proyectos alternativos y a las utopías (MUÑOZ, ibidem, p. 170). 

 

Logo, pode-se afirmar que o cenário discursivo dos idos do século XXI é propício 

para que se resgate o discurso sobre a refundamentação da EP, tendo, como norte, a 

valorização do seu acumulado de experiências ao longo de sua história. Desse modo, é no 

cenário latino-americano e caribenho, traduzido por economias frágeis, por instabilidade 

social, pela precariedade de muitos dos serviços públicos (saúde, educação, habitação, 

transporte etc.) e por sucessivos ataques oriundos de crises econômicas de países ricos do 

norte
63

, que a EP ganha visibilidade como uma possibilidade político pedagógica, capaz de 

reconstruir novos horizontes de vida e abrir as possibilidades para projetos alternativos de 

mudanças e de novas utopias, considerando as demandas dos novos sujeitos sociais. 

Neste contexto sociopolítico e econômico, é que o discurso pela refundamentação 

e pela vigência da EP ganha mais força como um paradigma crítico alternativo à ordem social 

imposta pelo capitalismo global, como também ocorre a ampliação e renovação da própria EP 

em direção a temáticas mais atuais, as quais contemplam as novas demandas e os novos 

sujeitos sociais, não mais silenciados e muito menos invisíveis na atual sociedade.    

Ao longo da primeira década do século XXI (2000-2010), identificam-se um 

reforço e uma maior frequência dos temas que compõem uma dada formação discursiva em 

favor da refundamentação e da vigência da EP, no continente latino-americano e caribenho, 

em relação às décadas passadas. Novamente, afirmamos que estes temas estão presentes nos 

discursos de pesquisadores, professores e estudiosos da Educação Popular e Educação de 

Jovens e Adultos, provindos de suas reflexões em torno de políticas públicas e de 

                                                
63 A última crise que atingiu a América Latina e o Caribe foi a crise norte-americana que: “[...] colheu a América 

Latina por meio de mudanças das condições econômicas externas, como fuga das divisas fortes ao Primeiro 

Mundo, extinção do crédito externo e forte redução das exportações e das entradas de investimentos diretos 

estrangeiros e de remessas de emigrados ao Primeiro Mundo” (SINGER, 2009, p. 92).  
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sistematizações de experiências de Organizações Não-Governamentais e demais movimentos 

sociais e populares. Esses temas revelam um dado discurso da EP, atualizado com a nova 

realidade social, uma vez que contempla a diversidade de demandas e de atores sociais 

complexos. 

Dentre os temas propagados nos discursos sobre a EP, na América Latina e no 

Caribe, entre as décadas de 2000 a 2010, identificamos, a partir dos periódicos do CREFAL 

(revistas Interamericana e Decisio) e do CEAAL (revista La Piragua), interesse pela 

alfabetização, analfabetismo e letramento; educação e novas tecnologias; recursos didáticos e 

metodologias; educação e cidadania; formação de professores/educadores; educação e 

economia solidária; educação indígena; educação e currículo; educação e democracia; 

educação popular; educação e sociedade; educação e direito; educação e direitos humanos; 

inter e multiculturalidade; educação à distância; educação ambiental; educação 

prisional/carcerária; educação de jovens e adultos; gênero e educação; educação especial; 

educação e reforma agrária; educação e trabalho; educação matemática; educação do campo; 

educação para a paz; educação e ética; jovens e juventude; educação e movimentos sociais; 

América Latina; educação e políticas públicas; processo de ensino-aprendizagem e temas 

diversos/outros.  

Estes temas revelam que o discurso da EP, na América Latina e Caribe, possui 

certa intenção de renovação e refundamentação de suas práticas. Ao contrário do que se 

poderia pensar, a EP, a partir do discurso provindo de um certo lugar internacional, demonstra 

acompanhar as mudanças ocorridas na sociedade. Por exemplo, ao tratar da formação do 

educador popular para a interculturalidade; ao tratar das novas tecnologias como instrumento 

de inclusão e formação cidadã; ao tratar da economia solidária como alternativa para a 

sustentabilidade de comunidades e o consumo sustentável, bem como ao discutir sobre a 

própria EP e a necessidade de sua própria refundamentação, vigência e diálogo com outros 

paradigmas emancipadores.  

Contudo, se constatou que há ainda discursos silenciados ou pouco visíveis no 

tocante à educação e etnia negra, uma vez que a questão da etnia indígena, na região latino-

americana e caribenha, a partir dos periódicos analisados, revela maior preferência pelos 

pesquisadores e estudiosos da questão. Isto nos leva a duas hipóteses: ou ainda não há muitos 

estudos sobre a questão do negro, ou os estudos referentes a esta temática ficam limitados aos 

seus países de origem, não ecoando no continente em tela. 

Novamente, o fato de haver um forte interesse dos que transitam pela EP, em 

reafirmar e demonstrar que sua vigência no continente é real, evidencia que ela ainda possui 
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fôlego e indicativos para repensar uma nova estrutura de sociedade, como veremos nos itens 

seguintes. 

 

3.3 A CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR NA AMÉRICA LATINA E CARIBE 

 

Nossa pretensão neste item é mapear a concepção atual de EP presente no 

discurso latino-americano e caribenho, e deles extrair os enunciados que demarcam este 

paradigma educacional no continente em foco, como também fazer uma escavação em busca 

do conceito/entendimento existente.  

Nossos achados revelam que a concepção de EP apresenta a marca dos seguintes 

enunciados: a conceituação do signo Educação Popular em suas diferentes faces ou 

vertentes; a superação das antigas lentes de leitura de mundo; paradigma alternativo frente à 

lógica do capitalismo global;  sua opção pelas classes populares e a valorização de todos os 

seres humanos; a marca da influência das ideias freireanas; e a valorização de sua 

experiência acumulada (CALADO, 2008; CARRILLO, 2009; CASILAS, 2005; MEJÍA, 

2009; MUÑOZ, 2009; PONTUAL, 2005; SOUZA, 2007). 

No entanto, analisamos apenas os discursos que trataram da questão conceitual de 

Educação Popular e como estes contribuem para o processo atual de refundamentação e 

vigência.   

 

3.3.1 A conceituação do signo Educação Popular no discurso da refundamentação e 

vigência  

 

Historicamente, na América Latina e Caribe, a prevalência do discurso pela EP 

ganha força a partir da emergência de governos autoritários, repressores e silenciadores 

daqueles discursos que não se enquadravam na ordem social implantada na época. “Os 

governos autoritários reprimiam formas libertárias de educação” (BRANDÃO, 1994, p. 45).   

No cenário brasileiro, a emergência da EP “[...] resultou de fatores econômicos conhecidos, 

associados a um período de hegemonia populista” (BRANDÃO, ibidem). Isto significa que a 

visibilidade da EP se deu a partir do instante em que a ordem do discurso populista lhe 

possibilitou ascender ao cenário educacional brasileiro como um paradigma para a educação 

vigente na época. Mesmo na era populista, o discurso veiculado em prol da EP era concebido 

como a educação para os pobres, principalmente para os jovens e adultos analfabetos. 
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A alfabetização, por conseguinte, era o foco, haja vista sua função para aumento 

do contingente de eleitores, como também atender aos interesses provenientes do processo de 

industrialização (Cf. PAIVA, 2003). À época, não se permitia o exercício do voto às pessoas 

que não soubessem ler nem escrever. Com a ascensão do governo militar no Brasil (1964-

1985), o discurso pela EP passa a veicular enunciados os quais reforçam as ideias liberais de 

“educação para todos”; de educação que visa manter o poder dominante na condição de 

dominador, e o oprimido, na condição de passividade/subalternidade. Em síntese, como uma 

educação destinada a pessoas pobres, conforme define Paiva (2003, p. 56), na seguinte 

citação:  

 

Entende-se por educação popular, freqüentemente, a educação oferecida a 

toda a população, aberta a todas as camadas da sociedade de forma gratuita e 
universal. Também [...] seria aquela destinada às chamadas „camadas 

populares‟ da sociedade: a instrução elementar, quando possível, e o ensino 

técnico profissional tradicionalmente considerado, entre nós, como ensino 
„para os desvalidos‟ [...].  

 

A partir do conceito indicado por Paiva, observa-se, inicialmente, que o termo EP 

está empregado de modo amplo, considerando todo o povo, independentemente de sua classe 

social. É a veiculação do discurso pela educação enquanto direito de todos, segundo o ideário 

liberal. No segundo momento, a EP adquire um sentido pejorativo, de que é uma educação 

para o povo pobre – “os desvalidos” – da sociedade, a qual visa instruí-lo para o mercado de 

trabalho. Isto porque, no Brasil, final do século XIX e início do XX, a educação elementar 

não era universal. Sendo assim, “[...] defendeu-se a extensão da educação elementar a maiores 

parcelas das „camadas populares‟”, confirma Paiva (2003, p. 57). A EP, a partir da Educação 

de Adultos, começou a ser difundida como “[...] um meio de proporcionar recursos humanos 

para o desenvolvimento e a industrialização do país” (PAIVA, ibidem, p. 208). 

Mas, hoje, como os discursos latino-americanos e caribenhos conceituam a EP?  

Ou qual a compreensão que se tem de EP? Estes discursos compreendem que EP não possui 

um conceito acabado ou um conceito/compreensão homogêneo (CARRILLO, 2009; 

HURTADO, 2005a, 2005 b; MEJÌA, 2009; SOUZA, 2007, entre outros sujeitos 

enunciadores). Observa-se, ainda, que há uma certa dificuldade sobre como conceituar a EP, 

em decorrência de suas múltiplas práticas no continente, conforme já enunciado por Beisiegel 

em 1979, segundo nos revelam os estudos de Fleuri (1988). Portanto, os discursos que 

procuram conceituar a EP, tanto no Brasil como na “América Latina, não são lineares. 

Formas, modelos e agências de produção-difusão de ideias, propostas e práticas não se 
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sucedem ordenada e definitivamente”, como nos lembra Brandão (1994, p. 45). Este 

modo/forma de se por em prática o ideário da EP, em conjunto com a vontade de verdade de 

seus protagonistas, tem lhe custado caro, em virtude de críticas quanto a sua pulverização e 

em função de experiências diversas que tem se apoiado sob o rótulo da Educação Popular.  

Reforçando esta formação discursiva, temos: “De esta convergência emergieron 

múltiples sentidos de la educación popular de acuerdo com las exigencias del momento 

histórico, del cual son resultados” (MUÑOZ, 2009, p. 39-40). Deste modo, ao se debruçar 

sobre o conceito de EP, identificam-se as seguintes formações discursivas sobre esta questão: 

a) EP como metodologias ou dinâmicas;  

b) EP compreendida como Educação de Jovens e Adultos;  

c) EP situada no espaço de outras modalidades educativas: educação especial, 

educação à distância etc. (HURTADO, 2005b, p. 7-8).  

Ainda há uma outra formação discursiva que a compreende nas seguintes 

vertentes:  

a) EP identificada com a ampliação escolar para todos os cidadãos;  

b) EP como educação de adultos;  

c) EP constituída pelo conjunto de práticas educativas desenvolvidas pelas 

próprias classes populares (FLEURI, 1988, p. 36-42).  

E, por fim, EP como: a) educação para o povo, como preparação para o mundo do 

trabalho (modernização da produção do Século XVIII); b) educação escolar de raízes anglo-

saxã e francesa tratando de propostas alternativas para o sistema escolar (meados do século 

XX); c) filiação política de toda a prática educativa (MUÑOZ, 2009, p. 39). Dada a 

multiplicidade de experiências, faces e práticas de EP, conceituá-la não é uma tarefa fácil.  

Apesar disso, vamos aqui considerar alguns dos principais discursos de 

intelectuais e teóricos da EP. Inicialmente, Sales (1999), ao alimentar o debate em torno da 

conceituação de EP, a entende como um modo de atuação na perspectiva da apuração, da 

organização, do aprofundamento do sentir, pensar e agir daqueles excluídos do modo de 

produção do capital, com vistas, não em conceber tais protagonistas como meros produtores, 

mas como seres humanos, produzindo para o bem coletivo. O autor, junto com outros, 

também advoga a ideia de que é possível fazer EP, tanto nos espaços formais como não 

formais de educação (LEDEZMA, BAZÁN, 2005; LOMBERA, 2005; PAIVA, 2003; 

PONTUAL, 2005).  

O pensar EP, sob a ótica destes autores, amplia o seu conceito rumo a uma 

sociedade mais humanamente justa para todos indistintamente. Uma sociedade na qual a EP 
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não seja uma bandeira de luta das camadas populares apenas, mas um modo de pensar e fazer 

educação para toda a sociedade, respeitando as diversidades culturais e as contradições 

existentes nessa mesma sociedade. “Educação Popular é produção de uma cultura ou de um 

modo de sentir/pensar/agir mais coerente. É a formação de bons lutadores” (SALES, 1999, p. 

119). Reforçando este discurso, encontramos a seguinte regularidade enunciativa, a qual 

também atribui à EP, na contemporaneidade, o papel de formação de pessoas e de 

transformação social, pautada em seus princípios teórico-práticos: 

 

La educación popular, entonces, es una propuesta teórico-práctica, siempre 

en construcción desde cientos de prácticas presentes en muy diversos 

escenarios de nuestra América (y más allá). Su visón es integral, 
comprometida social y políticamente. Parte y se sustenta desde una posición 

ética humanista. Asume una posición epistemológica de caráter dialético, 

rechazando por tanto el viejo, tradicional y todavia “consagrado” marco 

positivista. En consecuencia, desarrolla una propuesta metodológica, 
pedagógica y didáctica basada en la participación, en el diálogo, en la 

complementación de distintos saberes. Y todo ello desde y para una opción 

política que ve el mundo desde la óptica de los marginados y excluídos y que 
trabaja en función de su liberación (HURTADO, 2005b, p. 7-8). 

 

Nesse discurso, observam-se enunciados, os quais identificam a EP com o povo 

ou com as suas formas de organização, com o propósito de inclusão social, emancipação e 

valorização do sujeito humano, inserido em uma sociedade capaz de ser justa socialmente e de 

se desenvolver economicamente, sem desvencilhar-se da justiça social. Este discurso entende 

a EP como um paradigma que está para além de uma postura tradicional, limitada ou 

exclusiva ao espaço de atuação das organizações não governamentais e de estar à margem das 

políticas públicas do Estado (GOHN, 2002). O discurso atual concebe a EP como um 

movimento (teórico-prático) de luta pela inclusão social, através da formação político-

pedagógica de sujeitos críticos-reflexivos e construtores de sua história, inclusive, 

valorizando-a, sem menosprezarem outras existentes ou os demais atores sociais surgentes.  

A EP, por conseguinte, possui o ideário de poder contribuir para a solidificação de 

um poder mais justo e participativo. O Estado deixou de ser um “inimigo” (discurso bastante 

presente no seio dos movimentos sociais, desde o período do governo militar no Brasil, 

sobretudo), para se tornar parceiro nas ações com as ONG‟s e demais entidades da sociedade 

civil organizada. A propósito, Silva (2003), em sua dissertação de mestrado, trata, nas 

Considerações introdutórias, dessa questão, a partir do paradigma dos Novos Movimentos 

Sociais (NMS). Os NMS surgem na Europa após a II Guerra Mundial, quando entram em 

cena novas manifestações da sociedade (movimento estudantil, de liberação sexual, de lutas 
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ecológicas, de mobilização de consumidores e usuários de serviços, de minorias étnicas e 

linguísticas, de gays e lésbicas etc.). Essa nova forma de organização e bandeira de luta da 

sociedade, a partir daquela época, fugia aos padrões clássicos de conceituação de movimentos 

sociais. Suas principais características são a fragmentação dos movimentos e a parceria com o 

Estado
64

. 

Isto revela que a EP, através de suas práticas discursivas e não discursivas, tem 

acompanhado as transformações políticas ocorridas a partir do final do século XX,  portanto, 

procurando mudar sua forma de luta, sem perder de vista seus princípios ainda vigentes. “Este 

debate denominado refundamentação da Educação Popular buscou redefinir seu papel, suas 

tarefas, sua concepção metodológica e criar novos instrumentos para sua intervenção” 

(PONTUAL, 2005, p. 96). Mas, como afirma Carrillo (2009), não é suficiente, para a EP, o 

discurso que apenas reconhece sua contribuição para a construção de um pensamento crítico e 

de uma racionalidade epistêmica alternativa ao discurso denominado de pensamento único 

hegemônico. “Es necesario generar propuestas de formación que posibiliten el 

reconocimiento, apropiación y construcción de racionalidades y subjetividades emancipadoras 

por parte de los educadores populares – y consecuentemente, de los sujetos de sus prácticas 

educativas” (ibidem, p. 26). 

A EP, neste novo momento de conceituação e refundamentação, têm o desafio e a 

necessidade de rever novas possibilidades de ação, para além do circunscrito aos espaços 

tradicionais de luta.  

 

A educação latinoamericana passa por um período de profunda 

refundamentação que, apesar das incertezas que gera, também cria a 

oportunidade para se abrir novos rumos de ação. Nesse contexto, a Educação 

Popular também se vê atingida por esse clima de instabilidade e de 
incertezas, sentindo-se ao mesmo tempo historicamente provocada a 

posicionar-se perante os desafios da atualidade, até porque os períodos de 

crise também podem inspirar atitudes propositivas em busca de sua 
superação (IRELAND, 1995, p. 10 apud SOUZA, 2007, p. 100-101). 

 

Este discurso evidencia que estão se construindo outras formas de lutas, 

considerando que a EP está procurando manter-se atualizada e vigente no atual desenho em 

que a sociedade tem se configurado. Não mais de repressão e opressão explícitas, mas da nova 

face do capitalismo global e neoliberal, caracterizado por sua sutileza aguda e, ao mesmo 

tempo, perversa, além de reforçar o fosso social, no campo discursivo da educação, como 

                                                
64 Para maior aprofundamento do conceito, sugerimos os seguintes autores: Gohn (2000); Melucci (2001) e 

Scherer-Warren (1996, p. 49-64). 
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enuncia McLaren (2000), também reduzindo a educação a um dispositivo projetado para criar 

consumidores e, assim, reforçar a lógica do mercado nas relações humanas. Talvez, agora, as 

armas tenham que confrontar um “inimigo” que ora está à mostra, ora está à espreita. E neste 

contexto, como definir a EP e fazer dela um instrumento crítico para a mudança social e a 

libertação dos seres humanos? Frente às mudanças na concepção e no entendimento de EP, 

vivenciada atualmente na América Latina e no Caribe, e em decorrência da mudança dos 

regimes políticos totalitários para democráticos, Carrillo (2000, p. 9) nos lembra que,  

 

[...] se ha venido resquebrajado frente a la evidencia de las crecientes 

desigualdades e injusticias sociales que ha traído la implantación 

generalizada del modelo neolibeal. Transcurridas dos décadas de la 
aplicación de las políticas de ajuste, los indicadores de desigualdad social se 

han disparado en todos los países, el desempleo y la informalidad pasaron a 

ser los rasgos predominantes del mundo laboral; el poder jubilarse o acceder 

servicios de salud son un privilegio en vía de extinción, mientras que la 
pobreza y la indigencia alcanzaron dos terceras partes de la población del 

continente.  

 

Assim, a EP, diante de uma realidade ainda mais gritante, possui desafios que não 

lhe são novos.  A face da exploração e da luta entre classes antagônicas pela emancipação do 

homem/mulher ainda faz parte da utopia concreta no discurso daqueles que sonham em viver 

em uma sociedade mais justa para todos. A utopia, entendida como algo realizável, possível, 

porque parte do concreto e de realidades sociais humanas e, ainda, como categoria “[...] que 

se inscreve na vida e na obra de Paulo Freire representa grande contribuição à formação com 

educadores e educadoras, tendo em vista o fortalecimento da práxis transformadora diante do 

cenário da globalização econômica e da mercantilização da educação” (FREITAS, 2008, p. 

417). 

Neste novo momento em que está inserida a EP, os discursos enunciados por 

Guevara (2005), Gohn (2002), Freire (2002a; 2002b) e Brandão (1989) revelam que o 

princípio de sua sustentação é o saber popular (o senso comum), construído através das 

experiências de vida dos homens. O senso comum é o ponto inicial para a aquisição do saber 

científico.  

Por conseguinte, a EP procura partir do concreto, do mundo dos sujeitos dos 

setores populares, tendo na relação dialógica sua base de construção e exercício da cidadania. 

Assim, a EP considera os sujeitos populares como protagonistas do seu próprio aprendizado, 

produtores de saberes e atores da sua emancipação, procurando valorizá-los enquanto seres 
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humanos em sua totalidade socio-histórica e, nesse contexto, como produtores de 

conhecimento. 

Sendo assim, intensifica-se o discurso que reforça haver diferentes concepções 

sobre o que venha a ser a EP. Ora, ela consiste na aplicação de determinadas técnicas ou 

ferramentas didáticas para facilitar e tornar mais eficiente o processo de ensino-aprendizagem. 

Ora, ela é conhecida como educação de adultos, ou seja, como processos formais que se 

realizam informalmente fora da sala de aula escolar e horários flexíveis. Mas, sem dúvida 

alguma, este tipo de educação, na maioria de suas práticas, é realizada junto aos setores 

populares, marginais e dentro de esquemas informais e normalmente com adultos pobres 

(HURTADO 2005b). Desse modo, a EP, como uma teoria pedagógica, é algo muito mais 

complexo e difícil de conceituar, considerando os seguintes elementos que a caracterizam 

como tal: sua meta política, o perfil dos sujeitos, sua intencionalidade etc.  

 

3.3.2 Educação Popular: da superação das antigas lentes de leitura de mundo à vigência 

do status de paradigma alternativo frente à lógica do capitalismo global 

 

O discurso atual busca refundamentar a EP e propaga que não são mais possíveis 

“epistemologias” e “teorias” que generalizem ou homogeneízem a realidade presente, sem 

deixar de considerar outras chaves de leitura. Propaga enunciados que motivam mudanças no 

cerne da EP, como se percebe na seguinte formação discursiva: “Se habla de ampliar y 

renovar los referentes interpretativos que alimentaron los discursos y las prácticas 

fundacionales de la educación popular [...] y la necessidad de incorporar y construir nuevas 

alternativas de comprensión de las realidades emergentes (CARRILLO, 2009, p. 13) ou “No 

puedo reducir la heterogeneidad del mundo a la homogeneidad de una teoría” (ibidem, p. 26). 

Nessa direção, são requeridas à EP mudanças em sua forma de observar e ler a 

nova realidade social, muito mais complexa. Essa, por sua vez, tem reforçado problemas 

antigos, como a pobreza e a miséria no continente latino-americano e caribenho, como 

revelaram os dados da ONU/CEPAL (2009). Tem-se como enunciado reitor, no discurso de 

refundamentação da EP, “a necessidade de mudar suas chaves de leitura e interpretação da 

realidade atual considerada mais complexa e com novas demandas sociais, com novos sujeitos 

emergentes e convivendo com as antigas problemáticas sociais”. Assim, a EP revela, em seu 

discurso atual, que as “lutas” sociais requerem o reconhecimento das novas demandas 

emergentes (gênero, etnia, racismo, homofobia, meio ambiente, trabalho etc.), como parte de 

sua opção ética e política em favor de mudanças qualitativas para tais empenhos e, 
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consequentemente, para uma sociedade melhor. Portanto, todas essas “lutas” são reforçadas, a 

partir do seguinte discurso:  

 

[...] partindo da própria percepção da realidade dos envolvidos e de suas 

práticas, tem permitido uma valorização e reconhecimento dos múltiplos 

atores, agentes e autores sociais não considerados nos enfoques clássicos 
(como a mulher, os ativistas dos direitos humanos, do meio ambiente, os 

moradores das periferias das grandes cidades, os indígenas, as associações 

não-partidárias [algumas ONGs], etc.) bem como de temáticas antes tidas, 
por muitos, como desprezíveis (relações de gênero, intersubjetividade, 

cotidianidade, subjetividade, mística, etc.) (SOUZA, 1992, p. 32). 

 

Dessa forma, a ação da EP é uma ação coletiva que reúne todos os movimentos 

sociais com suas diferentes e diversas bandeiras de luta, com o propósito de construção de 

uma sociedade justa, democrática, na qual todos possam ser respeitados como cidadãos, 

tolerantes entre si nas diferenças individuais (cor, sexo, raça etc.) e partícipes de uma “[...] 

democracia econômica e política” (GIROUX, 2000, p. 73). 

Concernente aos discursos que renovam a EP como um novo paradigma em 

contraposição ao cenário sociopolítico e econômico atual, identificam-se os seguintes 

argumentos discursivos:  

 

[...] a necessidade de novos paradigmas se remete ao desafio imposto pelas 

transformações no panorama político mundial e latinoamericano. [Entre 

estes] [...] a força dos movimentos populares e culturais alternativos, a 
hegemonia quase total do neoliberalismo na região e, mais recentemente, a 

emergência de governos democráticos e progressistas em alguns países 

(CARRILO, 2009, p. 12). 

 

A Educação Popular se configura como possibilidade frente à nova dimensão que 

o capital globalizado vem assumindo desde as últimas décadas do século XX, o qual tem 

reforçado um novo modelo econômico-social, de relações puramente inseridas na lógica do 

mercado e no reforço das relações de consumo. Em face desse novo contexto 

socioeconômico, a EP constrói seus pressupostos teóricos contra a lógica do mercado e das 

estruturas injustas de nossa sociedade que procura reduzir a educação para as classes 

populares “[...] a um subsetor de economia, projetada para criar cibercidadãos em uma 

teledemocracia de imagens rápidas, representações e formas de vida” (MCLAREN, 2000, p. 

122).  

As tecnologias, apesar de facilitarem a busca de informações, têm se configurado 

como meios que limitam o seu acesso a elas, deixando a maioria da população mundial à 
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margem dos benefícios que as novas tecnologias poderiam proporcionar para a humanidade 

em geral. Ao reforçar este discurso, Casali (2005, p. 33) enuncia, entre outras coisas, que uma 

das questões éticas, postas atualmente à EP, é garantir a inclusão social de todos os seres 

humanos, principalmente na sociedade do conhecimento, uma vez que esta sociedade tem 

gerado outra nova forma de exclusão social, ou seja, o fenômeno da exclusão digital no 

continente.  

Em 2000, o Ministério da Ciência e Tecnologia publicou um estudo constatando 

que a América Latina ainda é um continente cujo número de habitantes com acesso à Internet 

ainda é muito baixo (0,90%), ocupando o Brasil a quarta colocação no continente (2,01%), 

entre os países latino-americanos, de usuários conectados à Internet, precedido, 

respectivamente, do Uruguai, com 3,33%, do Chile, com 3,00%, e da Costa Rica, com 2,17% 

(TAKAHASHI, 2000, p. 34-35). Em 2005, houve a melhora destes dados, mas o Brasil 

continuou atrás do Chile (28,9%), Costa Rica (21,3%), Uruguai (20,6%) e Argentina (17,8%), 

apesar de o montante de usuários estar acima dos 31 milhões, ou seja, 17,2% de sua 

população total com acesso à Internet (WAISELFISZ, 2007, p. 8)
65

. 

Desse modo, o grande enunciado, ao se evocar a EP como paradigma alternativo à 

ordem social atual, é a crítica ao capitalismo excludente que busca promover, principalmente, 

o reforço do mercantilismo selvagem que aprofunda a exploração, a expulsão, a 

desvalorização dos salários e a pequena produção, ao mesmo tempo que desvaloriza, como 

seres humanos, uma parte considerável da humanidade (GALLARDO, 2009). A ideia de EP 

como paradigma alternativo para outro modelo de sociedade, pautada na construção de uma 

democracia social, digital e racial, constitui-se em um dos principais enunciados da 

refundamentação e vigência da EP.   

 

3.3.3 A Educação Popular, a valorização dos seres humanos e a sua opção pelas classes 

populares  

 

A EP, enquanto teoria, visa atingir os humanos em um processo de emancipação, 

levando-os a entender sua condição na sociedade, a refletir sobre esta condição e nela poder 

agir. O discurso da EP ganha fôlego ao projetar sua vontade de verdade na construção de um 

“novo ser humano” e de uma nova sociedade inversa ao atual modelo hegemônico, como 

expressa o seguinte discurso:  

                                                
65 Vale salientar, conforme este mesmo estudo, que, para os 40% da população de menor renda no Brasil, o 

acesso à Internet limita-se a 5,7% da população (WAISELFISZ, 2007, p. 43). 
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No desenvolvimento da tarefa histórica de elaborar seu projeto e conquistar 

o poder para realizá-lo, os homens e mulheres que lutam têm 

necessariamente que desenvolver seu espírito crítico, sua criatividade, 
inconformismo, atitudes inovadoras e antiburocráticas e comportamentos 

impostos pela ideologia do capitalismo (EDUCAÇÃO POPULAR..., 1994, 

p. 318). 

 

Como toda e qualquer educação, a EP possui como dimensão ética de sua prática 

educativa a práxis especificamente humana, isto porque não pode existir educação sem se 

considerarem seus conteúdos: cultural, ideológico, de concepção de vida, de homem, de 

mulher, de sexualidade, de trabalho etc. Seja na educação formal ou não formal, sempre 

haverá uma pessoa humana transmitindo valores (CARDENAL, 2005). Então, no discurso da 

EP, os seres humanos das classes populares se constituem em seu sujeito de ação. Nesta 

perspectiva, há neste discurso o enunciado da formação humana dos sujeitos humanos 

(SOUZA, 2007) ou Educação Popular como processo humanizador, cujo entendimento da 

categoria “humanização” é esclarecido na seguinte citação: 

 

[...] entendemos como processo de humanização o conjunto de práticas e 

reflexões caracterizadas de uma sociabilidade alternativa ao sistema 

dominante, protagonizada por sujeitos coletivos e individuais, visando ao 
desenvolvimento das mais distintas potencialidades do ser humano, ser 

consciente de seu inacabamento e de seu caráter relacional, historicamente 

condicionado mas não determinado, por isso mesmo vocacionado à 
Liberdade (CALADO, 2008, p. 225).      

 

Por se tratar de uma teoria pedagógica, a EP tem, no processo de libertação dos 

seres humanos, uma de suas intencionalidades, revelando enunciados os quais reforçam sua 

identidade para com as classes populares e a serviço do seu processo de libertação, no sentido 

freireano de reflexão e ação em favor da independência dos oprimidos numa ação coletiva: 

“Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão” 

(FREIRE, 2002a, p. 52). Portanto, entre os propósitos da EP está o da reorganização da 

sociedade em favor de um processo de emancipação dos sujeitos com diferentes causas e 

bandeiras de luta, bem como o seu compromisso com a mudança social. Nesta mesma trilha 

discursiva, encontramos o seguinte enunciado: a EP valoriza os processos de socialização 

dirigidos a acrescentar e consolidar as capacidades individuais, grupais e coletivos dos 

diversos setores (em especial os marginalizados), através da recuperação e recriação de 

valores, a revalorização da memória histórica, a produção, apropriação e aplicação de 

conhecimentos que permitam a participação ativa das pessoas nos vários âmbitos da 

sociedade (LEIS, 2005). Esse enunciado faz fronteira com os do campo discursivo dos 
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direitos humanos, cuja presença é bastante expressiva desde a década de 1980 no discurso da 

EP, e que vem contribuir para sua refundamentação e vigência atual.  

Assim, no contexto da América Latina e do Caribe e, em especial, do Brasil, o 

discurso da EP remete para o entendimento de uma educação “[...] comprometida com anseios 

da maioria das populações exploradas, oprimidas, subalternizadas, empobrecidas e 

embrutecidas do mundo, particularmente de nosso país [...]” (SOUZA, 2007, p. 21-22). Este 

discurso apresenta enunciados que apontam para um tipo alternativo de educação, identificada 

com o trabalho pedagógico capaz de favorecer ações com o povo, a partir de suas 

necessidades e condições de vida.  

 

Do amplo leque de características enunciadas acerca dessa nossa aposta de 

Educação Popular [...], podemos aqui sublinhar que se trata, 
fundamentalmente, de uma experiência de formação humana e de 

convivência com o Planeta necessariamente vinculada ao processo de 

Humanização, que se contrapõe radicalmente ao modelo capitalista 
dominante, seja na esfera econômica (organização da produção e do 

consumo), seja na esfera política (organização das macro e micro-relações de 

poder), seja na esfera cultural (sobretudo na grade de valores) (CALADO, 
2008, p. 240). 

 

Ainda nesta mesma formação discursiva, constata-se que a Educação Popular, 

pelas suas propostas, dentre elas, a de emancipação político-social dos grupos marginalizados 

da sociedade, principalmente no sistema neoliberal e globalizador, assume a seguinte 

compreensão e função social:  

 

A educação, nesse caso, passa a ser compreendida como atividades culturais 
para o desenvolvimento da cultura, promovendo suas positividades e 

ajudando a superar suas negatividades na direção da construção da 

humanidade de todos os seres humanos em todos os quadrantes da Terra. A 
essas diferentes compreensões sempre se opuseram as classes proprietárias e 

seus representantes intelectuais e educadores com elas comprometidos 

(SOUZA, 2007, p. 88). 

 

Entendo a Educação Popular como o esforço de mobilização, organização e 
capacitação das classes populares; capacitação científica e técnica. Entendo 

que esse esforço não se esquece, que é preciso poder, ou seja, é preciso 

transformar essa organização de poder burguês que está aí, para que se possa 

fazer escola de outro jeito (FREIRE, NOGUEIRA, 2007, p. 19). 

 

Os discursos acima revelam enunciados os quais reforçam que a EP assegura 

como uma de suas metas mudar a estrutura da sociedade centrada nos interesses da maioria, 

para reconstruir uma nova sociedade que se organize e se estruture em uma relação de poder 
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horizontalizada, mais abrangente e que garanta a participação de todos nos processos 

decisórios. A participação é um dos dispositivos utilizados pela EP, de acordo com o seguinte 

discurso:  

 

La participación, para convertirse en instrumento de desarrollo, 

empoderamiento y equidad social, debe ser significativa y auténtica, 

involucrar a todos los actores, diferenciando pero sincronizando sus roles, y 
darse en los diversos ámbitos y dimensiones de lo educativo: desde el aula 

de clase hasta la política educativa, dentro de la educación escolar y también 

de la extra-escolar, en los aspectos administrativos y también en los 

relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, a nivel local así como a nivel 
nacional y global (TORRES, 2007, p. 11). 

 

Em outros termos, a EP visa fazer com que a maioria, perversamente excluída na 

sociedade, possa também ter vez e voz nos seus processos decisórios e produtivos. Ela rompe 

com a lógica de mercado excludente, individualista, para poucos. Para isso, a EP se configura 

uma Pedagogia pela qual se aponta uma prática pedagógica pautada no processo de 

capacitação (científica e técnica) das classes populares.  

Furtado (2000, p. 65) coloca como desafio para o século XXI, frente à ordem 

totalizadora do processo de globalização da economia, conceber o processo educativo “[...] 

como desenvolvimento das potencialidades humanas nos planos ético, estético e da ação 

solidária [...] seria reorientada para a busca do bem-estar coletivo, concebida como a 

realização das potencialidades dos indivíduos e das comunidades vivendo solidariamente”. 

Sob esta perspectiva, é perceptível a regularidade enunciativa de uma educação 

que intenciona emancipar os seres humanos, com o propósito de transformar/melhorar sua 

convivência social. A EP trata da formação, não de qualquer formação, mas da formação 

humana para a emancipação do próprio humano. A educação é um processo de formação 

do/para o homem. Röhr (2007, p. 58), ao refletir sobre o objeto epistêmico próprio da 

educação, fez a seguinte reflexão sobre a tarefa educacional: 

 

O que podemos antecipar aqui é que, com certeza, a tarefa educacional não 

se esgota na aquisição intelectual de conhecimentos. Abrange também as 

ações, o lado afetivo, as posturas, as convicções e tudo o que as sustenta [...]. 
A educação nesse sentido, não existe sem o educador que assume a 

responsabilidade que cabe a ele na humanização do educando, cumprindo as 

tarefas educacionais que essa humanização envolve.  

 

Ainda compondo esta teia discursiva, Calado (2008, p. 235) atribui à EP, entre 

outras coisas, a 
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[...] formação omnilateral que favoreça o desenvolvimento de todas as 

potencialidades e dimensões do Ser Humano (subjetivas, biopsico-sociais, de 

Trabalhador/Trabalhadora, etária ou geracional, ecológica, de gênero, de 
etnia, ética, de espacialidade, de sua relação com o Sagrado).  

 

É na atividade humana, no potencial que o homem possui de transformar a 

natureza, de criar formas de resistência e ressignificação da sociedade, que a teoria da EP se 

cristaliza. A ação humana é base fundante para reconstruir e mudar realidades. Freire (2005), 

ao refletir sobre a (in)conclusão do ser humano, fala de ética como um dos princípios 

educativos, capaz de contribuir para a transformação do humano em seres mais tolerantes e 

solidários uns para com os outros. Essa é uma das finalidades da educação, e, em especial, da 

Educação Popular. Assim, pensar em tolerância e solidariedade nos leva a entender uma 

relação, entre humanos, menos injusta, de respeito e responsabilidade para com a coisa 

pública (de todos), de tolerância étnica, sexual e de gênero, entre tantos outros temas tão 

presentes na atualidade e que são postos como desafios à EP, em seu atual processo de 

refundamentação e de vigência. 

O objetivo da educação para os seres humanos não compartilha com a formação 

de humanos intolerantes, insensíveis, fragmentados em classes antagônicas e privados do 

acesso às condições necessárias à vida. A EP, como uma teoria crítica, é uma forma de 

negação da injustiça educacional e social que segrega ricos e pobres. A EP não aceita ser 

submissa à ordem totalizadora vigente, mas luta para que, indistintamente, todos possam ter 

uma formação educacional capaz de ajudá-los em seu processo de emancipação. 

Portanto, a forma pela qual é revelada a EP nos discursos, frente à atualidade 

experimentada cotidianamente nas relações sociais, pessoais e históricas, parece ser uma 

grande utopia ou algo impossível de se realizar. Mas da forma como se organizam as relações 

humanas modernas, ou pós-modernas, parece válido pensar em outra maneira de organização, 

balizada por laços de solidariedade, justiça social, bem como se descobrindo “[...] como 

espécie, interdependentes, vivendo numa mesma casa e com um destino comum” (BOFF, 

2000a, p. 33). Ou, ainda, “a EP é um movimento e, em si mesma, uma matriz do pensamento 

e uma subjetividade crítica” (CARRILLO, 2009, p. 15), uma vez que, afirma este mesmo 

autor, a EP não se reduz apenas à sua dimensão política. Ela é também vontade, 

compromissos, apostas valorativas e utopias com a capacidade de construir uma nova 

hegemonia ético-cultural (ibidem, 2009).  

Assim sendo, esses discursos revelam enunciados no sentido de que a EP possui 

ligação com a dimensão da subjetividade humana e sua valoração, assim como o 
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compromisso com a mudança social, pois, a EP, como toda e qualquer educação, possui 

intencionalidades, isto é, a construção de sujeitos críticos, emancipados, cidadãos e, assim, 

participantes individuais e coletivos de seu grupo ou sociedade.    

Por fim, nesta mesma esteira discursiva, enfatiza Cardenal (2005, p. 19): “El 

desafío actual es seguir con la firmeza de antes en el compromiso por la transformación de la 

sociedad pero concretando hoy ese compromiso de acuerdo a las realidades de nuestro 

tiempo”. 

No item seguinte, trataremos dos discursos que expressam o enunciado das ideias 

paulofreireanas na Educação Popular. 

 

3.3.4 Educação Popular e a marca da influência das ideias freireanas 

 

Historicamente, há um discurso expressivo no continente latino-americano e 

caribenho no sentido de que o termo Educação Popular situa-se no campo das ideias 

freireanas desde o começo dos anos de 1960, como expressa Souza (2007a, p. 63), nas 

palavras abaixo:  

 

[...] a partir da década de 1950, a mudança de seu significado se conecta a 
uma tradição de educação popular que vem se desenvolvendo a partir das 

experiências e reflexões de Paulo Freire no Nordeste brasileiro e, em, 

seguida, no mundo, e se vêem, hoje, desafiados por novas tarefas, 
colocando-nos diante de realidades diferentes, de outros sujeitos e de 

cenários emergentes.  

 

A EP, identificada num leque de entendimentos e de práticas (práticas escolares 

com crianças, jovens e adultos; práticas em comunidades eclesiais de bases, em sindicatos de 

trabalhadores, em associações diversas, com movimentos em favor da democratização da terra 

etc.), garante-lhe a credibilidade de um paradigma educacional que possui como eixo nuclear 

as ideias paulofreireanas (BETO, 2005; CARDENAL, 2005; CARRILLO, 2009; CASALI, 

2005; GALLARDO, 2009; HURTADO, 2005a, 2005b, SOUZA, 2007, entre tantos outros 

sujeitos enunciadores latino-americanos e caribenhos).  

A hegemonia do discurso que propaga Paulo Freire como inspiração principal da 

Teoria da EP é fato, sobretudo, no campo da educação, uma vez que é neste campo discursivo, 

destinado, inicialmente, à Educação de Jovens e Adultos, que a EP ganha visibilidade. Assim, 

concernentes a esta questão, identificamos as seguintes formações discursivas: “quaisquer que 

sejam suas expressões concretas no tempo e espaço latino-americano e caribenho, existe uma 
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inspiração „fundadora‟ [do paradigma da EP]: o pensamento e a vida de Paulo Freire” 

(HURTADO, 2005a, p. 153); “Freire se torna, [...] o principal idealizador e, na atualidade, um 

dos principais inspiradores da educação popular, enquanto uma das concepções de educação 

do povo” (PALUDO, 2008, p. 158) e: “[...] Paulo Freire nos ofrece las líneas centrales de lo 

que pueden ser rasgos (las „virtudes‟ diríra él) de una posicíón y una conciencia críticos del 

mundo” (CARRILLO, 2009, p. 26). Para Freire, “[...] la educación es praxis, reflexión y 

acción para transformar el mundo” (MUÑOZ, 2009, p. 26).  

Há, igualmente, outras formações discursivas que atribuem ao legado deixado por 

Paulo Freire como inspirador de novas temáticas em Educação Popular, identificados em 

Carrillo (2009), Souza (2002; 2007) e Hurtado (2005a; 2005b; 2007), abaixo citados: Inter e 

multiculturalidade crítica; Inter-setorialidade; Formação de subjetividades críticas; Ética 

pedagógica; Formação de educadores; Pedagogias Críticas; Gênero; Educação do campo; 

Saúde e seguridade; Trabalho com jovens e imigrantes; Justiça comunitária; Direito 

alternativo etc., além dos demais temas historicamente construídos pela experiência e tradição 

da Educação Popular: sistematização de experiências, incidências em políticas públicas, 

democracia participativa local e alfabetização, entre outros. Nos discursos abaixo, encontram-

se enunciados que comprovam esta afirmativa. 

 

Hemos señalado cómo la educación popular constituye, en si misma, una 
fuente de ideas pedagógicas emancipadoras, de las cuales otras corrientes 

críticas se han nutrido. Sin lugar a dudas, la obra de Paulo Freire ocupa un 

lugar central y un referente imprescindible a la hora de reconstruir el 

pensamiento emancipador. En la última década algunos pedagogos 
latinoamericanos (João Francisco de Souza, Carlos Nuñes Hurtado, Alfredo 

Ghiso, Oscar Jara, Lola Cendales, Pedro Pontual, Moacir Gadotti) y de otras 

latitudes (McLaren, Giroux, Carlos Alberto Torres, Walsh), han retomando y 
recreado algunos de las ideas de Freire en torno a temáticas como la 

interculturalidad, la ética pedagógica, el diálogo, el compromiso, la 

formación de educadores y las pedagogías críticas (CARRILLO, 2009, p. 
16).    

 

Examinar o pensamento de Paulo Freire é compreender toda a sua vida e 

obra dedicadas a interpretar e a intervir nas práticas pedagógicas escolares e 
sociais como uma ação cultural para a liberdade pelo enriquecimento 

cultural dos setores populares das diferentes nacionalidades em função de 

uma comunidade mundial intermulticultural crítica. Essa comunidade será 
resultado não só da ação de múltiplos movimentos sociais, sobretudo dos 

chamados novos movimentos sociais, mas também das escolas que se 

reinventarem a partir dos processos de transculturação vividos, sobretudo, 

nos últimos 50 anos (SOUZA, 2002, p. 31).  

 

Paulo Freire, junto con tantos otros autores, ha sido guia e inspiración para 

un trabajo de educación popular comprometido y compartido con muchos 
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otros compañeros y compañeras a todo lo largo y ancho de nuestro 

continente (HURTADO, 2007, p. 55). 

  

Ainda nestes mesmos discursos, é atribuído a Paulo Freire um desenho de 

Educação Popular latino-americano e caribenho, o qual vai delinear seu aporte teórico-

filosófico, seus atores e suas formas de manifestação, identificados com as populações menos 

favorecidas economicamente (CALADO, 2008; CASILLAS, 2005; FIALLOS, 2005; 

GUEVARA, 2005; HURTADO, 2005; VARGAS, 2005; SOUZA, 2007 entre tantos outros), 

bem como uma concepção de sociedade a qual não compartilha com os princípios e o ideário 

da sociedade centrada na filosofia burguesa, capitalista, selvagem e excludente, a qual reforça 

tanto a pobreza de um grande contingente da população, como a riqueza para poucos, como 

afirma o próprio Freire (2005). 

Apesar disso, outros discursos, em campos diversos do conhecimento, são 

igualmente valorizados no continente latino-americano e caribenho. São discursos que 

procuram reconhecer outros “troncos históricos”, que têm dado forma ao pensamento crítico 

na educação e que tem se utilizado dos princípios da EP para tratar o fenômeno educativo e da 

luta pela educação contra o modelo eurocêntrico, historicamente implantado na Região pelos 

colonizadores, a qual nega uma educação tipicamente latino-americana e caribenha, como nos 

revela Mejía (2009). 

Este mesmo sujeito enunciador revela as seguintes contribuições latino-

americanas e caribenhas para se construir o discurso que ele denomina de teorias críticas no 

continente, em contraposição às teorias críticas euro-norte americanas, as quais não têm 

respondido à realidade latina. Estes mesmos discursos dão suporte à Teoria da Educação 

Popular. 

 

José Carlos Mariátegui – Peru (socialismo indoamericano), Paulo Freire – 

Brasil (educação), Gustavo Gutiérrez – Peru (teologia), Orlando Fals Borda 

– Colômbia (investigação ação participativa), Mario Kaplún – Chile 
(comunicação), Enrique Dussel – Argentina/radicalizado no México 

(filosofia da libertação), Theotonio dos Santos – Brasil (economia), Ignácio 

Martín-Baró – El Salvador (psicologia), Aníbal Quijano – Peru (sociologia e 

cultura), Leonardo Boff – Brasil (ética), Augusto Boal – Brasil (teatro) além 
de outros (MEJÍA, 2009, p. 44, tradução nossa). 

 

Para este discurso, estas personalidades são indicadores que confluem, assim 

como Paulo Freire, suas ideias à organização teórica do paradigma da EP no continente latino-

americano e caribenho. Estes discursos, provindos de diferentes superfícies de emergência e 

grades de especificações, compõem a regularidade enunciativa em favor da refundamentação, 
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vigência e teorização da EP, no atual contexto da América Latina e Caribe. São discursos que 

revitalizam as práticas de EP de todo o continente e apontam para outros temas atuais e 

desafiadores. São discursos que 

 

[...] apresentam um pensamento ético, político, pedagógico e 

epistemológico, que em harmonia e coerência conclama a todos para o 

compromisso com a vida, com a justiça e a libertação. Como nos anos 
sessenta, apesar de estarmos no século XXI (HURTADO, 2007, p. 55, 

tradução nossa). 

 

Diante o exposto, passaremos a descrever e analisar o próximo enunciado 

identificado no discurso pela refundamentação e vigência da EP, a partir da valorização da sua 

experiência acumulada. 

 

3.3.5 Educação Popular e a valorização da sua experiência acumulada 

 

A Educação Popular possui um acumulado em termos de pensamento pedagógico 

e crítico pelo qual tem a oportunidade de rever sua reconceitualização para orientação de 

ações com populações específicas (CARRILLO, 2009). 

O discurso pela valorização da experiência acumulada historicamente pela EP está 

associado ao discurso que aponta para a necessidade de se fazer um exercício crítico para se 

reconhecer a conjuntura atual do capitalismo e, assim, poder produzir as resistências frente às 

novas formas de poder e controle social. Nesse caso, os enunciados são (MEJÍA, 2009, p. 44, 

tradução nossa): 

 reconhecer as mudanças estruturais que ocorrem na sociedade, derivadas 

das modificações geradas pelo processo de organização desta dada 

sociedade, devido às mudanças atuais, as mutações históricas etc.; 

 compreender o novo projeto de controle e dominação para refazer uma 

leitura crítica do pensamento marxista, afim de permitir tirar das entranhas 

os novos processos existentes nas formas do capitalismo cognitivo; 

 recuperar a tradição crítica latino-americana para tê-la como base de uma 

releitura para entender como essas novas realidades chegam ao nosso 

contexto; 

 analisar como, atualmente, se produz esse projeto de transnacionalização, 

a maneira como são apropriadas por nossas tecnocracias nacionais e daí a 
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capacidade de ler, como os grupos dos setores populares voltam a formular 

as lutas para esta nova realidade, a partir do pensamento crítico, o qual 

possa reconduzir estas práticas de resistências que sinalizem seu quefazer 

também para outras práticas e outras leituras críticas. 

Conclui Mejía (ibidem, p. 45), afirmando que se vive um novo tempo 

(denominado por ele de arco íris) pelo qual é possível construirmos conjunturas, observar um 

mundo mais transdisciplinado e mais transversal para a construção do humano em sua 

capacidade plena e, não apenas, do humano instrumental, ao serviço do controle e do poder do 

capitalismo cognitivo. Logo, cabe à EP, a partir de sua tradição, dialogar com outros 

paradigmas críticos, para poder refundamentar e manter sua vigência no continente da 

América Latina (MEJÍA, 2009). Como exemplo, Carrillo (2009) cita autores como Foucault, 

Deleuze, Guattari e Derrida, os quais indicam lentes de leitura para se questionar o poder e o 

capitalismo. 

 

Por otro lado, desde algunas perspectivas investigativas desarrolladas por 
fuera y en oposición a las disciplinas sociales, como el feminismo, los 

estudios de género, los estudios culturales, los estudios postcoloniales y los 

estudios subalternos, se han hecho serios cuestionamientos al universalismo 

y objetivismo de la ciencia social moderna y se ha puesto en evidencia su 
carácter patriarcal, eurocentrista, colonialista y elitista. En consecuencia, se 

proponen prácticas alternativas que visibilizan y cuestionan dichas 

relaciones de subordinación, a la vez que abren nuevas posibilidades 
emancipadoras (CARRILLO, ibidem, p. 20). 

 

Assim, concordando com o discurso de Mejía (ibidem, p. 45): “[...] la educación 

popular hoy aporta una forma específica de hacer educación, desde uns opciones e intereses 

que, con un ethos popular buscan realizar prácticas educativas críticas y transformadoras de 

nuestras realidades”. Ainda, concernente ao discurso que propaga a necessidade de buscar a 

experiência acumulada pela EP ao longo de sua trajetória histórica, Mejía (2009, p. 45-47), 

como sujeito enunciador, aponta algumas pistas, apresentadas no Quadro 10. 

O discurso pela busca do acumulado histórico da EP revela sua coerência com seu 

princípio filosófico: o partir da realidade de vida e das experiências dos sujeitos para a 

construção do saber ou de mudanças, como também o seu inacabamento enquanto paradigma 

educacional, uma vez que a EP está em processo. Os sujeitos enunciadores são unânimes em 

afirmar que, para a EP superar suas fragilidades e acompanhar as novas mudanças e 

realidades sociais, deverá levar em consideração todo o seu acumulado de experiências. Pois, 

sem considerar os alicerces construídos ao longo de seu percurso histórico, a EP poderá sentir 
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dificuldades maiores para acompanhar esta nova realidade social, formada por novos sujeitos, 

novas demandas e por um capitalismo mais consistente. Dialogar com outros paradigmas 

alternativos e emancipadores significa, para a EP, sair de seu reducionismo, tão criticado por 

seus opositores, rumo a outras possibilidades.     

 

Quadro 10 – Pistas referentes à necessidade de buscar a experiência acumulada pela EP ao 

longo de sua trajetória histórica 
A EP tem um 

campo de ação e 

uma concepção 

própria de 

educação 

O campo de ação da EP são todos os espaços educativos. Ela é consciente de que, se a educação 

não mudar, em uma perspectiva transformadora, as realidades das pessoas e da sociedade, o 
mundo igualmente não passará por mudanças. A EP tem como meta ético-político e pedagógica 

“[...] cambiar las personas que hacen presencia [en muchos] espacios [educativos], fruto de la 

acción de la educación popular, para que ellas construyan la opción en sus espacios de práctica 

de transformar el mundo” (p. 45) 

A EP é um 

trabalho político 

e cultural 

através dos 

meios educativos 

O trabalho educativo é político por sua intencionalidade e cultural por envolver os diversos 

sujeitos humanos em suas idiossincrasias. Neste sentido, a EP propõe construir outro tipo de 

vida mais humana, mais livre, justa, mais solidária e mais crítica. Nesse sentido, ela é 

considerada como um ato político que busca ser coparticipante na recriação de paradigmas que 

planejam outro mundo possível (p. 45-46). 

A EP tem como 

cenário de 

atuação os 

múltiplos 

espaços 

educativos da 

sociedade 

Por sua ação e intenção política (em transformar a sociedade e em defesa dos interesses das 

classes populares) é que a EP não reduz sua ação ao trabalho com as classes populares e suas 

formas de organização diversas. Ela participa do restante da sociedade, colocando esta 

concepção em distintos campos de atuação, assim como em sua atividade diária e cotidiana (p. 

46). 

A EP tem como 

ponto de partida 

de suas ações a 

realidade para 

transformá-la 

A EP busca transformar o sistema de educação em todos os níveis e, por esse meio, a sociedade. 

Ela reconhece sua prática como exercício cultural, através de um processo de educação crítica, 

que considera os educandos como atores ativos. Logo, a “participação”, em sua proposta 

político-pedagógica. O autor ressalta que a participação dos sujeitos humanos não se limita a 

ações didáticas ou dinâmicas de grupos. A participação é pela mudança dos indivíduos, a partir 

de uma educação integral, crítica e criativa (p. 46). 

A EP reconhece 

o pedagógico 

como um campo 

de dispositivos 

de saber e poder 

O pedagógico na EP possui uma intencionalidade: a formação de sujeitos críticos, emancipados 

e atuantes em sua realidade, tornando-os solidários, aprendendo a trabalhar em grupo etc. Logo, 

o pedagógico na EP constrói subjetividades nos diferentes espaços educativos onde se atua. Por 

isso, a EP é uma educação que cria atores sociais que, com sua ação, mostram que outra 

educação é possível e que através dela outro mundo emerge (p. 47). 

Fonte: Mejía (2009, p. 45-47). 

 

 

A vigência da EP, no contexto latino-americano e caribenho atual e mundial, não 

deixou de existir após a queda do muro de Berlim, da dissolução da antiga União Soviética e 

do processo de redemocratização dos países sul-americanos. Pois, a atual sociedade, pautada 

no modelo econômico neoliberal, considerada injusta e excludente, faz com que se reafirmem 

os princípios e as propostas da EP, conforme enuncia Hurtado (2005b). 

Portanto, manter seu vínculo com a construção da emancipação das classes 

populares, a partir da valorização do saber popular, constitui-se em uma das suas metas. 

Assim, os princípios da EP, a partir dos enunciados que compõem a sua formação discursiva, 

têm como núcleo principal o elemento humano e, com ele, toda a sua história de vida, 
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principalmente no que diz respeito à formação política e à formação pedagógica do mesmo e à 

transformação social, para um outro modelo de sociedade, antagônico ao modelo capitalista 

neoliberal global. Esta é uma das grandes intencionalidades de cunho político da EP. 

Com o exposto até momento, resta-nos assinalar que a concepção de Educação 

Popular, adotada nesta tese, afina-se com a concepção freireana a qual compreende a EP 

como: “[...] um esforço no sentido da mobilização e da organização das classes populares com 

vistas à criação de um poder popular” (FREIRE, 2002b, p. 74). Em outras palavras: “como 

um paradigma educacional, cuja metodologia visa atuar com o povo e nunca para o povo; 

como uma educação que parte dos níveis de percepção em que se encontram os educandos, os 

grupos populares, e com eles ir avançando e transformando em rigor científico o que era, no 

ponto de partida, senso comum” (ibidem, p. 83). E, tecendo os fios discursivos sobre esta 

mesma concepção de EP, vamos concebê-la como 

 

[...] um processo de humanização que pressupõe uma longa, complexa e 
ininterrupta experiência de formação, contemplando o desenvolvimento das 

mais distintas dimensões e potencialidades do ser humano, protagonizada 

por sujeitos individuais e coletivos, cuja prática aponte necessariamente, 
desde as relações do dia-a-dia, para o alvo desejado, ou seja, a construção de 

uma sociedade economicamente justa, socialmente solidária, politicamente 

igualitária e culturalmente plural (CALADO, 2008, p. 240-241).   

 

Enfim, pode-se concluir que a EP procurou mudar algumas de suas bases 

ideológicas e práticas (concepção de sociedade hegemônica, visão de sociedade sob as lentes 

exclusivas do marxismo, reconhecimentos de sujeitos diversos e plurais, práticas não restritas 

ao seio dos movimentos sociais, mas também nas instituições estatais etc.). Ela procurou levar 

em consideração as mudanças ocorridas na sociedade, a partir da década de 1990 até o 

presente momento histórico. Ela tem procurado dialogar com outros paradigmas 

emancipadores para refundamentar, atualizar e dar vigência a sua prática no contexto atual. 

Inclusive, esta tem sido a posição de seus estudiosos, contudo, sem perder os propósitos de 

transformação da sociedade numa outra possível, alicerçada na justiça econômica, social, 

política e cultural. 

A EP, a partir dos discursos e vozes latino-americanos e caribenhos, demonstra 

que não ficou obsoleta, como alguns discursos contrários pretendem até hoje sustentar. Pelo 

contrário, a partir de sua experiência acumulada ao longo de seu percurso histórico, a EP tem 

sido motivada a renovar-se e a atualizar-se. 
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A concepção de EP, aqui adotada e norteadora desta investigação, pode ser 

sintetizada no Quadro 11. 

 

Quadro 11 – Inspirado em textos diversos: FIALLOS (2005); FREIRE, Paulo (1958; 2002a; 

2002b; 2005); HURTADO (2005); SOUZA (2005; 2007) 
 

Concepção/entendimento de 

Educação Popular 

a) Processo que oportuniza a formação de seres humanos para a vida em 

sociedade (in) dissociada da sua realidade histórico-social; 

b) Processo que não se limita apenas ao ato de transmissão de conhecimentos 

ou a escolarização; 

c) Processo compromissado com as massas populares. 

 

Princípios filosóficos da 

Educação Popular 

a) “[...] paradigma do bem comum, da justiça, da equidade, da liberdade, do 

respeito, da democracia e da solidariedade [...]” (FIALLOS, 2005, p. 165); 

b) Seu ponto de vista é o dos “Condenados da Terra”: os excluídos; 

c) Tem na realidade concreta dos sujeitos (práxis), concebidos como seres 
produtores de sua história, a base para a construção de sua teoria crítica. 

 

 

 

 

Objetivos da Educação 

Popular 

a) Aplica-se à realidade dos sujeitos históricos, ajustando-se as suas cores e 

notas (FREIRE, 1958); 

b) Conhecer, criticamente, as peculiaridades regionais brasileiras; 

c) Desenvolver os seres humanos ao ponto de atingir a emancipação (de 

objeto pensante para ser sujeito de seu próprio pensamento (PINTO, apud 

FREIRE et al. 1958, p. 1); 

d) Discutir com os homens e mulheres sua realidade social concreta, com 

vistas às mudanças; 

e) Construção de uma sociedade economicamente justa, socialmente solidária, 

politicamente igualitária e culturalmente plural (CALADO, 2008, p. 240-

241).   

 

 

 

 

Conteúdos pedagógicos 

Conteúdo educacional:  

a) Integração do homem ao processo de desenvolvimento; 
b) “que estimule no brasileiro à colaboração, à decisão, à participação, a 

responsabilidade social e política” (FREIRE, 1958, p. 3). 

Conteúdo operativo:  

a) Projeto que priorize o fazer com, mergulhado na realidade concreta; 

b) Programas planejados em parte com as instituições da comunidade e com 

os alunos e que respondam à sua realidade existencial; 

c) Trabalhar com os sujeitos históricos e não para os sujeitos. 

 

 

Dispositivos de 

diferenciação pedagógica 

a) Questionar a realidade na qual os sujeitos estão inseridos e com ela 

dialogar; 

b) Geração de emprego e renda, com base em uma economia solidária, aliada 

ao processo de educação escolar; 

c) Formação política dos sujeitos; 
d) Emancipação, libertação e empoderamento dos sujeitos. 

 

 

O conhecimento construído sobre a EP, desde os anos 1950, revela um saber que 

não deixou de levar em consideração questões como: o processo de conscientização e 

formação crítica de seus atores sociais; o olhar em favor das dimensões holística da realidade 

ecológica, da relação de gênero, da sexualidade, da afetividade e subjetividade; da 

inter/multi/transculturalidade, da relação do micro com o macro, do diálogo como dispositivo 

metodológico e educativo. Tal diálogo envolverá outros elementos metodológicos e 
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pedagógicos tais como: participação democrática, pedagogia da escuta, libertação, 

emancipação, empoderamento e viabilidade de uma sociedade para todos e todas. 

Em síntese, a EP, apesar de suas práticas discursivas e não discursivas, plurais, 

difusas e diversas, tanto em órgãos não governamentais, como também governamentais, como 

nos espaços não formais e também formais, não deixou de ser uma utopia possível para os 

seus militantes e, diante do que analisamos no corpo deste capítulo, a concebemos como um 

paradigma educacional na perspectiva crítica, a qual possui elementos pedagógicos 

importantes para o processo de formação de professores no campo da EJA, especialmente, a 

formação inicial promovida pelas universidades. 

Por fim, nosso entendimento compõe a formação discursiva pela qual entende a 

EP como um paradigma teórico-prático pedagógico da EJA, presente em diversas práticas 

formativas de professores, seja na academia ou fora dela, a exemplo das práticas formativas 

de professores alfabetizadores de EJA do Projeto Escola Zé Peão. Ainda, como um paradigma 

que visa à formação humana emancipatória e cidadã dos sujeitos, a valorização dos saberes 

adquiridos ao longo de suas histórias de vida, da pluralidade cultural, em suas complexas 

dimensões humano-tecnológica e científica. 

 

3.4 A EDUCAÇÃO POPULAR NO BRASIL: QUESTÕES ATUAIS  

 

Neste item, garimpamos algumas pistas, as quais possam revelar as questões 

atuais que estão sendo trabalhadas no campo da pesquisa da Educação Popular no Brasil, 

especialmente por se tratar do país de origem de Paulo Freire, o qual, no discurso latino-

americano, é tido como sistematizador deste paradigma educacional. Para isso, fomos buscar 

as produções dos últimos cinco anos no lugar discursivo acadêmico da Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd)
66

, no Grupo de Trabalho 6 – Educação 

Popular.  

Nesse lugar, priorizamos analisar apenas as comunicações apresentadas em GT, 

uma vez que os pôsteres, em sua maioria, são ainda resultados parciais de pesquisa em 

andamento. Logo, nosso objetivo não é aprofundar os temas e conteúdos identificados, mas 

conhecer o que, no campo da EP, tem sido produção acadêmica, pois esta, por hipótese, possui 

significativa contribuição para o processo de refundamentação e vigência deste paradigma 

educacional.  

                                                
66 Os encontros aqui analisados foram do 28°, de 2005, 29°, de 2006, 30°, de 2007, 31°, de 2008 e 32º, de 2009, 

totalizando cinco encontros anuais.  
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Nos últimos cinco encontros anuais da ANPEd (2005 a 2009), foram 

apresentados, entre resultados de pesquisas de dissertações, teses e demais tipos de 

investigação, 83 trabalhos
67

, na modalidade comunicação, não considerando os 19 pôsteres 

presentes neste período.  

Estes trabalhos levam-nos a inferir que a discussão sobre a EP atual reforça o seu 

processo de refundamentação e vigência, visualizado no corpo deste capítulo, bem como a sua 

comprovação como paradigma da educação que inspira diferentes práticas pedagógicas 

formais e não formais de educação com as classes populares. Observa-se, também, na 

emergência deste discurso, o aparecimento de novos sujeitos e temáticas sociais, a exemplo 

da:  

 subjetividade (ADAD, 2005); 

 educação indígena (BERGAMSCHI, 2008; BRAND, 2005; VINHA, 2006, 

2007); 

 educação, religião e ciência (CAMPOS, 2005; OLIVEIRA, 2006; 

FONSECA, 2006); 

 saúde (DAMASCENO, 2005; FLEURI, 2005); 

 educação inclusiva de surdos (DOZIAT, 2005); 

 arte (FANTIN, 2005);  

 organização do ensino fundamental e ciclos de formação (FETZNER, 

2005); 

 educação popular e teorias intercomunicantes (MELO NETO, 2005); 

 cultura, violência e valores na educação (MONTEIRO, 2005); 

 educação infantil e juvenil (MENEZES, 2007; NÖRNBERG, 2007; 

PAIVA, 2008; SOUSA, 2005); 

 educação etnicorracial (SILVEIRA, 2005); 

 formação de educadores sociais para a infância e a juventude 

(VANGRELINO, 2005); 

 currículo de ciências nas séries iniciais (ZANCHET, SILVEIRA, 2005); 

 jovens e juventude (ZUCCHETTI, 2005); 

 cooperativa de reciclagem de lixo (SANTOS, DELUIZ 2006); 

 educação popular do campo e realidade camponesa (BATISTA, 2006, 

2007; SILVA, 2008; NEVES, 2007);  

                                                
67 Foram lidos apenas os resumos dos mesmos. 
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 educação prisional (ONOFRE, 2006);  

 economia solidária (MELO NETO, 2006);  

 modernização agrícola e práticas educativas (LEAL, 2007);  

 escola pública (BENDIN, 2007);  

 jogos eletrônicos (MOITA, 2007); 

 universidade e educação popular (PINHEIRO, 2007; ZUCCHETTI, 2007); 

 educação popular e a formação dos sujeitos humanos (PAULA, 2008); 

 terapia comunitária (2009); 

 profissionais do sexo (MENDES, MARQUES, 2009).  

Além dos temas citados no parágrafo anterior, observou-se a presença dos ditos 

temas clássicos da EP, todavia, a partir da leitura contextualizada com a realidade atual, a 

exemplo de:  

 educação popular em movimentos sociais (BATISTA, 2005); 

 discurso-ação do MST convocatório de homens e mulheres excluídos do 

rural brasileiro (FALKEMBACH, 2005); 

 educação popular e emancipação humana (FEITOZA, 2005); 

 cultura popular e memória (BACKES, 2007; MARCON, 2005; 

OLIVEIRA, SANTOS, 2007); 

 universidade, extensão universitária e educação popular (JEZINE, 2005; 

PINHEIRO, 2007; VASCONCELOS, OLIVEIRA, 2005); 

 diálogo (BRAYNER, 2007); 

 José Martí (STRECK, 2007); 

 cidadania (SILVA, 2008); 

 senso comum (BRAYNER, 2008); 

 Paulo Freire (BRAYNER, 2009; KAVAYA, GHIGGI, 2009); 

 pesquisa participativa (ADAMS, 2009). 

Os temas e problemas estudados ou investigados por parte de alguns 

pesquisadores brasileiros revelam a atualidade e a vigência presentes na EP, confirmando as 

reflexões/estudos apresentados por Carrillo (2009), Casillas (2005), Mejía (2009), Souza 

(2007), entre outros, concernentes à sua refundamentação e vigência, como também o seu 

interesse pela classe popular, seja através de estudos sobre as práticas educativas com 

catadores de lixo, seja com os indígenas e negros, valorizando questões multiculturais, ou 

através da formação de educadores populares que atendem a crianças e jovens em estado de 
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vulnerabilidade e de riscos sociais diversos, ou com adultos em estado de analfabetismo, 

desemprego, subemprego ou participando de experiências de economia solidária. 

O rótulo EP, nos últimos anos, tem demonstrado consistente fôlego na condição de 

teoria. A EP, segundo pesquisadores brasileiros, mostra que seus alicerces ideológicos ainda 

servem de inspiração e norte para as práticas educativas formais e não formais no contexto da 

educação no Brasil, como apontam as seguintes formações discursivas, extraídas dos resumos 

dos trabalhos discutidos na ANPEd:  

 

Os resultados da pesquisa qualitativa apontam que a COOPCARMO, como 

experiência de economia popular e solidária alternativa aos processos 

socioeconômicos excludentes, tornou-se um espaço de inclusão social 
gerando trabalho e renda, e aí são construídos saberes e valores na 

perspectiva de uma educação popular crítica de formação de sujeitos 

políticos que lutam por espaços de resistência e de re-invenção, na 

construção de suas histórias pessoais e coletivas (SANTOS, DELUIZ, 2006). 

 

A investigação indicou que a educação popular está mais próxima de superar 

contradições, do que a escola regular, que possui amarras burocráticas. 

Assim, é importante o diálogo entre a educação popular e a educação formal, 

para a emancipação do projeto político-pedagógico de ambas (RESENDE, 

SCÁRDUA, 2006). 

 

[...] o diálogo, a solidariedade, a tolerância e a igualdade, confirmando a 

educação popular como o tipo de educação presente e necessária aos 

empreendimentos solidários populares, e uma singular sintonia entre a 

educação popular e a economia solidária (MELO NETO, 2006). 

 

Conclui que os jogos eletrônicos permitem a organização de situações de 

aprendizagem, um espaço de aprender a aprender, que estimula a articulação 

entre saberes e competências, sendo possível afirmar que a aprendizagem, 

naquele espaço, é uma construção ativa, crítica e participativa (MOITA, 

2007). 

 

Enfim, a atualidade e vigência da EP, no continente latino-americano e, em 

especial, no Brasil, têm apresentado outras vertentes para além das tradicionais apontadas por 

Fleuri (1988) e Muñoz (2009). Sua abertura e atuação em outras frentes como educação 

especial, indígena, negros, mulheres, economia solidária, esporte, multiculturalismo, sexismo, 

subjetividade/afetividade etc. alterna, desse modo, o sentido de suas ações de caráter mais 

coletivo, para atuar em ações com grupos sociais específicos, como afirma Gohn (2002).  

Desta maneira, é no contexto de novas buscas e de reconhecimentos de novos 

protagonistas e demandas sociais, como também de renovação da luta contra as injustiças 
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sociais e pela valorização da vida e da ética dos seres humanos, que o discurso do paradigma 

da EP revela enunciados em favor da formação de professores, que, nesta tese, abordará a 

formação no campo discursivo da Educação de Jovens e Adultos em uma experiência de 

Educação Popular: o Projeto Escola Zé Peão, situado no Nordeste brasileiro e executado em 

parceria entre o Sindicado dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e do Mobiliário 

de João Pessoa/PB (SINTRICOM), e a Universidade Federal da Paraíba/Centro de 

Educação/Programa de Pós-Graduação em Educação, desde o início da década de 1990.  
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4 O PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

No presente capítulo, situamos esta pesquisa no contexto no qual se deu a 

investigação, sua natureza, os procedimentos metodológicos e os seus aspectos teóricos. 

Descrevemos a Análise Arqueológica do Discurso (AAD), de inspiração foucaultiana, e 

principais categorias que orientaram as análises das informações obtidas. Apresentamos, 

ainda, um quadro referente ao corpus documental de análise, os critérios de escolha dos 

sujeitos entrevistados e seu respectivo perfil, bem como a descrição de como procedemos à 

análise na perspectiva da AAD. 

Dada à natureza do problema desta investigação, optamos por um estudo 

fundamentado na abordagem qualitativa da pesquisa em educação. Este tipo de pesquisa tem 

como uma de suas mais importantes características a produção (material e imaterial) dos seres 

humanos, ou seja, tudo aquilo que o humano é capaz de produzir, seja através de 

transformações sobre a natureza, seja a partir de suas ideias, de seus pensamentos e 

linguagens. A pesquisa qualitativa é muito mais oportuna para aquele tipo de investigação que 

tem, no sujeito humano, e em suas práticas discursivas e não discursivas, o foco principal de 

suas análises. Este tipo de pesquisa procura centrar seu alvo no sujeito “[...] com toda sua 

complexidade, e na sua inserção e interação com o ambiente sociocultural e natural” 

(D‟AMBROSIO, 2003, p. 103).  

Ainda com relação à natureza desta pesquisa, Bogdan e Biklen (1999, p. 49) 

ressaltam que a “abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado 

com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que nos 

permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objecto de estudo”. 

Portanto, nossa intenção é desenvolver uma interação, tanto direta, através da 

realização de entrevistas, como indireta, com os sujeitos-autores, a partir das produções 

acadêmicas (artigos, livros, relatórios etc.) e não acadêmicas (pautas de reuniões, material de 

oficinas pedagógicas etc.). É buscar, também, a partir das produções discursivas dos sujeitos 

humanos, o entendimento sobre o objeto da formação de professores de EJA, situada no 

campo da Educação Popular e delas extrair os enunciados. 

A pesquisa que tem, nas ações dos seres humanos, o seu alvo principal, também se 

preocupa com o processo construído para se chegar a determinado fato. O produto não se 

configura sozinho em seu foco de preocupação, porque entendemos que os sujeitos humanos 

são seres inconclusos, inacabados, projeto infinito, estando em constante movimento 

(FREIRE, 2005, BOFF, 2000b). Os seres humanos são, portanto, seres criativos e em 
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processo. Neste tecido, as pesquisas realizadas por Foucault também focalizavam os sujeitos 

humanos e nos revelam, em síntese, que Foucault, em toda a extensão de sua obra, tinha, por 

preocupação, os sujeitos humanos, envoltos na relação de poder, “[...] como aspecto integral 

da produção de discursos voltados às verdades. Meu objetivo tem sido o de criar uma história 

dos diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos se tornam sujeitos” 

(PETERS e BESLEY, 2008, p. 17).  

Portanto, a pesquisa arqueológica do saber não se encontra distante do paradigma 

qualitativo de pesquisa. Penso até que ele está inserido como uma de suas vertentes.  

 

4.1 O TRATAMENTO DOS DADOS: O CORPUS DOCUMENTAL, O PERFIL DOS 

SUJEITOS COLABORADORES E A ANÁLISE ARQUEOLÓGICA DO DISCURSO 

 

Um dos momentos mais significativos do processo investigatório é a análise dos 

dados coletados, ponto em que os pesquisadores encontram dificuldades de lidar com as 

informações disponíveis. Sempre as mesmas questões: “o que fazer?” e “como fazer?”, 

surgem quando há intenção de se efetivar uma análise digna de confiabilidade científica, pois, 

conforme Vila Nova (2000, p. 28), “nenhuma forma de conhecimento além da ciência, 

entretanto, se baseia na observação sistemática dos fatos para explicar a realidade”. Entende-

se que esta observação possui conceito amplo. Não se restringe apenas ao exercício do ver. A 

concepção de observação vai muito mais além, como é o caso de uma investigação que 

pretende analisar “enunciados presentes em práticas discursivas”. 

Assim sendo, caracteriza o conhecimento científico partir do empírico, da 

observação do concreto, para se construir uma possível explicação da realidade, ou seja, 

usando de recursos para descrever e sistematizar os dados e, depois, buscar formas para 

melhor entendê-los e explicá-los. Todavia, para a realização desse caminho, encontram-se 

obstáculos, afirma Minayo (1999), tais como: o perigo da compreensão espontânea, como se o 

real se mostrasse nitidamente ao ser observado; não ser fiel às significações presentes no 

material e nem às referências observadas, e a dificuldade de se juntarem teorias e conceitos 

muito abstratos com os dados recolhidos no campo. 

Frente a essas reflexões, deve-se escolher um método capaz de “transformar dados 

brutos em descobertas finais” (MINAYO, 1999, p. 198). Nesta pesquisa, optamos por utilizar 

a técnica de Análise de Discurso (AD), segundo a abordagem arqueológica foucaultiana, ou 

seja, Análise Arqueológica do Discurso (AAD). A AAD trabalha com textos, criteriosamente 

escolhidos, a partir do estabelecimento de um corpus material, isto é, a partir das coisas ditas, 
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expressas em um determinado tempo e lugar, como algo possível de aparecimento naquele 

dado momento, ou “[...] como práticas sociais que constituem os modos de existência não só 

de pessoas, como também de instituições” (OLIVEIRA, 2007, p. 1). Trata-se, então, de 

analisar os discursos, a partir de um dado lugar enunciador, concernente à formação de 

professores de EJA, na perspectiva da EP. 

A Análise Arqueológica do Discurso é caracterizada como histórica, na 

perspectiva não tradicionalista que sequencia os fatos e os enredos históricos de modo linear, 

mas na perspectiva de compor este tecido a partir da sua dispersão, compreendendo a história 

como um acontecimento, isto é, “[...] como objeto de descrição e como questão metodológica. 

Na realidade, esses dois aspectos estão tão entrelaçados em uma relação que falar de história, 

em Foucault, é falar do sujeito e, vice-versa, falar do sujeito é falar da história” (CASTRO, 

2009, p. 204). Assim, a arqueologia irá “[...] tratar sempre de análises de discursos [...] na 

maneira como os discursos são tematizados” (MACHADO, 1988, p. 161). Ela, ainda, é uma 

perspectiva filiada ao paradigma pós-estruturalista (SILVA, 2002). A definição de pós-

estruturalismo, como aponta Silva (ibidem, p. 247), é pouco precisa, mas pode ser distinguida 

“[...] como um conjunto de desenvolvimentos teóricos vinculados a uma determinada 

concepção do papel e da natureza da linguagem, uma concepção que modifica e estende 

aquela sustentada pelo estruturalismo”. Ou seja, na perspectiva estruturalista, a linguagem é 

concebida  

 

[...] como um meio transparente e neutro de representação da realidade. Uma 

das implicações da „virada lingüística‟ é conceber o nosso conhecimento e 

compreensão do mundo social como necessariamente vinculada à própria 
forma como nomeamos esse mundo. Esse processo de nomeação não é mero 

reflexo de uma realidade que existe lá fora; esse processo produz, constitui, 

forma a realidade (SILVA, 2002, p. 254).  

 

Portanto, entendendo que a linguagem expressa muito do que somos e da nossa 

vontade de verdade e vontade de saber, logo não pode ser concebida como algo neutro. Pelo 

contrário, a linguagem é uma forma que os seres humanos criaram para interagir com o real 

das coisas. Há, enfim, certo saber-poder, ou seja, a intencionalidade nas ações humanas. Dessa 

forma, a AAD concebe a linguagem como ponto de partida para a investigação dos discursos. 

Os variados tipos de discursos produzidos pelos homens possuem 

intencionalidade, possuem uma vontade de verdade, isto é,  
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[...] consiste dos planos de objetos a conhecer, dos métodos para efetivar o 

conhecimento, das funções e posições do sujeito cognoscente, do desejo de 

conhecer, verificar, comprovar cientificamente, e, principalmente, dos 
investimentos materiais, técnicos, instrumentais do conhecimento em relação 

ao modo como o saber é aplicado em uma sociedade (FAE, 2004, p. 412).     

 

Para isso, vamos entender, apoiados em Foucault (2007, p. 112), que  

 

O discurso veicula e produz poder; reforça-o mas também o mina, expõe, 
debilita e permite barrá-lo [e que] os discursos são elementos ou blocos 

táticos no campo das correlações de força; [e que] podem existir discursos 

diferentes e mesmo contraditórios dentro de uma mesma estratégia 
[formação discursiva].  

 

Dessa forma, podemos entender que a produção do conhecimento também pode 

ocorrer a partir do campo dos discursos, tendo a linguagem como possibilidade para tal 

constituição do conhecimento.  

 
Aceitar essa premissa [de que o conhecimento não só pode ser visto, mas, 
efetivamente entendido, como também constituído discursivamente] resulta 

compreensível o enunciado de que o discurso se configura, também como 

um objeto de conhecimento, ou seja, como alvo de análise, de debate e de 
investigação (CARLOS, 2002, p. 100).  

 

As próprias obras de Foucault, as quais têm, no discurso produzido pelos homens 

(seres históricos) o foco de interesse principal, dão sustentação às argumentações de Carlos, e, 

neste trabalho, reforçam nossa opção pela análise arqueológica do discurso. É ainda Carlos 

(2002, p. 102) quem afirma:  

 
Se alinharmos as contribuições foucaultianas à crítica da educação, 

verificamos que o pensamento de Foucault proporciona novas perspectivas 
de compreensão dos processos de efetivação do controle social mediante o 

discurso. Essa compreensão de que os vários espaços sociais [...] constituem 

locus de circulação, produção e apropriação do discurso, implica o 

reconhecimento da existência de uma ordem discursiva que funciona 
estrategicamente como mecanismo de controle de poder do discurso.     

 

O homem, na perspectiva foucaultiana, tem sua formação inscrita na zona de 

influência institucional, pois, mesmo compreendendo que o discurso é registrado por seres 

humanos, entende-se que o poder institucional, existente em um dado corpo social, é quem 

legitima, interdita e sanciona os discursos. Esse mesmo poder institucional (criação histórica 

dos seres humanos), é quem disciplina nossas ações no corpo social. Somos a ele submetidos 

e subjugados e por ele disciplinados, como expressa o próprio Foucault (2000b, p. 36-37), na 

Ordem do Discurso. Vemos que, para o filósofo, o discurso possui suas regras de 
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funcionamento, e que nem todos têm acesso a tais condicionamentos. Portanto, entendemos 

que nem todos conseguem se apropriar das regras que oportunizam o funcionamento dos 

discursos. Sendo assim, “ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfazer a certas 

exigências ou se não for, de início, qualificado para fazê-lo. [...] nem todas as regiões do 

discurso são igualmente abertas e penetráveis” (ibidem, p. 37). Isso nos leva a admitir que 

nem toda pessoa possui condições para entender e proferir um dado discurso de uma dada 

região discursiva. A exigência de certo conhecimento para tanto é imprescindível, afirma o 

arqueólogo do discurso. Em síntese, entende-se que os discursos são institucionalmente 

produzidos, e que nos submetemos às suas regras. Contudo, Foucault (2008) não desconsidera 

as microrresistências à determinada ordem do discurso.   

Nesta tese, os discursos são compreendidos como produção humana, cujos textos 

são provenientes tanto da análise documental como de depoimentos dos sujeitos concretos, 

protagonistas de processos históricos. Mas, entendendo que estes mesmos sujeitos não se 

constituem na origem do discurso, isto é, naquele que primeiro o proferiu, mas em uma 

função que, em um dado momento, ele assume. 

Assim, os enunciados presentes nas práticas discursivas do Projeto Escola Zé 

Peão (PEZP) que pretendemos investigar, concernentes à formação do professor da EJA, na 

perspectiva da EP, resultam da ação humana. Foram homens e mulheres que as produziram, 

com base em suas experiências e práticas cotidianas. Logo, a análise arqueológica é um 

recurso a mais para se observar e construir um saber sobre um dado objeto. É mais um recurso 

que se acrescenta para se analisar as práticas discursivas de formação de professores de EJA, 

em uma experiência de Educação Popular, pois, concordando com Camarão (2002, p. 118), 

entendemos que “[...] o discurso pode nos orientar a uma práxis educativa mais reflexiva e 

coerente”, mesmo compreendendo que não existe uma relação de causalidade entre as práticas 

discursivas e as práticas não discursivas, pois: “[...] mesmo que haja uma certa dependência, o 

discurso gozará de uma autonomia relativa, isto é, a existência de um domínio de regras que 

estabelece os dizeres [...]” (ibidem, p. 117). A autonomia dos discursos pode ser compreendida 

através dos efeitos de poder que eles propagam, da vontade de verdade existente em sua 

estrutura e da intenção que a transforma e a disciplina em uma dada época.  

Diante disto, afirma Fischer (2001, p. 198-199): “Analisar o discurso seria dar 

conta exatamente de relações históricas, de práticas muito concretas, que estão „vivas‟ nos 

discursos”. Sendo assim: “[...] uma atitude metodológica foucaultiana é justamente essa: a de 

prestar atenção à linguagem como constituidora, como produtora, como inseparável das 

práticas institucionais de qualquer setor da vida humana” (FISCHER, 2003, p. 377). 
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Então, a pesquisa de inspiração foucaultiana nos leva a assumir “atitudes 

metodológicas [...] absolutamente necessárias ao pesquisador, particularmente do campo das 

ciências humanas e da educação” (FISCHER, 2003, p. 372), uma vez que devemos 

compreender o seguinte:  

 

[...] nossas lutas (e pesquisas) sempre têm a ver com a linguagem, já que 
estamos continuamente envolvidos com lutas discursivas; [...] atentar para a 

ideia de que palavras e coisas dizem respeito a fatos e enunciados que, a 

rigor, são „raros‟, isto é, não são óbvios, estão para além das „coisas dadas‟; 
[...] que fatos e enunciados referem-se basicamente a práticas, discursivas e 

não-discursivas, as quais constituem matéria-prima de nossas investigações, 

seja em que campo estas se concentrem, e dizem respeito sempre a relações 

de poder e a modos de constituição dos sujeitos individuais e sociais; 
finalmente, a atitude de entrega do pesquisador a modos de pensamento que 

aceitem o inesperado, especialmente aqueles que se diferenciam do que ele 

próprio pensa (FISCHER, 2003, p. 372-373).    

 

A análise arqueológica do discurso busca identificar os enunciados produzidos 

sobre determinado fenômeno e descrevê-los. É um processo histórico e, como tal, não 

conseguimos compreendê-lo fora da ação dos seres humanos. São, igualmente, 

acontecimentos, “[...] como algo que irrompe num tempo e espaço específicos, ou seja, no 

interior de uma certa formação discursiva [feixe de relações enunciativas dispersas]” 

(FISCHER, ibidem). Portanto, entendemos que é possível dialogar com Foucault acerca da 

formação de professores de EJA, na perspectiva da EP, tendo, como base material empírica de 

análise, a linguagem em forma textual e, a partir daí, identificar os enunciados presentes nos 

discursos.  

Por outro lado, acerca do entendimento sobre o que é um texto, compartilhamos 

da seguinte compreensão: “Ser escrito ou oral também não muda a definição do texto. Como a 

materialidade conta, certamente um texto escrito e um oral significam de modo específico 

particular a suas propriedades materiais. Mas ambos são textos” (ORLANDI, 2005, p. 69). 

Ainda segundo essa mesma autora, o texto funciona como unidade de análise para a Análise 

do Discurso. O texto revela uma unidade de sentido em uma dada situação. Os textos, 

portanto, são complexos e heterogêneos, apresentados nas seguintes formas: imagem, som, 

grafia, oral, escrita, científica, literária etc. (ORLANDI, ibidem).  

Os textos podem ser compreendidos como documentos que expressam um dado 

saber. Assim, a compreensão de documento, assumida nesta tese, reafirma o que foi dito por 

Fischer (2003, p. 374): “Todo e qualquer documento – um conjunto de programa de TV pode 

ser nosso material documental – será tratado na condição de objeto que existe no interior de 
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um conjunto de práticas discursivas e não-discursivas”. Por isso, a análise arqueológica do 

discurso é tomada como procedimento metodológico ou “atitude metodológica”, como um 

modo de analisar os enunciados existentes em um dado discurso sobre um dado objeto. 

Foucault (1996, p.19) sintetiza sua pretensão com a Arqueologia do Saber como a 

possibilidade de: “[...] definir o nível particular ao qual o analista deve colocar-se para fazer 

aparecer a existência do discurso científico e seu funcionamento”. 

Considerando nossa intenção de investigar a prática discursiva sobre a formação 

de professores para a EJA, em uma experiência de Educação Popular, a partir da análise de 

documentos e de entrevistas, de uma experiência de educação, esclarecemos que, quando for 

necessário, em momentos desta pesquisa, prevemos que haverá o rompimento com a fase 

arqueológica de Foucault (2000), para que seja possível, na condição de analista do discurso, 

“[...] trabalhar no entremeio da descrição com a interpretação” (ORLANDI, 2005, p. 61).  

Sendo assim, o corpus documental para análise dos enunciados sobre a formação 

de professores para a EJA, sob o norte da EP, na prática discursiva do Projeto Escola Zé Peão 

(PEZP), foi garimpado em seus arquivos entre os meses de março a maio de 2009. Tais 

documentos representam uma amostragem do que este projeto produziu, especialmente, no 

período da década de 1990 e início dos anos 2000, intervalo de tempo de maior produção, 

sistematização e reflexão de sua prática pedagógica. Os mesmos se constituem em 

documentos tratados em sua forma de raridade, exterioridade e acúmulo de enunciados 

presentes na prática discursiva do PEZP.  

Muitos desses enunciados foram destacados em quadros e os mesmos foram 

identificados e analisados, conforme a frequência de seu aparecimento nos documentos. Ao 

modo foucaultiano de análise, procurou-se identificar os enunciados que estabeleciam certa 

vontade de verdade do projeto em foco.    

Vale ressaltar, ainda, que os enunciados analisados constituem-se naqueles que 

foram possíveis de identificação, segundo a acuidade investigativa do pesquisador. Logo, não 

se nega a existência de outros, presentes nos documentos analisados e que, no momento, não 

foi possível tratar de todos. 

O critério de seleção dos documentos deu-se do seguinte modo: o documento teria 

que tratar da questão da formação de professores alfabetizadores e teria que ser produto da 

coordenação pedagógica, da assessoria ou dos próprios professores alfabetizadores do projeto. 

Assim sendo, como todo e qualquer documento expressa um dado discurso e contém um dado 

enunciado, selecionamos uma amostragem dos textos mais expressivos na produção do PEZP, 

para podermos analisar o objeto de pesquisa desta tese, conforme apresentamos no Quadro 12. 
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Quadro 12 – Fontes documentais selecionados para análise dos enunciados sobre a formação de professores para a EJA na perspectiva da 

Educação Popular do Projeto Escola Zé Peão, março a maio de 2009 
Documento  Sujeito enunciador  O lugar da enunciação /materialidade  

A construção de um processo de formação para educadores-

alfabetizadores: reflexão em torno de uma experiência no 

nordeste brasileiro. 

IRELAND, Timothy Denis CEAAL/La Piragua: revista latinoamericana de 

educación y política, México, n. 17, p. 29-37, 2000. 

Prêmio educação para a qualidade do trabalho: Projeto Escola 

Zé Peão. João Pessoa: [s.d.], 1998 (Texto Prêmio).68  

IRELAND, Timothy Denis et 

al. 

PEZP/texto digitado. 

Formação continuada de educadores/as populares em EJA, 

currículo e organização dos temas sociais professores. 

Equipe pedagógica do Projeto 

Escola Zé Peão  

PEZP/texto digitado. 

 

Alfabetização de adultos: ainda a questão do método. 

IRELAND, Vera Esther Jandir 

da Costa 

PPGE-UFPB/Temas em educação: revista do Programa 

de Pós-Graduação em Educação da UFPB, n. 3, João 

Pessoa: Universitária/UFPB, 1993. 

 

 

Benedito: um homem da construção. 

Maria de Lourdes Barreto de 

Oliveira 

UFPB/IRELAND, Vera Esther Jandir da Costa; 

OLIVEIRA, Maria de Lourdes Barreto. Aprendendo com 

o trabalho: livro de alfabetização de jovens e adultos 

trabalhadores. 3. ed. João Pessoa: Universitária/UFPB, 

1998. 

Escola Zé Peão: uma prática educativa com operários da 

construção civil em João Pessoa. 

IRELAND, Timothy Denis RAAAB/Revista Extensão, n. 2, p. Set. p. 78-85, João 

Pessoa/PB, 1996. 

As bases sociais do Projeto Escolar nos canteiros: a indústria da 

construção civil, sua força de trabalho e a luta do sindicato dos 

trabalhadores dessa indústria. 

IRELAND, Timothy Denis PPGE/UFPB (1991). 

 

Projeto Escola Zé Peão. IRELAND, Timothy Denis PRAC/PEZP (1993). Texto fotocopiado. 

Registros, relatórios e pautas de oficinas pedagógicas dos 
encontros de formação inicial e continuada.  

Equipe pedagógica do Projeto 
Escola Zé Peão 

PEZP/textos fotocopiados. 

Pautas de oficinas pedagógicas e instrumentos de avaliação e 

seleção de educadores(as) . 

Equipe pedagógica do Projeto 

Escola Zé Peão 

PEZP/textos fotocopiados.  

Construindo um mundo escrito. Equipe pedagógica do Projeto 

Escola Zé Peão 

PEZP/Vídeo documentário em DVD, 1995. 

Relatórios de prestação de contas às instituições (nacionais e 

internacionais) parceiras. 

Equipe pedagógica do Projeto 

Escola Zé Peão 

PEZP/textos fotocopiados. 

                                                
68 O Texto Prêmio é o documento intitulado “Educação para a Qualidade do Trabalho”, o qual foi elaborado pela equipe pedagógica e assessores do Projeto e submetido, em 

1998, ao concurso nacional “Prêmio Educação para a Qualidade do Trabalho”, promovido pelo Ministério da Educação (MEC). Sua participação rendeu ao PEZP um 

reconhecimento nacional por suas ações no campo da alfabetização e pós-alfabetização na modalidade EJA, junto a trabalhadores da construção civil de João Pessoa. Sobre 

este assunto, retomaremos as discussões a partir do capítulo 5 desta pesquisa. 
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4.1.1 O sujeito na perspectiva da AAD: as entrevistas e o perfil dos sujeitos entrevistados  

 

Foucault, ainda em sua obra Arqueologia do Saber, nos alerta para a necessidade 

de encontrar a lei que propicia o aparecimento dos diversos enunciados, bem como o lugar de 

onde eles advêm. A formação das modalidades enunciativas, portanto, parte primeiro da 

identificação do sujeito que fala, isto é, quem é esse sujeito? “Qual é o status dos indivíduos 

que têm [...] o direito regulamentar ou tradicional, juridicamente definido ou espontaneamente 

aceito, de proferir semelhante discurso?” (FOUCAULT, 2000a, p. 57). Esse sujeito (físico ou 

jurídico) precisa estar submetido a uma dada ordem do discurso através da qual a sociedade 

legitima a partir de um status
69

. Logo, o status é uma posição ocupada pelos sujeitos em uma 

dada sociedade e por ela legitimada. Possui uma rede de relações e certo poder. Portanto, 

 

Compreende também um sistema de diferenciação e de relações (divisão das 

atribuições, subordinação hierárquica, complementaridade funcional, 

demanda, transmissão ou troca de informações) com outros indivíduos ou 
outros grupos que têm eles próprios seu status (com o poder político e seus 

representantes, com o poder judiciário, com diferentes corpos profissionais, 

com grupos religiosos [...]. Compreende, também, um certo número de 

traços que definem seu funcionamento em relação ao conjunto da sociedade 
[...] (FOUCAULT, ibidem, p. 57). 

 

Pode-se, desse modo, entender que o sujeito que fala necessita de aprovação 

social ou, como afirmamos acima, de estar submetido à ordem do discurso estabelecida pela 

sociedade. Então, o sujeito, a partir do seu status social, é uma função exercida em uma dada 

sociedade, e tal legitimidade lhe é conferida através das instituições sociais (universidades, 

repartições públicas ou privadas, jurídicas, organizações não governamentais, religiosas, 

movimentos sociais, família etc.). Deleuze (2006, p. 64) sintetiza o conceito de sujeito como 

sendo: “[...] um lugar ou posição que varia muito segundo o tipo, segundo o limiar do 

enunciado; o próprio „autor‟ não passa de uma dessas posições possíveis, em certos casos”.  

Conclui-se, então, que o sujeito foucaultiano é identificado pela posição ou 

status ocupado e socialmente legitimado.  

                                                
69 Toda sociedade compreende um sistema de status ou posições. Status é a localização do indivíduo na 

hierarquia social, de acordo com a sua participação na distribuição desigual da riqueza, do prestígio e do poder. 

Quando nos referimos a poder, em Sociologia, não limitamos o significado dessa expressão ao seu sentido 

estritamente político “[...] Além da forma ratificada e legitimada de poder pelo Estado, que é o poder político, 

muitas outras expressões de poder se manifestam em todos os níveis das relações sociais. [Portanto] onde quer 

que exista desigualdade de status, tende a haver alguma forma de manifestação de poder” (VILA NOVA, 2000, 

p. 117, grifos do autor). Aliás, o poder se manifesta em toda relação humana. Onde existe uma relação entre seres 

humanos, seja mais horizontalizada ou não, haverá relações de força e poder.  



174 

 

Vale esclarecer que Foucault (2008) compreende a sociedade como um “corpo 

social”, pelo qual circula poder nas microrrelações cotidianas dos sujeitos humanos. O poder, 

portanto, não se limita ao Estado. Sendo assim, todo e qualquer sujeito humano é protagonista 

de ações neste corpo social. Não são apenas pessoas sujeitas a uma dada ordem, força e poder. 

Elas também resistem às formas de regulação da sociedade. Logo, este sujeito se aproxima 

daquele concebido pela Educação Popular: protagonista, produtor e transformador.  

O sujeito foucaultiano é um sujeito disperso, descontínuo na história em virtude 

do entendimento de que uma dada pessoa (sujeito) não se constitui na origem, na gênese de 

um determinado discurso. Vamos entender, portanto, que, para Foucault, neste momento, 

somente é possível conhecer determinado objeto a partir do que foi dito sobre ele, a partir de 

uma base linguística. Sendo assim: “O sujeito do enunciado não é o sujeito da frase, como 

também não é o seu autor. Ele é uma função vazia onde diferentes sujeitos podem vir tomar 

posição e, assim, ocupar esse lugar quando formulam o enunciado” (MACHADO, 1988, p. 

168).  

Neste caso, os sujeitos colaboradores desta pesquisa foram definidos a partir do 

lugar de emergência do PEZP, ou seja, a partir do status que possuem na condição de 

professores alfabetizadores. Eles não são a origem de tal discurso, mas se constituem em 

sujeitos enunciadores do mesmo.  

Definido o sujeito que fala e o seu status, a AAD nos orienta a  

 

[...] descrever também os lugares institucionais [de onde se obtém o discurso 

desse mesmo sujeito] e onde este encontra sua origem legítima e seu ponto 

de aplicação (seus objetos específicos e seus instrumentos de verificação) 
(2000a, p. 58).  

 

E, tais lugares são diversos. Então, a escola, os sindicatos, os órgãos 

governamentais e não governamentais são lugares que legitimam os discursos dos sujeitos. 

Compreende-se, ainda, que “os lugares institucionais” não estão restritos ou concentrados em 

um único local. Isto porque, “[...] todo um feixe de relações se encontra em jogo [...]” 

(FOUCAULT, 2000a, p. 59).  

E, identificados os lugares institucionais, 

 

[...] é preciso somar as posições que o sujeito pode ocupar na rede de 

informações (no ensino teórico [...]; no sistema da comunicação oral ou da 
documentação escrita: como emissor e receptor de observações, de 

relatórios, de dados estatísticos, de proposições teóricas gerais, de projetos 

ou de decisões) (FOUCAULT, 2000a, p. 59). 
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Vamos constatar que os sujeitos ocupam diversas posições. Eles não estão 

circunscritos apenas a um único status. Há, portanto, um feixe ou um nó de relações, uma vez 

que as coisas ditas não se encontram soltas, dissociadas ou mesmo desarticuladas, vindo, 

portanto, a formar conceitos para serem analisados e desvelados.  

Portanto, além das fontes documentais, realizamos 9 (nove) entrevistas semi-

estruturadas, com professores alfabetizadores (atuais e antigos) do projeto e aplicamos 

questionários, com perguntas abertas a 2 (duas) coordenadoras pedagógicas, sendo uma atual 

e uma ex. A opção por esse procedimento objetivou reunir informações sobre a prática 

discursiva do PEZP para a formação de professores alfabetizadores e analisar sua repercussão 

no processo de formação inicial de licenciados de diferentes cursos da UFPB, para atuarem 

nesta modalidade de educação, além de ter possibilitado confirmar os enunciados presentes 

nos discursos identificados no corpus documental.  

As entrevistas foram agendadas previamente, através de contato por telefone 

móvel entre o entrevistador e os entrevistados. Neste caso, recebemos, de uma das 

coordenadoras pedagógicas do projeto, uma lista com os números de telefones celulares dos 

professores alfabetizadores atuantes em 2010. O critério de seleção dos sujeitos entrevistados 

levou em consideração a disponibilidade dos mesmos em querer participar deste processo, 

como também o fato de estarem em efetivo exercício no PEZP durante esta pesquisa. Assim, 

do total de 15 (quinze) alfabetizadores de 2010, 5 (cinco) foram entrevistados, sendo dois 

deles com mais de um ano letivo de atuação no PEZP. 

O local das entrevistas variou conforme a disponibilidade de data e horário dos 

sujeitos participantes. Assim, das nove entrevistas realizadas, duas aconteceram nas 

residências dos entrevistados, uma, na sala de aula do CCHLA da UFPB, e seis, na sala da 

coordenação pedagógica do Projeto Escola Zé Peão, situada no Centro de Educação da UFPB. 

As entrevistas foram gravadas a partir de um aparelho MP4, foram posteriormente, 

transcritas, pelo próprio pesquisador, e enviadas, em anexo, para o e-mail dos entrevistados, 

para que eles tivessem acesso ao conteúdo de suas falas e pudessem, caso desejassem, 

complementá-las e/ou abreviá-las. Nenhum dos entrevistados acrescentou e/ou optou fazer 

cortes do conteúdo de suas falas.  

E, para aqueles que já passaram pelo projeto (os ex-alfabetizadores), 

estabeleceram-se os seguintes critérios:  

a) ter no mínimo dois anos letivos de atividade na condição de alfabetizador(a) no 

período de 1991 a 2009; 



176 

 

b) estar atuando na EJA ou, sendo egresso do projeto, ter produzido algo neste 

campo de educação. 

Dessa forma, convidamos, por meio dos endereços eletrônicos, 4 (quatro) ex-

professoras alfabetizadoras do Projeto Escola Zé Peão, para nos concederem entrevistas. O 

critério de acesso a estes sujeitos privilegiou a facilidade de contato, uma vez que eles 

mantêm contato com o pesquisador por meio de espaços comuns de atuação, a exemplo dos 

encontros do Fórum de Educação de Jovens e Adultos do estado da Paraíba.  

Todos os entrevistados assinaram, em duas vias, um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE C), elaborado pelo pesquisador em respeito a questões 

éticas que envolvem pesquisas com seres humanos, especialmente os seus discursos e falas. 

Também tiveram suas identidades preservadas através de um pseudônimo sugerido pelo 

próprio entrevistado. Além disso, os entrevistados estiveram muitos tranquilos durante a 

realização das entrevistas e demonstraram o desejo de contribuir com a pesquisa.  

Quanto à realização de entrevistas com membros da equipe de coordenação 

pedagógica do PEZP, fez-se o preenchimento de questionário, os quais foram enviados para 

os e-mails de dois atuais coordenadores pedagógicos e de duas ex-coordenadoras, e por elas 

reenviados para o e-mail do pesquisador. Apenas uma das coordenadoras atuais (Ametista) e 

uma das coordenadoras antigas (Isabelita) devolveram os instrumentos respondidos, no prazo 

estipulado. A opção pela coleta de dados, através do questionário com perguntas abertas para 

os coordenadores pedagógicos, deu-se em virtude do tempo de que estas não dispunham, na 

época da pesquisa, para realizar entrevistas, optando em contribuir a partir do preenchimento 

deste instrumento. 

Da mesma forma que os entrevistados, as coordenadoras pedagógicas 

questionadas sugeriram um nome fictício para que suas identidades fossem preservadas, e o 

critério de seleção deu-se do seguinte modo: tanto para os atuais como para os antigos, ter, no 

mínimo, dois anos letivos de atuação no PEZP na condição de membro da coordenação 

pedagógica. 

No Quadro 13 traçamos o perfil de todos os sujeitos entrevistados, por ordem de 

sequência das entrevistas e, no Quadro 14, o perfil dos membros da equipe de coordenação 

pedagógica questionados. 
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Quadro 13 – Caracterização do perfil dos sujeitos entrevistados 
 

Sujeitos  

 

Idade  

 

Formação/IES  

 

Local, data e hora da 

entrevista 

Tempo de experiência no PEZP 

(Por ano letivo) 

Alfabetizador(a) Coordenador(a) 

Pedagógica  

 

Renato 

 

26 anos 

Pedagogia/UFPB (60 

período) 

Sala da coordenação 

pedagógica do PEZP no 

dia 27/10 às 11 horas 

1 ano letivo 

(2010) 

 

__ 

 

Maria  

 

25 anos  

Pedagogia/UFPB 

(graduada) 

Sala da coordenação 

pedagógica do PEZP no 

dia 27/10 às 15 horas 

3 anos letivos 

(2007, 2008 e 

2009) 

 

__ 

 

Noemi  

 

23 anos  

Pedagogia/UFPB 

(graduada) 

Sala da coordenação 

pedagógica do PEZP no 

dia 28/10 às 10 horas 

3 anos letivos 

(2007, 2008 e 

2010) 

 

__ 

 

Soraya  

 

24 anos 

Pedagogia/UFPB (50 

período)  

Sala da coordenação 

pedagógica do PEZP no 

dia 28/10 às 16 horas 

2 anos letivos 

(2008 e 2010) 

 

__ 

 

Flor  

 

36 anos 

Pedagoga e Mestre 

em Educação pela 
UFPB 

Sala de aula do 

CCHLA/UFPB no dia 
28/10 às 18 horas 

4 anos letivos 

(1999, 2000, 
2001 e 2002) 

 

__ 

 

Humberto  

 
33 anos  

História/UFPB 
(último período) 

Sala da coordenação 
pedagógica do PEZP no 

dia 29/10 às 15 horas 

2 anos letivos 
(2009 e 2010) 

 
__ 

 

Elisângela  

 

39 anos  

Pedagoga, 

Professora da UEPB, 

Mestra em Educação 

pela UFPB 

 

Residência no dia 04/11 

às 15 horas 

 

3 anos letivos 

(1993, 1994 e 

1995) 

 

7 anos letivos 

(1996 a 2002) 

 

Mariana  

 

20 anos  

 

Pedagogia/UFPB (60 

período) 

Sala da coordenação 

pedagógica do PEZP no 

dia 05/11 às 9 horas e 

30 minutos 

 

1 ano letivo 

(2010) 

 

 

Beatriz  

 

34 anos  

Pedagoga e 

Mestranda em 

Educação pela UFPB 

Residência no dia 06/11 

às 15 horas 

3 anos letivos 

(1998, 1999 e 

2000) 

3 anos letivos 

(2004 a 2006) 

 

 

 

 

Quadro 14 – Caracterização dos sujeitos respondentes do questionário 
Sujeitos  Data de 

entrega do 

questionário 

Idade  

 

 

Formação  Tempo de experiência no PEZP 

(Por ano letivo) 

Graduação  Pós-Graduação  Alfabetizador(a) Coordenador(a) 

Pedagógica  

 

Isabelita  

16/11/2010 45 

anos  

Pedagogia Mestranda em 

Educação  

2 anos letivos 

(1991 a 1992) 

3 anos letivos 

(1994 a 1997) 

 

Ametista  

 

23/11/2010 

 

51 

anos 

 

Lic. em 

História 

Especialização 

em EJA e a 

Diversidade/UNB 

 

1 ano letivo 

(1995) 

 

15 anos letivos 

(desde 1996) 
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As informações contidas nos quadros 13 e 14 expressam o lugar de onde falam os 

sujeitos, bem como a sua condição de sujeito enunciador, ou seja, a condição daquele que é 

autorizado a proferir um dado discurso. 

Por fim, esclarecemos que tanto as entrevistas semi-estruturadas, como a 

aplicação de questionário, tiveram por meta restituir a percepção dos sujeitos em relação a 

algumas questões apresentadas nos documentos analisados, e as respostas obtidas foram 

imprescindíveis para compreendermos a problemática desta pesquisa e consolidar esta tese.   

 

4.1.2 A perspectiva foucaultiana da Análise Arqueológica do Discurso: categorias, 

tratamento e análise das informações coletadas 

 

[...] quem pretende sistematizar o trabalho de um „filósofo edificante‟ não 

chega jamais à „verdade‟ dos fatos, mas sim a uma leitura, a uma 
possibilidade, entre outras, de exploração (MOREIRA, 2004, p. 611). 

 

As informações coletadas durante o processo de investigação foram tratadas, 

segundo a perspectiva foucaultiana de Análise Arqueológica do Discurso. Essa forma de 

abordagem se refere a um modo específico de se conhecer como os homens têm produzido 

seu saber sobre os fenômenos, as coisas existentes no corpo social, a partir das práticas 

discursivas e não discursivas dos sujeitos humanos. Conforme assevera Foucault (1996, p. 

25), a “análise arqueológica é a análise da maneira [...] pela qual os objetos são constituídos, 

os sujeitos se colocam, e os objetos se formam”.  

A AAD é uma forma de abordagem que se ocupa dos enunciados, identificados 

nos discursos (DELEUZE, 2006). Sob esta perspectiva, não se analisam unidades linguísticas 

(frases, proposições, palavra etc.). Pelo contrário, sua intenção, seu objeto de estudo e 

pesquisa é descobrir os enunciados presentes nessas unidades. Para isso: “É preciso então 

rachar, abrir as palavras, as frases e as proposições para extrair delas os enunciados [...]” 

(DELEUZE, ibidem, p. 61). A acuidade e a sensibilidade do pesquisador, aliadas ao rigor 

científico, entram em jogo para a realização de tal intento, isto é, observar, nos documentos e 

nos textos das entrevistas, os enunciados que tratam da formação de professores 

alfabetizadores do campo da EJA, na prática discursiva do Projeto Escola Zé Peão.   

Os enunciados, em termos amplos, correspondem às unidades do discurso. Todo e 

qualquer discurso muito dificilmente não possui enunciados presentes em si. Foucault vai 

entender o discurso como elemento disperso e descontínuo, fora da lógica da linearidade. Ele 

rompe com a forma de fazer pesquisa como algo cujas ideias estão encadeadas retilineamente, 
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previstas como que seguindo uma ordem cronológica. Afirma o filósofo a esse respeito: “[...] 

é preciso desalojar essas formas e essas forças obscuras pelas quais se tem o hábito de 

interligar os discursos dos homens; é preciso expulsá-las da sombra onde reinam” 

(FOUCAULT, 2000a, p. 24).  

Entretanto, em nossas análises, não descartarmos as “práticas não discursivas” e 

delas, igualmente, tentamos identificar os enunciados referentes à formação de professores de 

EJA, balizada na perspectiva da Educação Popular. Em vista disso, Machado faz a seguinte 

observação, ao analisar a Arqueologia do saber:  

 

Enfim, e isto é um ponto importante, a análise arqueológica como descrição 
dos discursos não deve se fechar no interior do próprio discurso. Pelo 

contrário, uma de suas ideias básicas é articular o acontecimento 

discursivo com o acontecimento não-discursivo, as formações 

discursivas com as formações não-discursivas. Ela não permanece 

unicamente ao nível do discurso, embora essa seja o seu objeto, aquilo para o 

qual tudo converge, mas busca estabelecer uma relação com acontecimentos 
de uma outra ordem, seja ela técnica, econômica, social ou política (1988, p. 

166, grifo nosso). 

 

Atinente a esse assunto, o próprio Foucault (2000a, p. 34) deixa claro que as 

“análises dos acontecimentos discursivos não está, de maneira alguma limitada a semelhante 

domínio; e, por outro lado, o recorte do próprio domínio não pode ser considerado como 

definitivo, nem como válido de forma absoluta [...]”. Todavia, neste instante da arqueologia, 

Foucault não priorizou tal articulação (formações discursivas e formações não discursivas). 

Penso que na fase da genealogia, ele se aproxima mais deste intento, ao refletir sobre a 

sociedade disciplinar e suas formas de poder. Para ele, o poder possui efeitos nos corpos dos 

indivíduos rumo a um efeito disciplinar do próprio corpo. Portanto, se o poder é um discurso 

que provoca efeitos de poder e de verdade sobre os indivíduos existentes em um corpo social, 

logo tal poder e suas intenções serão refletidas nas ações (nas práticas não discursivas) destes 

mesmos indivíduos.  

 

Efetivamente, aquilo que faz com que um corpo, gestos, discursos e desejos 

sejam identificados e constituídos enquanto indivíduos é um dos primeiros 
efeitos do poder. [...] O indivíduo é um efeito do poder e simultaneamente, 

ou pelo próprio fato de ser um efeito, é seu centro de transmissão. O poder 

passa através do indivíduo que ele constitui (FOUCAULT, 2008, p. 183-

184). 
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Na proposta de análise arqueológica do discurso, o analista é orientado a não 

remeter o discurso “[...] à longínqua presença da origem; é preciso tratá-lo no jogo de sua 

instância”, afirma Foucault (2000a, p. 28). Em outras palavras, entendemos que não há 

necessidade de tratar o discurso, buscando sua origem, mas no que é posto por ele, no 

momento em que ele é enunciado. Isto porque, para Foucault (ibidem, p. 30), “[...] os 

enunciados são acontecimentos”, ou seja, o discurso é tratado segundo uma perspectiva 

histórica. E, segundo Charaudeau e Maingueneau (2006, p. 29),  

 

No interior da análise do discurso – segundo uma perspectiva histórica –, o 

acontecimento discursivo se define em relação à inscrição do que é dito em 

um momento determinado em configurações de enunciados. [Para Foucault] 
um enunciado é sempre um acontecimento, na medida em que sua análise 

não pode ser reduzida a considerações sobre a língua, o sentido e o referente. 

 

Os enunciados, por conseguinte, são algo que se diz de um determinado modo 

em um dado contexto sócio-histórico. Expressam uma forma de leitura da realidade que, 

para Focault, ressurge em outro dado momento histórico, em virtude de determinados 

acontecimentos sociais.  

Assim tal abordagem teórico-metodológica objetiva identificar as unidades do 

discurso: os enunciados. Ela não pode ser confundida com uma análise no nível linguístico, 

apesar da necessidade da língua para se estabelecer um corpus para análise. Diante disto, “[...] 

o enunciado é sempre um acontecimento que nem a língua nem o sentido podem esgotar 

inteiramente” (ibidem, p. 32). Os enunciados são as unidades do discurso e precisam de 

um corpo linguístico para poder aparecerem ou serem descobertos, ou seja, de textos 

que possam revelá-los, para dar a conhecer determinado objeto de investigação. Então, a 

linguagem é um componente fundamental para a análise do discurso.  

Nesta abordagem de análise, não se compreende o discurso como algo escondido, 

indizível ou não dito. Sendo assim, a análise arqueológica possui a linguagem como ponto de 

partida para investigação. A linguagem é essencial para que se possa falar sobre o objeto de 

interesse do pesquisador. Ela é a mediação entre o homem e a natureza. A linguagem é a 

forma de expressão que os sujeitos humanos construíram para se relacionar com a natureza 

ou, como assevera Orlandi (2005, p. 15): “A análise de Discurso concebe a linguagem como 

mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social”.  

Os enunciados, quando analisados no âmbito do discurso, nos remetem a 

determinado campo do conhecimento, a exemplo da educação, da antropologia, da medicina 

clínica – especialmente essa última, um dos objetos de estudos arqueológicos foucaultianos. 
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Este campo de conhecimento é que vai dar origem à formação dos objetos que, na 

perspectiva da AAD, se constituem em enunciados dispersos no tempo e espaço e que, em 

nosso caso, são os enunciados sobre a formação de professores alfabetizadores no campo da 

educação de jovens e adultos, balizada pela teoria da Educação Popular, presentes na prática 

discursiva na experiência concreta do PEZP.  

Assim, para atender as orientações da AAD, foi demarcada como superfície de 

emergência dos enunciados ou lugar de aparecimento do objeto o Projeto Escola Zé Peão. 

Isso reforça a ideia de que os enunciados não são algo solto, sem um locus que lhes garanta 

uma origem ou um espaço de emergência. Portanto, o foco em uma experiência de EJA 

balizada pelo paradigma da Educação Popular, comporta enunciados que tratam da formação 

de professores, a partir de práticas discursivas. Confirmando este entendimento, Deleuze 

(2006, p. 21, grifo nosso) faz a seguinte constatação:  

 

Uma instituição comporta ela mesma enunciados, por exemplo, uma 
constituição, uma carta, contrato, inscrições e registros. Inversamente, os 

enunciados remetem a um meio institucional sem o qual os objetos 

surgidos nesses lugares do enunciado não poderiam ser formados [...]. 

 

O percurso metodológico da AAD orienta, ainda, para que se faça a descrição das 

instâncias de delimitação do objeto, isto é, a delimitação do corpus documental para análise, 

pois, uma das características dos enunciados, dentre tantas, é a sua diversidade. Por isso, a 

necessidade de se estabelecer um corpus para análise do objeto em questão; a necessidade 

de delimitação, de um recorte para analisá-lo. No campo discursivo da educação, os 

enunciados que surgem, através das superfícies de aparecimento, são diversos e tratam de 

vários e determinados assuntos: formação do educador, relação professor-aluno, avaliação da 

aprendizagem, didática, proposta pedagógica, gestão, currículo etc. Por isso, a necessidade do 

recorte, da demarcação do dado objeto e a delimitação do corpus para a análise. 

Enfim, a necessidade de se analisarem as grades de especificação do objeto, ou 

seja, as relações possíveis entre os enunciados. É essa relação que “[...] atuando no discurso 

[...], permitiram a formação de todo um conjunto de objetos diversos” (FOUCAULT, 2000a, 

p. 50), ou seja, de uma formação discursiva (FD). A FD é quem vai dar origem a um dado 

objeto, porquanto será ela que irá reunir o conjunto de enunciados para formá-lo. Logo,  

 

[...] a formação discursiva se define (pelo menos quanto a seus objetos) se se 

puder estabelecer um conjunto semelhante; se se puder mostrar como 

qualquer objeto do discurso em questão aí encontra seu lugar e sua lei de 
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aparecimento; se se puder mostrar que ele pode dar origem, simultânea ou 

sucessivamente, a objetos que se excluem, sem que ele próprio tenha que se 

modificar (FOUCAULT, ibidem, p. 50-51). 

 

Portanto, o objeto, para existir, necessita de um feixe de relações. Tal feixe está 

dentro de uma ordem de condições de aparecimento. Tais condições são históricas e de 

domínio de parentesco com outros objetos. Neste caso, tivemos que situar historicamente o 

objeto de pesquisa desta tese, apresentando alguns cenários discursivos, os quais 

oportunizaram o aparecimento dos discursos aqui analisados. Estes cenários são históricos e 

nos levaram à compreensão de que objeto do discurso precisa, portanto, estar inserido em 

uma dada formação discursiva (FOUCAULT, ibidem, p. 51). 

Ainda no tocante às relações entre objetos, Foucault entende que elas  

 

[...] são estabelecidas entre instituições, processos econômicos e sociais, 

formas de comportamentos, sistemas de normas, técnicas, tipos de 
classificação, modos de caracterização [...] enfim [o objeto] colocado em um 

campo de exterioridade (FOUCAULT, ibidem).     

 

No Diagrama 2, apresentamos uma síntese do percurso metodológico da 

Arqueologia do Saber, proposto por Foucault (2000a).  

 

Diagrama 2 – Síntese do percurso metodológico sugerido por Foucault para análise dos 

enunciados 
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4.1.3 Os enunciados: identificação, descrição e análise 

   

Para que fosse possível identificar o enunciado, descrevê-lo e analisá-lo, foi 

preciso obter a compreensão de que ele não é uma proposição e muito menos se pode “[...] 

definir um enunciado pelos caracteres gramaticais da frase” (ibidem, p. 93). Isto nos levou, 

ainda, a entender que os enunciados transpõem as frases, as regras gramaticais, uma palavra 

etc. Além disso, tivemos que considerar que tudo que é passível de materialização 

suplementar, pode conter um dado enunciativo, isto é,  

 

[...] uma árvore genealógica, um livro contábil, as estimativas de um balanço 
comercial, são enunciados [...]; uma equação de enésimo grau ou fórmula 

algébrica da lei da refração devem ser consideradas como enunciados [...] 

Finalmente, um gráfico, uma curva de crescimento, uma pirâmide de idades, 
um esboço de repartição, formam enunciados [...] (FOUCAULT, 2000a, p. 

93).  

 

Vê-se, desse modo, que o enunciado é muito mais amplo que uma frase ou uma 

proposição lógica. Ele pode ser encontrado “[...] onde não se pode reconhecer nenhuma frase; 

encontramos mais enunciados do que os speech acts que podemos isolar [...]” (FOUCAULT, 

2000a, p. 95). Logo, declara Foucault (Ibidem, p. 96): “O limiar do enunciado seria o limiar 

da existência dos signos”.  

Assim, os enunciados vão existir a partir de uma materialidade, mas também a 

partir da contribuição do indivíduo que assumirá a função do autor, uma vez que nada se 

registra, nada se escreve, nada se produz, se estamos estudando as Ciências Humanas, sem a 

colaboração do sujeito humano. Desse modo, ressalta Foucault (2000a) que, para um dado 

enunciado existir, se faz necessária uma materialidade expressa através dos signos. Isto é, para 

que uma sequência de elementos linguísticos (relação de signos, frases ou proposições) possa 

ser analisada como enunciado, exige-se que ela apresente as seguintes características
70

: 

a) um espaço correlato ou um referencial: “um conjunto de domínios em que 

tais objetos podem aparecer e em que tais relações podem ser assinaladas [...]”. Sendo assim, 

a questão que erguemos, quando se pretende analisar um enunciado, é: um dado enunciado 

nos remete a que ou a qual referencial? O referencial, de acordo com Foucault (2000a, p. 

104),  

                                                
70 Um estudo que pode servir para consulta e consequente aprofundamento da questão em foco, sob inspiração 

da leitura de Arqueologia do Saber, é o primeiro capítulo da dissertação defendida por Márcia Vescovi 

Fortunato, no Programa de Pós-Graduação em Educação da USP, em 2003, intitulado Autoria sob a 

materialidade do discurso, p. 15-31. Disponível eletronicamente no site desta universidade.  
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[...] não é constituído de „coisas‟, de „fatos‟, de „realidades‟, ou de „seres‟, 

mas de leis de possibilidades, de regras de existência para os objetos que aí 

se encontram nomeados, designados ou descritos, para as relações que aí se 
encontram afirmadas ou negadas. O referencial do enunciado forma o lugar, 

a condição, o campo de emergência, a instância de diferenciação dos 

indivíduos ou de objetos, dos estados de coisas e das relações que são postas 

em jogo pelo próprio enunciado; define as possibilidades de aparecimento e 
de delimitação do que dá à frase seu sentido, à posição seu valor de verdade. 

 

É um conjunto que caracteriza o nível enunciativo da formulação. Não é nem seu 

nível gramatical e muito menos seu nível lógico. Logo, “[...] a descrição do nível enunciativo 

[se faz através da] análise das relações entre o enunciado e os espaços de diferenciação, em 

que ele mesmo faz aparecer as diferenças” (FOUCAULT, ibidem, p. 105).  

O espaço correlato pode se configurar em dimensões políticas, educacionais, 

econômicas, sociais etc. Em síntese, esses campos, tomados como exemplos, são referências 

que formam um lugar, uma condição, um destaque que diferencia os enunciados, mas, no 

entanto, se reúnem em um feixe de relações entre si.   

No diagrama 3, apresentamos um exemplo para ilustrar nossa compreensão sobre 

o assunto em questão. As setas indicam o espaço correlato ou referencial existentes.  

 

Diagrama 3 – Síntese do espaço correlato ou referencial, baseado em Foucault (2000a) 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) um sujeito enunciativo ou “autor” 

 

Para Foucault (2000a, p. 107), o sujeito enunciativo 
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de movimentos 
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Formação do 

educador popular  
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[...] é uma função determinada, mas não forçosamente a mesma de um 

enunciado a outro; na medida que é uma função vazia [ou seja, não possui 

um dono, um proprietário], podendo ser exercida por indivíduos, até certo 
ponto, indiferentes, quando chegam a formular o enunciado; e na medida em 

que um único e mesmo indivíduo pode ocupar, alternadamente, em uma 

série de enunciados, diferentes posições e assumir o papel de diferentes 

sujeitos. 

 

Assim, pode-se entender que o sujeito enunciativo é uma função ocupada em um 

dado momento para poder proferir um determinado enunciado.  

 

Não é preciso, pois conceber o sujeito do enunciado como idêntico ao autor 

da formulação, nem substancialmente, nem funcionalmente. Ele não é, na 

verdade, causa, origem ou ponto de partida do fenômeno da articulação 
escrita ou oral de uma frase [...]. É lugar determinado e vazio que pode ser 

efetivamente ocupado por indivíduos diferentes [...]. Esse lugar é uma 

dimensão que caracteriza toda formulação enquanto enunciado, constituindo 
um dos traços que pertencem exclusivamente à função enunciativa e 

permitem descrevê-la (FOUCAULT, 2000a, p. 109). 

 

O filósofo nos leva a entender que tudo que propagamos é influenciado pelo lugar, 

ou seja, pela posição social que ocupamos. São essas instâncias sociais que produzem os 

enunciados. Nós apenas atuamos na condição função sujeito, função autor ou sujeito 

enunciador.  

 

c) campo associado ou domínio associado: segundo Foucault, é o que oportuniza 

ao enunciado ser diferente de um conjunto de signos, de uma frase e de uma proposição. 

Assim, o campo associado é o que possibilita a um dado enunciado costurar uma teia de 

relações com outros enunciados. Desse modo, o enunciado,  

 

[...] desde a sua raiz, ele se delineia em um campo enunciativo onde tem 
lugar e status, que lhe apresenta relações possíveis com o passado e que lhe 

abre um futuro eventual. Qualquer enunciado se encontra assim 

especificado: não há enunciado em geral, enunciado livre, neutro e 
independente; mas sempre um enunciado fazendo parte de uma série ou de 

um conjunto, desempenhando um papel no meio dos outros, neles se 

apoiando e deles se distinguindo: ele se integra sempre em um jogo 

enunciativo, onde tem sua participação, por ligeira e ínfima que seja [Logo] 
não há enunciado que não suponha outros; não há nenhum que não tenha, em 

torno de si, um campo de coexistência, efeitos de série e de sucessão, uma 

distribuição de funções e de papéis (FOUCAULT, 2000a, p. 113-114).  

 

Em síntese, o filósofo reforça sua ideia de que, para que uma sequencia de 

elementos linguísticos possa ser analisada como um enunciado deverá estar inserida em um 
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campo associado, ou seja, articulada a outros enunciados, mas não sendo os outros, muito 

menos, sua continuidade. Sendo assim, podemos exemplificar que um dado enunciado do 

campo jurídico faça associação com enunciados do campo educacional, do campo da ética e 

da moral etc. Diante disto, o enunciado, ou um grupo de enunciados são multiplicidades 

(DELEUZE, 2006). Isto é, eles existem a partir de um feixe de relações com outros 

enunciados em tempos e espaços distintos. Não há, então, uma necessidade cronológica entre 

os enunciados, mas a busca de uma certa regularidade entre eles.   

d) possuir existência material: o enunciado posto, colocado, deverá, portanto, ser 

apresentado através de uma espessura material. E, tal materialidade, não é dada apenas em 

forma suplementar, apesar de ser uma parte que constitui o enunciado (FOUCAULT, 2000a). 

Desse modo, entendemos que a materialidade de um enunciado está em sua existência como 

tal (ou como ente). “As coordenadas e o status material do enunciado fazem parte de seus 

caracteres intrínsecos” (ibidem, p. 115).  

Portanto, o enunciado, em parte materializado através de suplementos diversos e 

em parte materializado em sua existência enquanto um ente é o que o faz existir na condição 

de enunciado. Com tudo isso, afirma Foucault (2000a, p. 116) que a materialidade “[...] é 

constitutiva do próprio enunciado: o enunciado precisa ter uma substância, um suporte, um 

lugar e uma data”.  

Desse modo, pensar a materialidade do enunciado é pensar que ela não se 

circunscreve apenas ao que é sensível, palpável ou através de uma espessura material. Em 

síntese, a materialidade do enunciado é constituída, parcialmente, por uma dada espessura 

material e pela própria identidade do enunciado. Há, aí, portanto, uma relação de 

interdependência: a identidade do enunciado entendida como sendo a presentificação do 

mesmo. Ao detectá-lo, eis que ele se materializa na condição de identidade, de ser, e, para 

isto, necessita de um suplemento, seja através de uma foto, ilustração, charge, texto, palavras, 

frase, enfim. 

No campo da Educação Popular, vamos buscar entender a materialidade dos 

enunciados, concernentes à formação de professores para a EJA, presente tanto nos 

suplementos (pareceres, leis, artigos, relatórios, propostas pedagógicas, pautas de oficinas 

pedagógicas, relatos orais transcritos etc.), os quais são provenientes de práticas, de ações 

(formações não discursivas) de determinadas experiências formativas de professores de EJA, 

de instituições governamentais, bem como na própria existência do enunciado.  
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O enunciado não é algo simples e fácil de ser estabelecido, identificado, afirma 

Foucault (2000a). Por isso, ele o insere naquilo que denomina de função enunciativa, a qual 

põe em jogo unidades.  

 

[...] elas podem coincidir às vezes com frases, às vezes com proposições; 

mas são feitas às vezes de fragmentos de frases, séries ou quadros de signos, 

jogo de proposições ou formulações equivalentes [...] Em suma, o que se 
descobriu não foi o enunciado atômico – com seu feito de sentido, sua 

origem, seus limites e sua individualidade – mais sim o campo de exercício 

da função enunciativa e as condições segundo as quais ela faz aparecerem 

unidades diversas (que podem ser, mas não necessariamente, de ordem 
gramatical ou lógica) (FOUCAULT, 2000a, p. 122). 

 

No Diagrama 4, apresentamos uma síntese do que estamos expondo sobre os 

requisitos para se examinar os enunciados, segundo a compreensão foucaultiana.  

 

Diagrama 4 – Síntese dos requisitos para o exame dos enunciados, segundo Foucault (2000a) 

 

 

 

Por fim, a AAD nos orientou a analisar os enunciados, considerando-os nas 

formas de raridade, de exterioridade e de acúmulo. O efeito de raridade significa entender 

que nem todos os enunciados estão ainda em circulação. 
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Muitos enunciados estão adormecidos em suas instâncias proliferadoras. É 

preciso, portanto, pô-los em circulação; fazer com que eles apareçam e sejam revelados. A 

esse respeito, a pesquisa tem um importante papel, pois ela colabora com o processo de fazer 

circular os enunciados, tornando-os conhecidos, independentemente do seu lugar de 

emergência (seja ele acadêmico ou não acadêmico).   

Referente ao efeito de exterioridade, Foucault não vincula os enunciados a um 

sujeito, a um ser ou a um cogito. “Não importa quem fala, mas o que ele diz não é dito de 

qualquer lugar. É considerado, necessariamente no jogo de uma exterioridade” (FOUCAULT, 

2000a, p. 142). Nesse caso, tivemos que nos preocupar, como já citamos anteriormente no 

corpo deste texto, em fazer uma descrição do cenário discursivo, pelo qual possibilitou o 

aparecimento do dado enunciativo. E, essa descrição, portanto, é histórica, uma vez que a 

AAD “[...] se desdobra na dimensão de uma história geral; [...]; o que ela quer revelar é o 

nível singular em que a história pode dar lugar a tipos definidos de discursos que têm, eles 

próprios, seu tipo de historicidade e que estão relacionados com todo um conjunto de 

historicidades diversas” (FOUCAULT, 2000a, p. 189). 

E por fim, o efeito de acúmulo, pelo qual os enunciados formam um conjunto, 

cujos elementos ora se aproximam e se completam, ora estão distantes. Isso porque a 

linguagem é movimento, não está inerte. Há um acúmulo de enunciados proferidos, ditos, 

dispersos em um dado tempo e espaço. Para isso, tivemos que levar em conta que o enunciado 

deve ser considerado em sua remanência, isto é, entender que os enunciados não se encontram 

apenas no campo da memória. Mas que eles estão preservados em “[...] um certo número de 

suportes e de técnicas materiais [...] segundo certos tipos de instituições [...] e com certas 

modalidades estatutárias [...]” (FOUCAULT, 2000a, p. 143). 

Em seguida, os enunciados são analisados, segundo a forma da aditividade que 

lhes é específica. Tal especificidade deve ser entendida como algo peculiar ao próprio 

enunciado. Não se podem analisar os enunciados pensando em fazer um amontoado, uma 

simples justaposição de elementos contínuos. Tivemos, portanto, que considerar sua 

dispersão, sua evolução e: “Além do mais, [considerar que] as formas de atividade não se 

apresentam de forma definitiva para uma categoria determinada de enunciados [...]” 

(FOUCAULT, ibidem). Os próprios exemplos, apontados por Foucault, nos asseguram que os 

enunciados evoluem, não seguem uma mesma regra, não são contínuos. Ou seja, não podem 

ser analisados como uma sequência lógica e cronologicamente linear. A história possui picos, 

podendo haver cortes das sequências. Lembramos, mais uma vez, tanto da característica da 

dispersão dos enunciados como do efeito da raridade. Eles nos anunciam as 
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especificidades de cada enunciado existente. Não há como querer concatená-los, justapô-los, 

como se todos fossem uma sequência fácil para se fazer isso.  

E, terceiro e último aspecto: levamos em consideração os fenômenos de 

recorrência. Para se entender esse aspecto, deve-se atentar para o campo de elementos 

antecedentes que compreende todo enunciado pelos quais se situa. Este mesmo campo de 

elementos “[...] tem o poder de reorganizar e de redistribuir segundo relações novas [A 

recorrência constitui o passado do enunciado] coloca o passado enunciativo como verdade 

adquirida, como um acontecimento que se produzia [...] como um objeto de que se pode falar” 

(FOUCAULT, ibidem, p. 143).   

E, por último, a remanência, a aditividade e a recorrência são aspectos 

importantes a serem considerados para se analisarem os enunciados. São eles que nos 

permitem observar o efeito de acúmulo. Portanto, descreve-se um conjunto de enunciados, 

consequentemente, “[...] para aí reencontrar não o momento ou a marca da origem, mas, sim, 

as formas específicas de um acúmulo [...]” (FOUCAULT, Ibidem, p 144), e assim encontrar 

sua positividade ou o efeito de sentido de um dado discurso. 

Deste modo, a proposta de análise arqueológica foucaultiana, a AAD, busca nos 

textos descobrir a regularidade de uma prática discursiva, anterior ou posterior, pondo-os em 

confronto, pois, como afirma Foucault (2000a), as regularidades postas em oposição a outras 

regularidades de enunciados caracterizam outros enunciados. A regularidade não acontece de 

modo que possa ser mensurável, “[...] não pode, pois, valer como índice de frequência ou de 

probabilidade; especifica um campo efetivo de aparecimento. Todo enunciado é portador de 

uma certa regularidade e não pode dela ser dissociado” (FOUCAULT, ibidem, p. 165).  

Por conseguinte, a arqueologia busca definir os próprios discursos enquanto 

práticas que obedecem a regras, pois o discurso, para Foucault, é considerado como 

monumento. Sendo assim, a Arqueologia do saber não se constitui em uma disciplina 

interpretativa, apesar de que o analista do discurso descreve para poder analisar/interpretar. O 

discurso, portanto, não é um documento, ou signo de outra coisa, mas é tratado em seu 

próprio volume. A arqueologia também é uma análise diferencial das modalidades de 

discurso. E, finalmente, a arqueologia é a descrição sistemática de um discurso-objeto. 

Foucault (2000a, p. 160) revela que não é interesse da arqueologia “[...] reconstituir o que 

pôde ser pesado, desejado, visado, experimentado, almejado pelos homens no próprio instante 

em que proferem o discurso [...]”. Segundo ele, a arqueologia é uma reescrita, mantida na 

forma da exterioridade, ou seja, “[...] uma transformação regulada do que foi escrito” 

(ibidem). E que, ainda, os enunciados possuem o poder de serem repetidos em espaços e 
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tempos diferentes, e as regiões ou campos dos enunciados devem ser encarados como 

domínios ativos.  

Assim sendo, o presente capítulo apresentou o percurso teórico-metodológico pelo 

qual identificamos, descrevemos e analisamos os enunciados presentes nas práticas 

discursivas do Projeto Escola Zé Peão. Apresentamos as categorias e os principais conceitos 

da AAD que embasaram e nortearam esta proposta de investigação. Temos ciência de que tal 

empresa foi desafiadora em virtude dos limites postos à nossa condição de pesquisador.  

Por fim, ao longo do texto da tese, ressaltamos que, o que se segue é o resultado 

de uma investigação que se direciona no sentido de extrair dos discursos proferidos pelos 

sujeitos enunciadores e seus respectivos lugares os enunciados que revelam uma prática em 

relação à formação de professores alfabetizadores de EJA, na perspectiva da Educação 

Popular. Isto porque, “[...] a partir dos próprios discursos, da materialidade dos enunciados, de 

suas condições de produção, pode-se descrever a trama de coisas ditas a respeito de uma 

época” (FISCHER, 1996, p. 125). Assim, os textos estudados e analisados, oriundos de 

documentos como de depoimentos orais e escritos, permitiram conhecer mais do objeto em 

foco. Assim sendo, está posto nosso desafio, ou seja, 

 

Agora, chegamos ao teste maior: fazer essas afirmações e sugestões de 
análise da realidade tornarem-se operacionais, tanto quanto isso for possível. 

Não se verá uma „aplicação‟ de Foucault, nas análises a seguir. Mas um 

modo próprio de „trabalhar com‟ o autor, abrir-se à sua forma precária, 
inconclusa e criativa de operar sobre os documentos, refazendo os caminhos 

sempre que necessário e não temendo expor as errâncias (FISCHER, 1996, 

p. 129).   

 

Com estas afirmações e os desafios postos, passaremos a etapa posterior desta 

pesquisa, considerando todo o percurso até aqui executado.  
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5 O PROJETO ESCOLA ZÉ PEÃO 

 

No presente capítulo, objetivamos introduzir e analisar nosso objeto de estudo, a 

formação de professores de EJA na perspectiva da Educação Popular, no cenário discursivo 

do Projeto Escola Zé Peão. Para isso, reforçamos nossos argumentos de escolha por este e não 

por outro projeto de alfabetização, posicionando o PEZP na condição de acontecimento 

discursivo. Apresentamos, inicialmente, o cenário discursivo da construção civil e o fenômeno 

do analfabetismo; em seguida, a criação e a ordem de funcionamento do Projeto (salas de 

aulas, os cursos de alfabetização e pós-alfabetização, os trabalhadores educandos, a equipe 

pedagógica, os financiamentos e parcerias).  

O PEZP possui uma materialidade histórica que propiciou emergir seu discurso 

em um determinado tempo e espaço. O Projeto, portanto, se configura em “um espaço de 

exterioridade em que se desenvolve uma rede de lugares distintos” (FOUCAULT, 2000a, p. 

62). Isto é, este discurso somente é possível graças ao feixe de relações que estabelece com 

outros discursos dispersos em tempos e espaços diferenciados. Portanto, são analisadas as 

práticas formativas do PEZP em sua evidência e existência histórica, em sua condição de 

acontecimento discursivo (Cf. FOUCAULT, 2000b, p. 57).  

Sendo assim, este capítulo se propõe a apresentar o referido projeto, desde a sua 

ordem de funcionamento até os enunciados que revelam a intencionalidade para a formação 

de professores no campo da EJA.  

 

5.1 O PROJETO ESCOLA ZÉ PEÃO NA CONDIÇÃO DE ACONTECIMENTO 

DISCURSIVO 

 

Em 1997, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) divulgou, em um de seus suplementos, intitulado La Educación de 

Adultos en un Mundo en Vías de Polarización, que trabalhadores brasileiros aprendem a 

fazer-se escutar. Estava posto um discurso de projeção internacional sobre o PEZP, pelo qual 

se reconhecia a sua ação alfabetizadora, como se constata na seguinte citação:  

 

[...] um Estado da região nordestina (Paraíba), cuja metade da população era 

analfabeta, em especial, nas zonas rurais, de onde são oriundos grande parte 

dos operários da indústria da construção civil; a atuação do sindicato da 
categoria (SINTRICOM) ao encabeçar uma campanha de alfabetização de 

seus membros, somando forças com a Universidade Federal da Paraíba, 
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implanta salas de aulas no próprio ambiente de trabalho destes operários da 

construção civil; a utilização de estudantes universitários como professores 

de leitura e de escrita elementar (alfabetização) e de disciplinas científicas, e; 
o êxito que obteve o referido sindicato e a equipe universitária com a 

mobilização de trabalhadores-operários da construção civil é uma prova de 

que a determinação constitui um fator crucial no sucesso de qualquer esforço 

de alfabetização de adultos (UNESCO, 1997, p. 34). 

 

Estes enunciados reconhecem a ação alfabetizadora do PEZP como uma das mais 

importantes no combate ao analfabetismo no estado da Paraíba que, segundo o PNAD, de 

1998, desenhava o seguinte quadro: taxa nacional de analfabetismo de 13,8%; da Região 

Nordeste, de 27,5%, e do estado da Paraíba, com 28,7% de sua população, de 15 anos ou 

mais, por gênero e raça (PNAD, 1998)
71

. Esses dados reforçam o efeito de sentido e a 

existência do PEZP como experiência que tende a contribuir para o processo de 

escolarização/alfabetização do operário da construção civil, pois, por ser, em sua maioria de 

origem rural, tal condição reforça ainda mais o fenômeno do analfabetismo nesta indústria.   

Outro dado que provoca também efeito de sentido, tanto internacionalmente, 

como nacional e local, e posiciona o PEZP na condição de acontecimento discursivo, são as 

produções acadêmicas (artigos, monografias de graduação e especialização, dissertações e 

trabalhos apresentados em eventos). São informações referentes tanto a origem do grupo 

sindical “Zé Pião”, como a indústria da construção civil de João Pessoa e ao próprio Projeto 

Escola Zé Peão, a partir do levantamento realizado em seus arquivos e sistematizados na 

sequência dos Quadros 15, 16, 17 e 18, no corpo deste capítulo. 

Posto na condição de acontecimento discursivo, o PEZP surge na década de 1990, 

a partir de um dispositivo denominado de “parceria” entre a Universidade Federal da 

Paraíba/Centro de Educação/Programa de Pós-graduação em Educação e o Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria e do Mobiliário de João Pessoa/PB (SINTRICOM). A parceria da 

Universidade com o SINTRICOM, segundo testemunho de um dos fundadores do PEZP
72

, 

deu-se, inicialmente, em função de um trabalho de assessoria que se vinha realizando junto ao 

grupo “Zé Pião”, como foi constatado na citação seguinte: 

   

Eu vinha assessorando primeiro o grupo de oposição Zé Pião desde 1983 e 

depois a direção do sindicato depois da vitoria em 1986. A direção estava 

interessada em desenvolver um projeto para elevar o nível de escolaridade 

                                                
71 Conforme dados obtidos no sistema online “Indicadores Demográficos e Educacionais do MEC”, em 

30/09/2010, a Paraíba registra a taxa de analfabetismo de 29,71% de sua população de 15 anos ou mais. 

Esses mesmos dados têm como referência o IBGE – Censo Demográfico de 2000. Disponível em: <http: 

ide.mec.gov.br//2008/gerarTabela.php>. 
72 Depoimento colhido por e-mail em 03/02/2011.  
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dos operários da construção civil reconhecendo a sua dificuldade de 

acessar informações escritas. Acharam que era difícil construir um 

sindicato democrático e participativo sem uma base minimamente 
escolarizada. Em 1990, o governo Collor lançou um edital para apoiar a 

elaboração de projetos de alfabetização (se não me engano para comemorar 

o ano internacional da Alfabetização da UNESCO). Decidimos elaborar e 

encaminhar uma proposta. 

Timothy D. Ireland, ex- coordenador geral do PEZP, em 03/02/2011 

 

E, quanto à justificativa da presença do PPGE/UFPB nesta parceria, o professor 

Timothy Ireland apresentou a seguinte resposta: 

  

[...] os professores que participaram do primeiro momento do projeto eram 

do PPGEd: Vera, Lourdinha, Antonio Carlos, Tek. Entendemos o espaço 

que o projeto oferecia como um espaço privilegiado para uma nova 
proposta de formação de professores alfabetizadores  aproveitando os 

alunos da própria universidade, como um espaço para pesquisa 

(fortalecendo a linha de pesquisa em educação de jovens e adultos do 
próprio programa) e para a elaboração de novas metodologias e como um 

espaço de extensão  

Timothy D. Ireland, ex- coordenador geral do PEZP, em 03/02/2011 

 

Nesse período, os discursos pela formação do professor para a EJA estavam 

saindo do silêncio em virtude dos seguintes acontecimentos: superação da ditadura militar 

(1964-1985), a qual limitou a EJA ao MOBRAL; novo ar de democracia outorgada pelo 

direito à liberdade garantida na Constituição Federal do Brasil de 1988, entre eles, o direito à 

educação (direito social, conforme Art. 6º desta mesma Lei); à valorização dos profissionais 

do ensino (os professores), que, no nosso entender, se configura também pelo processo de 

formação inicial e continuada, pautada na gestão democrática, e o movimento internacional 

em favor da “Educação para Todos” (crianças, jovens e adultos), declarada em Jomtien, em 

1990, além do contingente de analfabetos jovens e adultos existentes na época.  

Estes acontecimentos são motivadores do interesse pela EJA e, consequentemente, 

pela formação de professores para esta modalidade da educação. Eles, ainda, nos permitem 

afirmar o fim do silêncio em prol desta questão e reiterar a sua luta política pela EJA como 

direito e como modalidade da Educação Básica.   
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5.2 O CENÁRIO DISCURSIVO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, O FENÔMENO DO 

ANALFABETISMO  

 

A década de 1990 se caracterizou por mudanças econômicas ocorridas, 

principalmente a partir da implantação do modelo político-econômico amplamente conhecido 

como neoliberalismo que, entre outras características, exigia dos trabalhadores qualificação 

profissional mais complexa para o exercício de determinadas atividades, especialmente, no 

campo da construção civil. Segundo estudos do Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2001, p. 1), “Na última década, a construção civil 

brasileira vem passando por um processo de mudanças e reestruturação produtiva em diversos 

de seus segmentos, causando impactos diretamente no cotidiano dos trabalhadores e do 

movimento sindical do setor”. 

Em conformidade ainda com este mesmo Departamento, com base em 

informações do PND/99 e IBGE (DIEESE, 2001, p. 1-5), o setor da construção civil no 

Brasil, nos últimos dois anos da década de 1990, apresentava as seguintes particularidades:  

 responde, sozinho, por 10,3% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e por 6,6% das 

ocupações no mercado de trabalho, sem contar os efeitos positivos da atividade na 

geração de empregos ao longo de toda sua cadeia produtiva (p. 1); 

 ocupa mais de 4.700.000 pessoas. Deste total, 20,1% são empregados com carteira 

profissional assinada, 30,8% são empregados sem carteira assinada; 41%, são 

trabalhadores por conta própria, e 3,7% são trabalhadores ocupados na construção de 

suas próprias casas ou trabalhadores sem remuneração. O setor ainda possui 4,3%, do 

total de pessoas, como empregadores (p.1); 

 72,4% não contribuem para a Previdência Social (p.1);  

 a maioria dos ocupados na construção civil tem jornada de trabalho que excede o 

limite de 44 horas semanais da jornada normal e ganha menos de cinco salários 

mínimos
73

 (p.2); 

 a estrutura de ofício marca a dinâmica de trabalho no setor. Mestres, pedreiros e 

serventes dividem hierarquicamente o canteiro de obras (p. 2); 

                                                
73

 Em João Pessoa, em 2009, o salário mensal de um servente, serviços gerais e ajudantes equivalia a um valor 

bruto de R$ 480,00. O do vigia diurno, betoneiro, auxiliar de escritório e apontador, R$ 500,00. E 

profissional qualificado e guincheiro, R$ 600,00. Em 2009, o salário mínimo brasileiro era de R$ 465,00.  
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Quadro 15 – Produções acadêmicas: artigos publicados em periódicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos do Projeto Escola Zé Peão, consultados entre março e maio de 2009. 

O DISCURSO  O SUJEITO 

ENUNCIADOR  

O LUGAR DA ENUNCIAÇÃO  ANO 

O operário da construção civil e a crise econômica BARRETO, M. L. G. * Não identificado  1985 

Os trabalhadores da construção civil em João Pessoa: 

primeiras reflexões 

MORICE, A. UFPB 

** Nome do periódico não identificado  

1988 

Reestruturação política do mercado habitacional e 

revolucionário da mão-de-obra na construção civil em João 

Pessoa (PB) 

MORICE, A. Revista Política e Trabalho, n. 07, abr., p. 33-48, João 
Pessoa/PB 

1989 

Escola Zé Pião CORDEIRO. C. Revista em Dia, n. 17. Maio, João Pessoa/PB 1991 

As bases sociais do Projeto Escola nos canteiros: a indústria 

da construção civil, sua força de trabalho e a luta do sindicato 

dos trabalhadores dessa indústria 

IRELAND, T. D. PPGE/UFPB 

** Nome do periódico não identificado 

1991 

Projeto Escola Zé Peão IRELAND, T. D. Revista Forma e Conteúdo/CUT, n. 4, Set., p. 65-66, 

São Paulo/SP 

1991 

Os “peões” da construção João Pessoa: resistência do capital 

ao assalariamento  

MORICE, A. UFPB 

** Nome do periódico não identificado 

1992 

Alfabetização de adultos: ainda a questão do método IRELAND, V. E. J. C Revista Temas em Educação, n. 3, PPGE/UFPB   1993 

Novas formas de parceria: sindicato e universidade IRELAND, T. D. PPGE/UFPB 

** Nome do periódico não identificado 

1993 

Os limites de uma prática educativa no canteiro de obra: o 

caso do sindicato dos trabalhadores da indústria da construção 

civil de João Pessoa 

IRELAND, T. D. PPGE/UFPB  

** Nome do periódico não identificado 

1995 

Escola Zé Peão: uma prática educativa com operários da 

construção em João Pessoa  

IRELAND, T. D. Revista Educação e Cidadania/RAAAB, n. 4, Dez. p. 

33-40, São Paulo/SP 

1996 

Construindo um mundo escrito: Projeto Escola Zé Peão IRELAND, T. D. Revista Extensão, n. 2, p. Set. p. 78-85, João 

Pessoa/PB  

1996 

Usando la alfabetización y las habilidades que en  ella se 

cimientan como ladrillos para la construcción de João 

Pessoa, Brasil 

IRELAND, T. D. Asociación Alemana para Educación de Adultos, 
Instituto de la Cooperación Internacional, n. 42, p. 80-

87, Bonn, Alemania 

1997 

A construção de um processo de formação para educadores-

alfabetizadores: reflexões em torno de uma experiência no 

nordeste brasileiro 

IRELAND, T. D. Revista La Piragua/CEAAL, n. 17, p. 29-37, México. 2000 

Construindo o futuro  NEIDERAUER, Mariana Revista Educar. Ano 1, n. 1, p. 20, dez. 2010, 

Brasília/DF. 

2010 
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Quadro 16 – Produções acadêmicas: monografias de graduação e especialização 
O DISCURSO  O SUJEITO 

ENUNCIADOR  

O LUGAR DA ENUNCIAÇÃO  ANO 

O Projeto Escola Zé Peão na leitura dos engenheiros da construção 

civil de João Pessoa – Paraíba  

QUEIROGA, G. T.  Especialização em Formação de Treinadores para 
Alfabetização – CE/UFPB 

1992 

A formação do educador popular: um estudo de caso da experiência 

do Projeto Escola Zé Peão 

 

SILVA, V. P. Pedagogia/CE/UFPB 

(Monografia de graduação) 

1995 

A avaliação da aprendizagem na perspectiva da educação popular: 

a experiência do Projeto Escola Zé Peão 

SILVA, E. J. L. Pedagogia/CE/UFPB (Monografia de graduação) 1999 

O conceito de greve do operário da construção civil alfabetizado  ALENCAR, J. M.  Especialização em Pesquisa Educacional/CE/UFPB  1999 

Identidade masculina em questão: um novo homem SOARES, M. V. R. Pedagogia/CE/UFPB (Monografia de graduação) 2006 

Multiculturalismo e currículo: o olhar do/a pedagogo/a que atua na 

EJA 

ANDRADE, R. A. Pedagogia/CE/UFPB (Monografia de graduação) 2010 

Fonte: Arquivos do Projeto Escola Zé Peão, consultados entre março e maio de 2009. 

 

Quadro 17 – Produções acadêmicas: Dissertações 

O DISCURSO  O SUJEITO 

ENUNCIADOR  

O LUGAR DA ENUNCIAÇÃO  ANO 

Engajamento nos movimentos sociais: a origem do “Zé Peão”: 

movimento de oposição sindical dos trabalhadores da construção civil 

de João Pessoa 

AMADO, V. A. Mestrado em Psicologia da UFPB 1988 

Concepções dos trabalhadores da construção civil sobre acidente 

do trabalho 

MUNIZ, H. P. Mestrado em Educação da UFPB 1993 

Fatores determinantes da evasão numa experiência de educação de 

adultos trabalhadores 

FÔNSECA, F. N. Mestrado em Educação da UFPB 1996 

Analfabetismo e representação social: as representações sociais da 

democracia e da cidadania dos trabalhadores analfabetos da construção 

civil de João Pessoa  

CAVALCANTI, S. M. Mestrado em Sociologia da UFPB 1997 

As representações sociais dos trabalhadores-alunos da construção 

civil sobre a Escola Zé Peão 

MATOS, F. T. C Mestrado em Educação da UFPB 1999 

O Zé Peão em cena: o projeto político-pedagógico sob o prisma da 

identidade 

ALENCAR, J. M. Mestrado em Educação da UFPB 2001 

A formação matemática do educador de adultos: um olhar a partir 
da Escola Zé Peão 

SILVA, K. C.   Mestrado em Educação da UFPB 2003 

Fonte: Arquivos do Projeto Escola Zé Peão, consultados entre março e maio de 2009. 
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Quadro 18 – Produções acadêmicas: trabalhos apresentados em eventos 
O DISCURSO  O SUJEITO 

ENUNCIADOR  

O LUGAR DA ENUNCIAÇÃO  ANO 

Um olhar para o Projeto Escola Zé Peão: a articulação 
ensino-pesquisa-extensão 

SILVA, E. J. L. IV Encontro de Extensão da UFPB 1997 

A avaliação da aprendizagem na perspectiva da Educação 

Popular: a experiência do Projeto Escola Zé Peão 

SILVA, E. J. L. VIII Encontro de Iniciação Científica da UFPB 1999 

Projeto Escola Zé Peão: educando para a cidadania SILVA, E. J. L.; SILVA, K. 

C.; ARAÚJO, M. J. N. M.; 

SILVA, V. P. 

IV Congresso Nacional sobre Condições e Meio 

Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção  

e 
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 é um setor que se caracteriza, também, pela alta rotatividade de seus empregados (p.3); 

 os trabalhadores da construção civil compõem a base da pirâmide social urbana e, 

dentre os diversos ramos da atividade econômica, o setor aloca um grande contingente 

dos trabalhadores mais pobres (p. 4); 

 é composta, quase que totalmente, por trabalhadores do sexo masculino, com média de 

idade superior a dos demais setores da economia (p. 4); 

 a baixa taxa de escolarização também é uma característica do setor. Dependendo da 

região do país, a taxa de analfabetismo na construção civil alcança 16% (Recife/PE), 

12,70%, em São Paulo/SP, entre outras capitais situadas na região metropolitana do 

Brasil (p. 4-5); 

 emprega, também, uma grande quantidade de migrantes (p. 5). 

Este cenário discursivo apresenta, ainda, a realidade que caracteriza a indústria da 

construção civil no país. Esta indústria ocupa trabalhadores pobres com baixa qualificação, 

escolarização, subescolarização e o fenômeno do analfabetismo. A condição de analfabetismo, 

para este setor, se configura como uma condição humana de impotência e inoperância frente 

às exigências de modernização tecnológica. Na construção civil, a condição de trabalhador-

analfabeto ou analfabeto-trabalhador passou a se configurar como obstáculo para o acesso ao 

direito ao emprego, uma vez que este setor está se modernizando, a partir da implantação de 

novas tecnologias que ajudam a diminuir os custos e a otimizar o tempo na construção. 

Contraditoriamente, ainda é um setor que, em sua fase inicial, ainda requer um contingente de 

trabalhadores sem muita qualificação e escolarização para desenvolver as mais variadas 

atividades.   

Concernente à indústria da construção civil, em João Pessoa/PB, esta não se 

distancia da realidade descrita acima, mesmo considerando os ganhos mínimos no campo 

salarial do direito trabalhista, das condições de trabalho e segurança. Assim sendo, o operário 

da construção civil é retratado do seguinte modo:  

 

[...] o operário continua um cidadão marginalizado e estigmatizado por nossa 

sociedade pelo conjunto de características que apresenta: origem rural, 
pobreza, baixo nível de escolaridade formal e de qualificação profissional. A 

exclusão social dificulta o seu acesso aos direitos humanos básicos como 

saúde, educação, habitação, saneamento básico, água potável, entre outros 
(IRELAND e LIMA, 1999, p. 2).   

 

Na nova sociedade da informação e do conhecimento, o processo de alfabetização 

e escolarização para os trabalhadores, em especial, os da construção civil, se torna um 
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requisito básico para a formação e qualificação profissional dos operários, bem como 

requisito para candidatos a uma determinada vaga de trabalho no canteiro de obra (Cf. 

IRELAND, et al. 1998). Esta mesma década enuncia certa intolerância para aqueles que se 

encontram na condição de analfabetismo, retomando-se o discurso, do início da década de 

1930 em diante, de que quem vive em tal condição é considerado improdutivo e incapaz para 

o setor econômico em processo de modernização tecnológica. O preconceito contra o 

analfabeto vai ser minimizado a partir das campanhas pela valorização da cultura popular, do 

sistema Paulo Freire da década de 1958/1960, cuja “[...] difusão será de fundamental 

importância para formar uma nova imagem do analfabeto, como homem capaz e produtivo, 

responsável por grande parcela da riqueza da Nação” (PAIVA, 2003, p. 233). 

Este enunciado possui regularidade enunciativa em relação àqueles evidenciados 

nas primeiras décadas do século XX, ou seja, a condição de ser analfabeto configura-se um 

atraso para o desenvolvimento econômico do país. Ainda neste mesmo século, o discurso 

propagado por “higienistas” e “sanitaristas” considera o analfabetismo como uma 

“calamidade pública” (GALVÃO e DI PIERRO, 2007; PAIVA, 2003). Ao longo da história, 

vários signos surgiram para rotular as pessoas que não sabiam ler e escrever, cuja maioria é 

pertencente as classes populares. Vejamos alguns destes signos, com base na pesquisa de 

Galvão e Di Pierro (2007 p. 31-54): “cego”, “surdo”, “irracional”, “improdutivo”, “doente”, 

“degenerado”, “viciado”, “servil”, “incapaz”, “inculto” e “ignorante”. Assim, o discurso do 

preconceito “contra o analfabeto foi sendo fabricado, em diferentes instâncias sociais, ao 

longo da história brasileira” (ibidem, p. 53). As autoras ainda constatam que o estigma do ser 

analfabeto não é único, mesmo quando se trata de uma mesma época e de uma mesma 

sociedade. “O estigma pode ser maior ou menor se aquele que não sabe ler e escrever é um 

homem (e não uma mulher), um morador do meio urbano (e não do meio rural), um jovem (e 

não um idoso) e assim por diante” (ibidem, p. 54). 

Há, ainda, um enunciado que surge e se repete no final do século XX, 

permanecendo com muita força no início do século subsequente (século XXI). Referimo-nos 

a um discurso recorrente no campo da tecnologia, da microinformática e demais setores da 

sociedade. É um discurso que faz surgir um novo rótulo para o signo do analfabetismo, o 

“analfabeto digital” ou “analfabetismo digital”, o qual, segundo Demo (2005), constitui, na 

atualidade, uma das maiores problemáticas no campo do analfabetismo. É um discurso cuja 

novidade não se encontra “no que é dito, mas no acontecimento de sua volta” (FOUCAULT, 

2000b, p. 26). A condição de analfabeto digital vai impactar as relações de trabalho nos 

diversos setores da economia, inclusive o setor da indústria da construção civil, no final do 
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século XX, cuja tradição era empregar maior quantitativo de trabalhadores sem qualificação, 

subescolarizados e analfabetos. Outrossim, se constata uma formação discursiva que remete 

aos enunciados que evocam o preconceito contra o analfabeto, ainda considerado incapaz, 

desprovido de saberes, inadequado para a produção em determinados setores produtivos, além 

de ser marginalizado do processo de modernização tecnológica.    

 

5.3 A CRIAÇÃO DO PROJETO ESCOLA ZÉ PEÃO  

 

A ideia da criação de uma escola para os operários da indústria da construção civil 

de João Pessoa deu-se logo a partir do momento em que o grupo “Zé Pião” assumiu a direção 

do SINTRICOM, no final dos anos 1980. Este grupo de oposição sindical surgiu na segunda 

metade da década de 1970, cujas raízes foram fincadas em uma Comunidade Eclesial de Base 

(CEB) de um bairro popular da cidade de João Pessoa, reunindo diferentes categorias de 

trabalhadores, tais como: lavadeiras, operadores de máquina, operários da indústria têxtil, 

donas de casa, trabalhadores da construção civil, também vinculados à recém-fundada 

Comissão Pastoral Operária (IRELAND, 1991). 

Percebendo que a maioria dos operários era incapaz de ler um panfleto do 

sindicato, ou um aviso no mural, o grupo constatou que este fenômeno, decorrente do alto 

índice de analfabetismo e subescolarização entre os operários, se configurava como uma 

muralha ao objetivo de construção de um sindicato democrático e participativo. Tais desafios 

resultaram na luta pela criação de um dispositivo na “negociação coletiva”, entre a classe 

trabalhadora e a classe patronal, que garantisse o direito à Educação Básica para o trabalhador 

da construção civil de João Pessoa, no próprio canteiro de obra.  

Este fato pode ser constatado no seguinte discurso:  

 

O projeto tem parte de suas raízes fincadas em políticas sindicais do grupo 

de trabalhadores que, em 1986, assumiu a gestão do mencionado sindicato 

[SINTRICOM], após lutas internas travadas contra o surrado sindicalismo de 

correia, até então marcante na entidade (OLIVEIRA, 1992, p. 36).   

 

Por outro lado, a ausência de políticas públicas concernentes à garantia do direito 

à educação na modalidade EJA, bem como o fato da gerência do Programa Nacional de 

Alfabetização e Cidadania (PNAC), criado pelo governo federal, ter sido transferida, para a 

sociedade civil e, além disso, o processo de modernização tecnológica desta mesma indústria 

foram, também, determinantes para a criação de uma escola que atendesse às necessidades 
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educativas de um contingente de operários, cuja maioria carrega o estigma de mão de obra 

descartável e desqualificada (IRELAND at al. 1998). 

O PNAC foi mais um programa de alfabetização do governo federal, criado em 11 

de setembro de 1990, e que funcionou promovendo “convênios e distribuição de verbas, 

debates e discussões sobre o tema, criando Comissões Municipais e Estaduais para uma 

grande mobilização em torno da questão da alfabetização e do problema do analfabetismo” 

(MADEIRA, 1992, p. 57). Nesse mesmo cenário discursivo,  

 

O projeto „Brasil Novo‟, de 1991, de procedência do governo de um Estado 

falido que defendia soluções para o país com teses de modernização e de 

fortalecimento da iniciativa privada, abriu caminho para um tipo de 
receptividade de empresários a pontuais lutas de trabalhadores por direitos à 

educação. Esse Estado procurava a cumplicidade de empresas na tarefa 

educacional lançando o Projeto Nacional de Alfabetização e Cidadania 

(PNAC) e invocando, para essa tarefa, uma deslocada responsabilidade da 
„sociedade em geral‟, particularmente do „moderno‟ empresariado e da 

Universidade (OLIVEIRA, 1992, p. 37). 

 

Neste cenário, surge o Projeto Escola Zé Peão, em 1990, como uma escola cuja 

proposta era desenvolver práticas discursivas e também não discursivas que se oporiam aos 

moldes tradicionais de escola conhecida sob o discurso de: “classificatória”, “elitista”, 

“bancária”, “burguesa”, “tecnicista” etc.  

 

Assim a escola [Zé Peão] foi concebida como uma forma de diminuir a 

tensão entre a proposta de uma organização e estrutura sindicais 

democráticas e participativas e a dura realidade de uma categoria condenada 
ao silêncio durante longos anos [...] (IRELAND, 1996, p. 34).  

 

Ainda conforme Ireland (1993), a intenção educativa inicial do PEZP era se deter 

apenas no processo de alfabetização dos chamados “peões de obra”, os operários-serventes da 

construção civil. No entanto, a realidade dos canteiros fez com que a equipe de coordenação 

pedagógica da época reorganizasse sua meta inicial, passando a oferecer, também, turmas de 

pós-alfabetização e o programa de vídeos e debates (Varanda Vídeo), montado para apoiar as 

atividades de sala de aula.  

Em 1993, não houve atividades pedagógicas nos canteiros, uma vez que a 

coordenação do PEZP priorizou enfatizar o processo de sistematização da experiência, 

executar seleção e a formação de alfabetizadores (IRELAND, et al. 1998). Foi, portanto, um 

momento pelo qual se buscou refletir e registrar a experiência que estava sendo posta em 

prática, bem como pensar sobre a questão do método de alfabetização, norteador das 
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atividades pedagógicas para os jovens e adultos operários da construção civil de João 

Pessoa/PB. Nesse período é que são formados os três princípios orientadores da prática 

alfabetizadora do projeto em questão: Princípio da Contextualização, Princípio da 

Significação Operativa e Princípio da Especificidade Escolar, os quais possuem alicerces 

filosóficos, políticos e pedagógicos.   

Além do mais, outra questão, presente no surgimento do PEZP, foi a grafia “pião”, 

que inicialmente trouxe incômodos para a equipe que trabalhava no projeto, como assevera 

Oliveira (1992, p. 37-38), na citação a seguir:  

 

A questão era mais complexa do que simplesmente trocar o „i‟ pelo „e‟ na 
palavra „pião‟. Seu enfrentamento viria no momento exigido pelo próprio 

processo de alfabetização, à medida em que se desse, no trabalhador, a 

compreensão da língua como representação simbólica, como código social, 
que tem faces distintas na oralidade e na escrita, e como „moeda‟ de 

intercâmbio que sofre a força das classes socialmente fortes ou dominantes. 

E, realmente este momento chegou quando os operários-alunos descobriram 
impacientes, que o „e‟ brando (na palavra nome), não é lido como „é‟ 

(aberto), mas quase como „i‟; [...], que, enfim, na nossa língua, não se 

escreve sempre como se fala. Foi um momento de ouro para a alfabetização! 

Eles começavam a descobrir elementos da lógica da língua. Esse momento 
também chegou para o próprio grupo operário dirigente, ao criar o jornal do 

sindicato (junho/julho 1992) e reafirmar, no seu título, o nome simbólico 

com que se distinguira até então – Zé Peão, agora escrito com „e‟.       

 

Ademais, o nascimento do PEZP coincide com o momento histórico em que as 

políticas públicas para a EJA e o direito de acesso à mesma limitavam-se a oferecer ensino ou 

exames supletivos, sem considerar o perfil dos alunos-operários da construção civil, por 

exemplo. Igualmente, é levado em consideração o processo de redemocratização do país, a 

partir, inclusive, da reorganização do movimento sindical dos operários da indústria da 

construção e do mobiliário de João Pessoa, o qual, a partir da constatação de que o fenômeno 

do analfabetismo configurava-se em obstáculo à construção do próprio sindicato. Por 

conseguinte, observam-se enunciados de uma concepção de alfabetização/escolarização, para 

os operários da construção civil, como um dispositivo imprescindível para a promoção de um 

espírito (cidadania) consciente e capaz de atuar efetivamente no movimento sindical e na 

sociedade. Enunciados que remetem ao discurso da Educação Popular na perspectiva 

freireana, que irá requerer um professor sintonizado com as adversidades de um espaço 

escolar não convencional. 
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5.3.1 O funcionamento das salas de aulas nos canteiros de obras  

 

A implantação de salas de aulas dentro dos canteiros de obras possui relevância e 

justificativa por diversos motivos, dentre eles, a garantia do acesso à educação para um 

contingente de trabalhadores que vive na cidade somente para trabalhar, mas que não possui 

identidade com a mesma, uma vez que sua origem e sua cultura de homem do interior e do 

campo são predominantes. A maioria destes operários não possui instrução escolar e 

qualificação profissional específica, procurando os trabalhos da construção civil para 

sobreviver e sustentar suas famílias. Outra justificativa encontra lugar no discurso da 

globalização e modernização tecnológica, inserida também neste campo de atividade 

econômica – a construção civil –, o qual vem se aperfeiçoando tecnologicamente, exigindo 

trabalhadores mais capacitados/qualificados para atenderem a esta nova ordem discursiva 

(IRELAND, 1996, p. 35-36). 

De acordo com Ireland, o domínio do conhecimento, mediado pela escola, poderia 

contribuir para mudar o cenário de analfabetismo, de subescolarização e de silêncio dos 

operários na medida em que:  

 

Primeiro, [...] o domínio do conhecimento instrumentaliza as relações de 
poder e, na medida em que o operário se apropria, com a mediação da 

escola, desse conhecimento, potencializa suas formas sociais de luta; 

segundo [...] esse mesmo conhecimento contribui para a formação da 
identidade subjetiva do operário como ser humano e como cidadão [...]; 

terceiro, acreditava-se que a escola, como mediadora potencial de 

conhecimento, contribuía de maneira fundamental para a formação 
profissional do trabalhador (IRELAND, 1996, p. 34). 

 

As condições de funcionamento do discurso do PEZP levam-nos a compreender a 

escola como espaço privilegiado para contribuir com mudanças na vida do operário da 

indústria da construção civil. Portanto, o PEZP atua com o objetivo de alfabetizar 

trabalhadores da construção civil, a partir do entendimento da alfabetização como um 

processo que possibilita a ampliação da compreensão da realidade social, via aquisição da 

leitura e da escrita, dos saberes da matemática e dos conhecimentos gerais (sociedade, 

natureza e saúde). A formação humana para o exercício da cidadania e o autorreconhecimento 

do operário enquanto trabalhador também se somam aos objetivos do PEZP. 

Desde a criação do PEZP, as salas de aulas funcionam no próprio local de trabalho 

dos operários – os canteiros de obras –, de segunda à quinta-feira, das 19 às 21 horas, após 

uma jornada intensa de trabalho de, no mínimo, oito horas diárias. A opção pela instalação das 
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salas de aulas nos canteiros de obras se justifica pela existência de um grande número de 

operários alojados no espaço da obra durante a semana de trabalho (IRELAND, 2000, p. 31). 

Percebe-se que é em função do aluno-operário da construção civil que as salas de aulas foram 

organizadas no PEZP, como também sua coerência com os princípios da Educação Popular.  

As fotos 1 e 2 ilustram o ambiente da sala de aula no canteiro de obra. 

 

Foto 1 – Sala de aula do PEZP no canteiro da JGA, Cabo 

Branco – João Pessoa/PB, em junho de 2010. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor alfabetizador do Projeto, Edmilson 

Pereira da Costa. 

 

Foto 2 – Outro ângulo da sala de aula do PEZP no canteiro da 

JGA, Cabo Branco – João Pessoa/PB, em junho de 2010. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor alfabetizador do Projeto, Edmilson 

Pereira da Costa. 
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Os canteiros de obras são selecionados pelo representante do sindicato de modo 

estratégico e sob o aval da equipe de coordenação pedagógica. A escolha de um canteiro 

depende de sua localização e das condições de acesso/facilidade para que operários de vários 

canteiros possam confluir para o mesmo. Conforme Ireland et al. (1998), a qualidade do 

espaço físico varia de acordo com o envolvimento da empresa com a escola, oferecendo 

estrutura física para o funcionamento da sala de aula (mesas, bancos e quadros de giz, armário 

etc.). Em determinados casos, quando não há este envolvimento ativo da empresa, o Sindicato 

luta para fazer valer os termos mínimos da Convenção Coletiva, pela qual é assegurado o 

direito à educação dos trabalhadores.  

A instalação das salas de aulas, no espaço de trabalho do operário, obedece a 

critérios básicos, conforme Ireland et al.(1998, p. 25):   

 

[...] estágio de execução da obra (devendo estar pelo menos na fase de 

construção da segunda laje); previsão de duração da obra (tempo mínimo de 

um ano para o seu término; interesse – ou procura – dos operários em 
frequentar a Escola; número de operários alojados no canteiro e 

possibilidade de aglutinação de outros canteiros. 

 

Ainda sobre a sala de aula nos canteiros de obras, observam-se enunciados que 

remetem a uma situação de contradição, pois, como a escola possui, como princípio filosófico 

e político-pedagógico, a construção de um ser emancipado e ativo em sua cidadania plena, a 

sala de aula, dentro do espaço produtivo, carrega o estigma das relações sociais de produção 

que, na indústria da construção civil, se configura pelo trabalho árduo, de baixa remuneração 

e prestígio social, como afirma Ireland (ibidem, p. 38): 

 

O espaço físico da escola se configura como uma dimensão conflituosa em 
muitas práticas educativas com adultos. Ou o adulto tem que se adaptar a 

mesas e cadeiras feitas para pessoas bem menores ou a sala de aula é um 

espaço improvisado e emprestado. No projeto Escola Zé Peão achamos 

relevante levar a escola ao canteiro de obra por várias razões. Julgamos que 
assim facilitaríamos em muito a participação do operário na escola. De fato, 

a presença da escola no canteiro pode ser considerada positiva. Porém, 

tivemos que reconhecer que esse espaço ocupado pela escola não é isento de 
contradições. A sala ocupa um espaço à noite depois das atividades 

produtivas terem terminado, mas o espaço da obra, por mais que o 

enfeitemos com cartazes, mapas, desenhos dos alunos e outros materiais 
pedagógicos, ainda é um espaço regido por regras impostas pelas relações 

sociais de produção.     

 

O trabalho educativo, em sala de aula, com os operários-alunos jovens e adultos 

da construção civil, procura transformar o ambiente de trabalho, marcado pelas relações 
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hierárquicas, muitas vezes opressoras, em um espaço educativo que se pretende emancipador 

e gerador de sujeitos críticos. No espaço da sala de aula, o aluno-operário pode sentir-se livre 

para expressar suas ideias e leituras de mundo, sem medo da ameaça de demissão ou da 

ridicularização pública, expressas neste ambiente em forma de repreensão (os ditos “carões”) 

dos mestres de obras, dos engenheiros etc. A sala de aula, no canteiro de obra, reforça o 

discurso de que o fenômeno educativo, inclusive escolar, não está limitado a espaços 

padronizados. Por último, reforça-se o discurso pelo qual a sala de aula é um espaço de 

liberdade e constituição da autonomia dos sujeitos, ratificando, assim, princípios da EP.   

 

5.3.2 Os programas de ensino-aprendizagem e a estrutura organizacional do PEZP  

 

O intuito inicial da prática pedagógica de alfabetização do PEZP era alfabetizar 

aquele segmento social e educacional mais discriminado da construção civil: os serventes 

alojados nos canteiros de obras. Para isso, se pensou em um programa denominado de 

Alfabetização na Primeira Laje (APL), destinado para aqueles operários sem nenhuma 

escolarização prévia. Todavia, em virtude de uma demanda de operários da construção civil, 

com certo conhecimento de leitura e de escrita, a equipe pedagógica teve que se adequar a 

esta realidade e oferecer um segundo programa em nível de pós-alfabetização, batizado de 

Tijolo Sobre Tijolo (TST) (IRELAND, 1996), direcionado para os operários com certo nível 

de escolarização ou com regular domínio da leitura, da escrita e dos conhecimentos da 

matemática.  

Outros quatro programas complementam a prática pedagógica do Projeto, com 

atuação para os alunos-trabalhadores dos dois níveis de alfabetização e para os outros 

operários. 

O primeiro deles é o Varanda Vídeo (VV), que se utiliza de equipamentos como 

a televisão e de um aparelho de Disco Digital de Vídeo (DVD), com o propósito de contribuir 

para a formação cultural mais ampla do trabalhador-aluno e dos trabalhadores não 

matriculados na escola, por meio de exibição de filmes/documentários abordando diversas 

temáticas, associadas à discussão em sala de aula (IRELAND, 1996). Esse programa era 

assessorado por um aluno de graduação sob a supervisão de um professor-assessor do PEZP. 

Após meados dos anos 1990, este programa passou a se configurar como atividade realizada 

no espaço da sala de aula, quando planejado pelo professor alfabetizador, com intuito de 

ilustrar e debater determinado conteúdo.  
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O segundo, denominado de Biblioteca Volante (BV), é parte componente dos 

programas de alfabetização do PEZP (APL e TST). A BV é uma espécie de caixa-estante sob 

rodas, contendo variados tipos de livros e gibis que os alunos podem tomar emprestados para 

ler, tanto em sala de aula como nos parcos momentos de folga no ambiente do trabalho da 

construção. O professor do PEZP também se utiliza da visita da BV para planejar suas aulas a 

partir de temas vinculados, principalmente à leitura e seu exercício. A biblioteca volante tem, 

como objetivo, incentivar a leitura e proporcionar aos alunos o contato maior com a escrita. O 

seu acervo reúne obras de literatura, história, geografia, política, economia etc., além de 

outras fontes de informação (jornais, revistas, gibis etc.), as quais ficam à disposição dos 

alunos, sendo selecionadas de acordo com as necessidades e o nível dos alunos-operários 

(IRELAND et al., 1998).   

A BV é assessorada por duas alunos(as) do Curso de Biblioteconomia da UFPB, 

sob a supervisão/orientação de membros da coordenação pedagógica. Os bolsistas percebem 

um valor referente a uma bolsa de extensão paga pela própria Instituição, através do Programa 

de Bolsas de Extensão (PROBEX).  

O terceiro programa, a Arte-educação, funciona desde 1995, e visa permitir aos 

alunos-operários o acesso a outras formas de linguagens e expressão, além de trabalhar sua 

subjetividade e sensibilidade, desenvolvendo a oralidade e a capacidade motora, através de 

trabalhos com pincéis, argila, giz colorido, mosaico etc. (IRELAND et al., 1998; IRELAND, 

1996).  

E, por último, o Programa de Atividades Culturais, que visa contribuir com o 

desenvolvimento sociocultural dos alunos jovens e adultos trabalhadores, através de 

atividades do tipo: visita a locais (cinema, teatro, circo etc.), eventos (galeria de arte, 

exposições etc.) e sítios (centro histórico, monumentos históricos etc.) com valor sociocultural 

e histórico. A intencionalidade destas atividades é a construção de um sujeito crítico-

participativo (IRELAND, et al. 1998). Assim, este programa, aliado às atividades escolares, 

visa ampliar a visão de mundo do aluno-operário para além do ambiente do trabalho, para 

poder experimentar outros contextos socioculturais a que não teve acesso.  

A Figura 1 ilustra os programas que apresentamos nos parágrafos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 



208 

 

Figura 1 – Parte interna do Folder de Projeto Escola Zé Peão. 

 
Fonte: Arquivos do PEZP, em maio de 2009. 

 

 

5.3.3 Os educandos trabalhadores do Projeto Escola Zé Peão 

 

Como afirmamos no corpo desta tese, o educando jovem e adulto é o fio condutor 

da formação de professores para a EJA. Torna-se oportuno, então, conhecer quem são e qual a 

origem dos sujeitos-trabalhadores-educandos que participam das atividades escolares no 

PEZP. As descrições nos levam a retratá-los como pessoas pobres, analfabetos, agricultores, 

migrantes de origem do campo. Em sua maioria, esses operários carregam a árdua herança de 

terem sido expulsos do campo, principalmente pela falta da posse da terra ou de oportunidade 

de trabalho, tendo assim que migrar para as grandes cidades, desprovidos de preparo mínimo 

exigido (qualificação profissional) para o mercado de trabalho urbano.  

Com uma escolaridade precária e a ausência de qualificação profissional para os 

padrões urbanos, sujeitam-se aos empregos mais duros e penosos, de mais baixa remuneração 
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e mais suscetíveis à rotatividade e ao desemprego, de que resultam péssimas condições de 

sobrevivência, além de viverem a dicotomia campo-cidade (FONSECA, 1996; IRELAND, 

1996). A maioria dos alunos-operários desta indústria são, sobretudo, serventes que, além de 

serem os mais numerosos nos canteiros de obras, são os mais afetados pela precariedade de 

escolarização e qualificação profissional. Consequentemente “[...] os alunos-operários da 

Escola são, em sua grande maioria de origem rural, do sexo masculino, de baixa renda, 

relativamente jovens, pouco qualificados e com baixo nível de escolarização formal”
74

 

(IRELAND et al. 1998, p. 12). A média da idade destes operários-alunos está acima dos 30 

anos, e a média de estudos entre 5 e 6 anos (DIEESE, 2001).  

Os operários da construção civil desembarcam nas cidades grandes sem 

qualificação definida e em condições de analfabetismo e subescolarização, sujeitando-se a 

morar no espaço de trabalho, dentro do canteiro de obra.   

No tocante ao seu ingresso em sala de aula, o aluno-operário, quando entra na 

escola Zé Peão, passa por uma seleção prévia, pela qual seus conhecimentos escolares ou 

saberes são avaliados e identificados para, então, ser encaminhado para um dos programas 

ofertados pelo Projeto: Alfabetização na Primeira Laje (APL) ou Tijolo Sobre Tijolo (TST). 

Outros, que possuem certo nível de escolarização, são indicados para cursos de EJA na rede 

pública de ensino. A avaliação diagnóstica é executada a partir do preenchimento da “ficha de 

matrícula”, a qual serve de norte para sondagem inicial do saber escolar destes alunos.  

A ficha de avaliação se constitui em um instrumento para avaliar os saberes que os 

alunos-operários possuem, através de uma sondagem dos conhecimentos sobre linguagem 

(níveis de leitura e escrita) e matemática. Seus resultados orientam o professor alfabetizador, 

quanto ao nível e ao perfil da turma, além de servir para traçar estratégias de ensino-

aprendizagem, conforme a realidade em foco. 

 

5.4 A COMPOSIÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DO PROJETO ESCOLA ZÉ PEÃO 

 

A equipe pedagógica do Projeto Escola Zé Peão está estruturada da seguinte 

forma: uma coordenação geral, formada por um representante do corpo docente do Centro de 

Educação da UFPB e um representante da direção do SINTRICOM; uma coordenação 

                                                
74 Referente à descrição das condições de vida de um operário da indústria da construção civil de João 

Pessoa/PB, alojado nos canteiros de obra, no começo da década de 1990, indicamos o texto da professora 

Maria de Lourdes Barreto de Oliveira, intitulado: “A educabilidade do trabalho: seu realismo numa 

experiência com trabalhadores”, publicado na revista Temas em Educação: revista do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba, n. 2, João Pessoa, 1992. p. 35-51. 
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pedagógica, formada por ex-professores alfabetizadores do Projeto; uma equipe de 

assessores de diversas áreas do conhecimento, formada por professores da UFPB, e por uma 

equipe de professores alfabetizadores, composta por estudantes de diferentes cursos de 

licenciatura da UFPB (IRELAND et al., 1998). 

A ação e o compromisso pedagógico estão alicerçados no compromisso assumido 

por toda a equipe do Projeto, através do dispositivo denominado de As Bases de um 

Compromisso Coletivo. Este documento enfatiza as funções e as responsabilidades 

específicas, presentes no trabalho em equipe e, também, os direitos e os deveres de cada 

membro desse mesmo coletivo, como identificados no discurso, a seguir:  

 

Num trabalho como o Projeto Escola Zé Peão, estas funções, 

responsabilidades, direitos e deveres são estabelecidos em função dos 
objetivos que se deseja alcançar com a prática educativa. Para tanto, é 

essencial ter clareza sobre os próprios objetivos da escola.  

Em primeiro lugar, o Projeto Escola Zé Peão, se caracteriza como um projeto 
escolar que pretende contribuir para a formação do operário da indústria da 

construção através da oferta de programas de alfabetização e educação 

básica, dentro de uma perspectiva de Educação Popular. [...] Neste processo 
cada parceiro tem suas responsabilidades específicas que não faz com que 

um parceiro seja mais ou menos importante que o outro. A base de um 

trabalho democrático não é todo mundo fazendo tudo junto ao mesmo 

tempo: é uma divisão de tarefas e responsabilidades dentro de um esforço 
coletivo para um objetivo comum (A COORDENAÇÃO DO..., 1998, p. 1).   

  

Esta prática, portanto, ocorre em virtude de uma formação discursiva identificada 

com o paradigma da Educação Popular. Sob esta perspectiva, reforçam-se os educandos, 

como ponto de partida das ações e do fazer pedagógico, e o trabalho coletivo, pelo qual cada 

membro da equipe assume a responsabilidade pela condução satisfatória dos objetivos 

traçados pelo Projeto, para cada ano letivo.  

 

5.4.1 A equipe de coordenação pedagógica  

 

Quanto ao perfil da equipe de coordenação pedagógica, esta é composta por ex-

professores alfabetizadores do Projeto, com formação em nível superior em curso de 

licenciatura. No entanto, no período de 2008 a julho de 2010, uma ex-professora 

alfabetizadora e membro da coordenação pedagógica possuía formação de bacharelado em 

Jornalismo. Este é um caso inédito no Projeto e tece um dado discurso o qual aponta para o 

entendimento de que o ato pedagógico não é restrito às licenciaturas. Entretanto, este ato não 

pode ser confundido como o ato de ensinar, de alfabetizar, uma vez que ensinar, ser professor 



211 

 

é algo próprio às licenciaturas. São elas que formam os professores para o exercício da 

docência. Sendo assim, se evidencia que o PEZP pode contribuir para a formação daqueles 

que, mesmo sem estar cursando uma dada licenciatura, mas que desejam se profissionalizar 

no magistério ou mesmo adentrar em uma sala de aula para alfabetizar, não pode prescindir de 

uma formação a qual é específica às licenciaturas, bem como, a necessidade de formação e 

acompanhamento contínuo, pois se percebe que neste projeto, não se reforça o discurso de 

que, qualquer um que saiba ler ou escrever ou que estude em um dado curso superior, esteja 

capacitado para a tarefa de alfabetizar jovens e adultos. Para chegar à condição de 

coordenadora pedagógica, esta estudante de Jornalismo teve que se submeter aos processos 

formativos, inicial e continuado de professores alfabetizadores, do projeto.   

Além disso, constata-se, ainda, o discurso pelo qual os saberes dialogam entre si. 

Os saberes não são absolutos em si e, entre os diferentes tipos existentes de saberes, há certa 

complementaridade. E, outro possível elemento, para se justificar a presença de uma estudante 

de jornalismo nos quadros docentes do PEZP, seja o entendimento multidisciplinar que este 

projeto demonstra apresentar, pois, em sua história, diversos assessores de diferentes áreas 

participaram e contribuíram com as suas atividades pedagógicas e formativas, a exemplo de 

um profissional da área da medicina, vinculado ao corpo docente da UFPB, e que assessora o 

Projeto, no campo da saúde e educação, até a data de realização desta pesquisa. 

 

5.4.2 A equipe de assessoria multidisciplinar  

 

No caso específico dos assessores multidisciplinares, a vinculação ao projeto 

acontece na condição de atividade de extensão junto ao departamento onde o professor está 

lotado na UFPB, computada em sua carga-horária semanal. Ao longo de sua história, já 

passaram por este projeto docentes profissionais da própria UFPB, das áreas de: 

Biblioteconomia, Medicina, Letras, Matemática, Educação, História e Educação Artística.  

Em casos específicos, como na área de Educação Artística, por exemplo, o Projeto 

teve que contratar um profissional para ministrar aulas de arte-educação, tanto nos canteiros 

de obras, como para contribuir com a formação dos professores alfabetizadores nesse mesmo 

campo. 

Os assessores pedagógicos são fundamentais, pois eles assumem a posição de 

agentes que contribuem no processo formativo dos professores alfabetizadores, aprofundando 

determinados conteúdos e determinadas temáticas de sua área de formação e de pesquisa, 
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através da realização de oficinas pedagógicas com a equipe de professores do projeto, ou 

através de palestras.  

 

5.4.3 A equipe de professores alfabetizadores  

 

A equipe de professores alfabetizadores do PEZP é formada por estudantes da 

UFPB. Em sua maioria, são mulheres jovens, discentes do Curso de Pedagogia e das demais 

licenciaturas, tais como: Letras, História, Geografia, Psicologia, Matemática etc. (Consultar 

Tabela 3, p. 216, Tabela 4, p. 217 e Tabela 5, p. 218). A idade média destes é 24 (vinte e 

quatro) anos. Alguns possuem experiência anterior na educação formal, especialmente na 

educação infantil, e outros na educação não formal. Outros ainda não tiveram experiência na 

área da educação, sobretudo, em sala de aula, procurando o projeto para este fim.  

A maioria procura uma oportunidade de estágio remunerado para poder adquirir 

experiência na condição de professor(a) desde a graduação. Outros vêm de experiências 

ligadas ao movimento social estudantil da época do Ensino Médio. A curiosidade pela 

docência e questões financeiras também motivaram alguns licenciandos a se inscrever no 

curso inicial de formação do PEZP, como asseveram os depoimentos a seguir:  

 

Eu tive contato com o movimento estudantil. Movimento de esquerda. Eu 
também fui para algumas passeatas, né? Eu não era do grêmio, mas ficava 

como apoio ao grêmio. 

Noemi, 23 anos, professora alfabetizadora, pedagoga 

 

Eu sempre fui muito curiosa. Mesmo antes de entrar na universidade, como 

eu tinha a curiosidade de saber como é que se dava a educação, a educação 
escolar, em outros ambientes que não fosse a escola, né? Aquela escola que 

a gente conhece como a tradicional escola. [...]. Quando eu ouvi falar no Zé 

Peão, eu acreditei que ele fosse o espaço para que eu conhecesse essa 
educação escolar de adultos que não fosse necessariamente a educação das 

escolas, a educação noturna, aquela coisa mais tradicional. Foi 

basicamente isso mesmo. Curiosidade e muita vontade de estar conhecendo 
este espaço, né? Que prá mim foi algo muito novo. Era algo de muito novo.  

Maria, 25 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

Eu já tinha ouvido falar sobre educação de jovens e adultos, né? E antes, eu 

trabalhava com crianças, na educação infantil. E, a gente ouve os 
comentários de o quanto é diferente trabalhar com jovens e adultos, que a 

experiência é gratificante e o projeto é bastante divulgado aqui na Federal. 

Então, a gente fica com vontade mesmo, de adquirir essa experiência. 

Soraya, 24 anos, professora alfabetizadora, graduanda em pedagogia 
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Então o quê que me motivou? Primeiro, o interesse pela docência. Eu vim de 

uma área técnica. Eu fiz escola técnica, né? Na época eu não tinha nenhum 

manejo (sic!) com sala de aula. Eu tinha muito interesse pela docência. 
Depois não ter experiência, não tinha quase experiência com sala de aula. 

Antes disso eu trabalhei seis meses dentro de uma creche, com crianças de 

três a quatro anos como auxiliar. Mas, mesmo assim, não era docência, era 

um trabalho mais de auxiliar de sala. O fato de vir de uma área tecnológica 
e, também, naquela época, o formato do curso de Pedagogia... o curso de 

Pedagogia não possibilitara o exercício da docência. Quando a gente 

terminava, ou você escolhia, ou era orientador, supervisor ou administrador 
escolar. Então, quando eu vi aquele espaço prá aluno de graduação, sem 

muita clareza do que era, achei que era um espaço prá docência [...]. 

Elisângela, 39 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

Desde o final do primeiro semestre do curso de Pedagogia uma colega falou 
sobre o projeto e eu estava como voluntário do PIBIC [...]. E esse projeto de 

PIBIC era sobre EJA, sobre formação do educador, no curso de Pedagogia e 

ela falava bastante e eu caramba, deve ser uma oportunidade boa, a gente 

no curso de graduação ter esse contato com turmas de EJA e eu vi a 
oportunidade de lecionar a jovens e adultos ainda na graduação. 

Inicialmente, minha visão era essa, né? 

Renato, 26 anos, professor alfabetizador, graduado em pedagogia 

 

Inicialmente foi a questão financeira, porque eu estava aqui em João 
Pessoa, eu era estudante, tinha começado o curso de Pedagogia e, no 

finalzinho do ano eu sempre observava nos murais do Centro de Educação, 

seleções, eventos e, aí, eu vi o anuncio lá, prá chamada de seleção do 
Projeto Escola Zé Peão prá participar de um curso. Primeiro, porque era 

um curso e eu estava sempre procurando fazer e, segundo, porque tinha a 

possibilidade de você ser selecionado e entrar como bolsista de extensão. 
Então é, durante a minha graduação sempre procurei aproveitar ao máximo 

o que a universidade podia me oferecer prá complementar a minha 

formação que eu estava tendo no curso. Inicialmente foi isso que me levou a 

fazer o curso. 

Beatriz, 34 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

O Projeto Escola Zé Peão, portanto, acaba se tornando a primeira experiência 

profissional para muitos destes graduandos, ainda em formação inicial, no campo da 

alfabetização e pós-alfabetização para jovens e adultos, especialmente para os operários da 

construção civil de João Pessoa. Este dado reforça nossa tese, aqui defendida, de que o PEZP, 

como espaço de extensão universitária e formação, oportuniza, aos graduandos de 

licenciaturas diversas, poderem exercer o magistério na área da EJA e Educação Popular, 

articulando teoria, prática, reflexão, planejamento, sistematização da experiência e ação como 

elementos complementares à formação inicial em cursos de licenciaturas e, ainda, a formação 

de quadros para a EJA no estado da Paraíba. 

Mas, que conhecimento sobre EJA e Educação Popular estes futuros professores 

alfabetizadores possuíam, antes de participar do curso inicial do PEZP? Referente a esta 
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questão, constatamos que estes ingressam no curso inicial do projeto com um conhecimento 

superficial (senso comum), ou com conhecimentos prévios, a partir de textos estudados em 

disciplinas isoladas no Curso de Pedagogia, ou em experiências de pesquisa, como o PIBIC.  

Há, ainda, estudantes alfabetizadores sem nenhum conhecimento anterior de EJA 

e de EP, obtendo o primeiro contato com estes temas, a partir da participação no referido 

curso inicial de formação, como foi possível constatar, segundo as falas dos seguintes 

entrevistados:  

 

Eu ainda não cursei Educação Popular e Educação de Adultos, até porque a 

grade curricular do meu curso só vai ter no sétimo semestre uma disciplina 

de Educação de Jovens e Adultos. Educação Popular não tem mais no meu 
curso. Então, todo o conhecimento que eu tinha na época sobre Educação 

Popular e Educação de Adultos foi através desse projeto de pesquisa de 

PIBIC, no qual eu era como voluntário [...]. Então... fui construindo assim, 

a margem do curso. O curso foi oportunizando assim, de forma isolada, um 
professor de uma disciplina oportunizando isso de forma isolada, colocando 

isso como um tema, mas que não é uma disciplina de Educação Popular. 

Renato, 26 anos, professor alfabetizador, graduado em pedagogia 

 

Nenhum! Nenhum assim, porque eu tinha entrado no curso de Pedagogia, 
ainda pegamos as disciplinas bem iniciais, bem básicas. A gente não tinha 

muito conhecimento. Eu, particularmente, não tinha muito conhecimento. 

Havia uma discussão de Educação Popular, mas, meus conhecimentos foram 
mais aprofundados, quando eu ingressei no Projeto Escola Zé Peão. Com 

certeza, sobretudo, a paixão pela EJA foi depois disso. 

Flor, 36 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

Já tinha tido uma experiência. Confesso que meio deturpada sobre o que era 
EJA na experiência que tive no SESI, no Programa Educação do 

Trabalhador, né? Inclusive eu relatei isso em um dos cursos de formação do 

Projeto Escola Zé Peão que eu participei, que tinha tido uma experiência 

meio que... não frustrada, mas, muito diferente do que era o Zé Peão. Eu vim 
conhecer o que era Educação de Jovens e Adultos no Projeto Escola Zé 

Peão. Porque, apesar do pessoal do SESI acreditar estar fazendo Educação 

de Jovens e Adultos e Educação Popular, mas eu percebia que não havia 
uma preocupação em planejamento, em formação e, deixava muito a 

desejar. Sobre Educação Popular, eu tive contato mesmo, no Projeto Escola 

Zé Peão e não tinha ouvido falar ainda. 

Humberto, 33 anos, professor alfabetizador, graduando em História 
 

Antes de entrar no Zé Peão, pouca! Eu já tinha estudado sobre a Educação 

de Jovens e Adultos. Já tinha estudado a história, um pouco do processo de 

alfabetização, mas, sobre Educação Popular mesmo, eu não tinha um 
grande suporte teórico, porque eu não tinha estudado isso na academia. 

Então, o que eu vi de Educação de Jovens e Adultos foi no curso de 

Pedagogia e no projeto de iniciação científica que eu participei sobre a 
formação do educador de jovens e adultos. 

Mariana, 20 anos, professora alfabetizadora, graduanda em pedagogia 
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Os discursos acima reforçam que o PEZP, ao longo de sua existência histórica, 

como projeto de extensão, no campo da EJA, tem sido responsável por apresentar ou 

complementar a discussão referente à EJA e à EP para alunos de diferentes licenciaturas da 

UFPB, que procuram participar do seu curso inicial de formação. Este fato evidencia sua 

responsabilidade com a formação de futuros professores no campo da EJA, sob a perspectiva 

da Educação Popular. Apesar disso, há um depoimento de uma ex-professora alfabetizadora, 

entre as entrevistas realizadas, que assevera que o curso inicial do PEZP não era pautado 

segundo os princípios de EP, como é possível observar na citação abaixo:  

 

Olha! Eu te respondo com todos os riscos que não! Eu digo não! A questão 
da Educação Popular veio com o tempo e, aí, eu não sei se pro projeto ou 

prá mim. Se eu não tinha clareza do que era Educação Popular eu não 

percebi. E, hoje, fazendo essa releitura com pouco mais de clareza, com 
algumas leituras de Educação Popular, eu também não via. Eu não via. Veio 

com o tempo, pois, a abordagem teórica utilizada pelo projeto com relação à 

Educação Popular como uma perspectiva de atuação, não era muita clara. 
Eu acho que o projeto não deixava muito claro. Era muito mais um projeto 

de educação de jovens e adultos, do que um projeto de Educação Popular. Aí 

eu digo, a abordagem não era clara por parte do projeto e também eu não 

tinha a devida clareza na época, né? A minha construção de Educação 
Popular era muito mínima. Talvez até estivesse ali em algum tema, em 

algum... teve um ano bem mais prá frente, no terceiro ano como professora 

que trouxeram o tema da Educação Popular, né? Mas, aí, já depois de três 
anos. Mas, até então, prá mim, se ele esteve lá presente, eu não me recordo. 

E, correndo o risco desse tema ter sido tratado, não foi algo marcante, 

porque eu tenho outras marcas, não essa marca da Educação Popular. 

Elisângela, 39 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

Apesar de se constatar que, para a maioria dos professores alfabetizadores, o curso 

inicial de formação se pauta na perspectiva da EP, através de sua metodologia participativa, 

construção coletiva do curso, liberdade de expressão e pensamento, uma ex-professora 

alfabetizadora, no momento histórico vivenciado no início dos anos 1990, entende que tal 

formação não estava clara em relação à perspectiva de EP. Tal clareza somente foi possível 

com o passar do tempo em que a mesma permaneceu no referido projeto. 

Concernente à matrícula dos alunos-operários, o próprio professor alfabetizador 

participa desse processo. É ele quem avalia os saberes prévios dos operários e os direcionam a 

um dos programas oferecidos pelo PEZP
75

. Segundo Silva (1999, p. 64), 

                                                
75 Desde 2007 que o PEZP tem trabalhado com turmas mistas, ou seja, alunos-operários em nível APL e TST 

juntos. Em 2009 e 2010, as turmas, que foram exceção, estavam situadas na comunidade do bairro São José. 

Estas turmas ainda possuíam mulheres matriculadas nestes dois programas de alfabetização e pós-

alfabetização.  
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[...] o PEZP compreende a importância de se avaliar dando o primeiro passo 

através do ato de matrícula e, partindo daí, segue em busca de uma melhor 

aprendizagem para o aluno e de uma avaliação mais justa, precisa, em que o 
aluno-operário perceba também seu crescimento.  

 

Com este enunciado, percebe-se que o envolvimento do professor, no processo de 

matrícula de seus alunos, já demonstra certa contribuição no tocante à sua formação. Pois, 

participar da matrícula dos alunos, diagnosticando o seu nível de leitura e de escrita, bem 

como os saberes matemáticos que eles possuem, se constitui em um momento de 

aprendizagem para este professor alfabetizador em processo de formação inicial em sua 

licenciatura. Portanto, a formação de professores de EJA, na perspectiva da Educação Popular 

do Projeto Escola Zé Peão, enuncia, em suas práticas discursivas e não discursivas, que o 

professor começa a se envolver pedagogicamente com seus alunos no ato da matrícula, e que 

este mesmo ato se constitui em processo formativo para ambos.  

A matrícula, desse modo, não se configura um ato apenas burocrático e formal, 

mas um dispositivo formativo pedagógico para este perfil de professor. Ela assume caráter 

pedagógico, e o estudante-professor é orientado para proceder de forma a encarar este 

processo como contribuinte para sua formação no campo do ensino da EJA. 

Na Tabela 3, apresentamos o quantitativo dos candidatos, por sexo e, na Tabela 4 e 

5, o quantitativo por curso de licenciatura de estudantes de graduação que procuraram 

submeter-se ao Curso Inicial de Formação e Seleção do Projeto Escola Zé Peão, entre os anos 

de 2000 a 2008. Nestes dados, constatamos enunciados que reforçam o discurso de que as 

mulheres são hegemônicas no magistério (uma média de 78,67% dos inscritos para o processo 

seletivo é do sexo feminino, enquanto que 21,33% são do sexo masculino). O Curso de 

Pedagogia, por sua própria especificidade em formar professores para as séries iniciais, 

apresenta a maior demanda de candidatos inscritos para Curso Inicial de Formação e Seleção 

do PEZP. Em média, 60% dos inscritos. 

 

 

5.4.4 A sustentabilidade do Projeto Escola Zé Peão: parcerias e financiamentos  

 

No caso específico do PEZP, inserido no campo discursivo dos movimentos 

sociais em educação, a parceria com entidades civis internacionais e nacionais, com o poder 

público nacional e estadual (secretarias estadual e municipal de educação) e com a própria 

universidade foi/é importante para que suas atividades pedagógicas de alfabetização para os 

trabalhadores da construção civil continuem sendo desenvolvidas. Os recursos, em sua 
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maioria, servem para custear toda a equipe pedagógica (professores e coordenadores 

pedagógicos, exceto os assessores da UFPB e do SINTRICOM)
76

.  

 

 

TABELA 3 – Quantitativo de candidatos, por sexo, ao Processo Seletivo e Formativo de 

Professores do Projeto Escola Zé Peão – 2000 a 2008. 
ANO Nº TOTAL DE 

INSCRITOS 

Nº DE INSCRITOS POR SEXO 

Masc.  Fem.  

2000 51 14 37 

2001 35 14 21 

2002 36 10 26 

2003 50 10 40 

2004 62 07 55 

2005
77

 - - - 

2006 29 03 26 

2007 22 05 17 

2008 15 01 14 

TOTAL 300 64 236 

Fonte: Arquivos do Projeto Escola Zé Peão consultado de março a junho 2009. 

 
 

O PEZP, para manter suas atividades ou sua práxis pedagógica, necessita de 

recursos financeiros os quais, ao longo de sua história, foram obtidos junto, em menor 

proporção, ao próprio SINTRICOM, através de uma ajuda, para custear as passagens de 

ônibus dos professores alfabetizadores. Além disso, o sindicato contribui com lanches e 

almoços oferecidos nas reuniões e oficinas pedagógicas. 

Para o pagamento de uma ajuda de custo maior, tanto para os professores 

alfabetizadores, como para os coordenadores pedagógicos, o Projeto tem firmado convênio 

com diversos parceiros nacionais e internacionais, no intuito de angariar recursos, dentre os 

quais, destacamos os mais importantes, nos Quadros 19 e 20 (p. 221). 

                                                
76 Esclarecemos que o valor pago aos professores e à equipe de coordenação pedagógica se configura em uma 

bolsa mensal, referente às atividades desenvolvidas no Projeto. Todos da equipe pedagógica não possuem 

vínculo empregatício formal, uma vez que o PEZP caracteriza-se como um projeto escolar não-formal de 

extensão da UFPB em parceria com o SINTRICOM. 

 
77 Não houve pré-seleção em virtude de todos os educadores (as) de 2004 terem sido reaproveitados no ano de 

2005.  
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TABELA 4 – Quantitativo de candidatos, por Curso de licenciatura, inscritos para o Processo Seletivo e 

Formativo de Professores do Projeto Escola Zé Peão – 2000 a 2003. 

ANO Nº DE INSCRITOS POR CURSO DE LICENCIATURA 

LICENCIATURA Nº % 

2000 Educação Artística 

Geografia 
História 

Letras 

Matemática 

Pedagogia 

Psicologia 

TOTAL 

02 

03 
13 

07 

02 

19 

05 

51 

3,93 

5,88 
25,49 

13,72 

3,93 

37,25 

9,80 

100,00 

2001 Educação Artística 

Geografia 

História 

Letras 

Pedagogia 

Psicologia 

TOTAL 

02 

02 

05 

04 

20 

02 

35 

5,71 

5,71 

14,30 

11,43 

57,14 

5,71 

100,00 

2002 Geografia 

História 

Letras 

Pedagogia 

Psicologia 

Química 

TOTAL 

04 

05 

07 

18 

01 

01 

36 

11,11 

13,89 

19,44 

50,00 

2,78 

2,78 

100,00 

2003 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Artística 

Filosofia 

Geografia 

História 

Letras 

Pedagogia 

Psicologia 

Química 

02 

01 

05 

06 

03 

30 

02 

01 

4,00 

2,00 

10,00 

12,00 

6,00 

60,00 

4,00 

2,00 

TOTAL 50 100,00 

                       Fonte: Arquivos do Projeto Escola Zé Peão consultado de março a junho de 2009. 
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TABELA 5 – Quantitativo de candidatos, por Curso de licenciatura, inscritos para o Processo Seletivo e 

Formativo de Professores do Projeto Escola Zé Peão – 2004 a 2008. 

ANO Nº DE INSCRITOS POR CURSO DE LICENCIATURA DA UFPB, CAMPUS I 

LICENCIATURA Nº % 

2004 Educação Artística 
Geografia 

História 

Letras 

Psicologia 

Pedagogia 

Química 

TOTAL 

01 
10 

01 

02 

04 

43 

01 

62 

1,61 
16,13 

1,61 

3,24 

6,45 

69,35 

1,61 

100,00 

2005
78

 - - - 

2006 Comunicação Social/Jornalismo 
História 

Pedagogia 

Psicologia 

TOTAL 

02 
04 

22 

01 

29 

6,90 
13,79 

75,86 

3,45 

100,00 

2007 Comunicação Social/Jornalismo 

Educação Artística 

Educação Física 
Geografia 

História 

Letras 

Pedagogia 

TOTAL 

01 

03 

01 
02 

02 

01 

12 

22 

4,54 

13,64 

4,54 
9,10 

9,10 

4,54 

54,54 

100,00 

2008 Letras 

Pedagogia 

01 

14 

6,67 

93,33 

TOTAL 15 100,00 

             Fonte: Arquivos do Projeto Escola Zé Peão consultado de março a junho de 2009. 

                                                
78 Não houve pré-seleção em virtude de todos os educadores (as) de 2004 terem sido reaproveitados para este ano. 
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Para o pagamento de uma ajuda de custo maior, tanto para os professores 

alfabetizadores, como para os coordenadores pedagógicos, o Projeto tem firmado convênio 

com diversos parceiros nacionais e internacionais, no intuito de angariar recursos, dentre os 

quais, destacamos os mais importantes, nos Quadros 19 e 20. 

Na costura desta teia discursiva histórica, apresentamos o seguinte relato, o qual 

nos apresenta um panorama de como funcionaram os dois primeiros anos de criação do PEZP.  

 

O projeto funcionou durante os anos de 1991 e 1992, financiado com 

recursos do FNDE, solicitados via SENESU/MEC/PNAC. Durante o 
primeiro ano foram mantidas 12 salas de aula e atingidos, aproximadamente, 

180 operários, através dos programas de alfabetização (APL) e pós-

alfabetização (TST) além de, aproximadamente, 200, via Varanda Vídeo. No 

segundo ano, o APL e o TST atenderam, em sete canteiros, cerca de 120 
operários, e o Varanda Vídeo, 250. A falta de novos recursos e a demora na 

liberação dos recursos já aprovados anteriormente contribuiu para que as 

metas originalmente estabelecidas não fossem totalmente atingidas 
(IRELAND, 1993, p. 3). 

 

Aproximadamente 21 anos depois, no atual contexto de elaboração desta pesquisa, 

o PEZP tem passado por apertos financeiros. A única fonte de recursos é proveniente do 

Programa Brasil Alfabetizado (PBA), cujos repasses da bolsa para os professores nem sempre 

acontecem em dia
79

.  

Assim sendo, os recursos financeiros para o PEZP são importantes para por em 

prática todos os seus programas, bem como garantir, aos professores alfabetizadores, um valor 

que o incentive a desenvolver suas atividades didático-pedagógicas e a motivar a participação 

nos encontros de formação continuada. Ainda, é importante para garantir as atividades 

extrassala de aula ou as atividades do Programa de Atividades Culturais (visitas a cinemas, 

circos, teatro, sítios históricos etc.), a contratação de especialistas em áreas específicas, 

quando não consegue arregimentar professores da própria universidade e a compra de 

materiais didático-pedagógicos e de expediente (lápis, cadernos, borrachas, tintas, folhas de 

papel etc.).  

 

 

 

 

                                                
79 No transcurso desta pesquisa, o calendário do PBA, no ano de 2009, diferiu do calendário escolar do Projeto 

Zé Peão, uma vez que suas atividades foram iniciadas em fevereiro de 2009, e os recursos do PBA, para 

pagamento das professoras, começaram a ser efetuados a partir de maio desse mesmo ano, ocasionando, 

assim, um atraso no pagamento das bolsas de 3 meses.    
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Quadro 19 – Instituições nacionais que financiaram ou financiam o Projeto Escola Zé Peão 
PERÍODO INSTITUIÇÕES NACIONAIS E LOCAIS 

  

1991 a 1993 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE/MEC) 

1996 a 2001 Sistema Nacional de Emprego/Fundo de Amparado do Trabalhador (SINE/FAT) 

2002 Secretaria de Trabalho e Ação Social (SETRAS-PB) 

2003 a 2009 Brasil Alfabetizado/Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba 
(PBA/SEC-PB)

80 

1994 a 2002 Movimento de Educação de Base (MEB)
81 

Desde 1993 Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários (PRAC/UFPB)  
 

 

 

 

 

Quadro 20 – Instituições internacionais que financiaram ou financiam o Projeto Escola Zé 

Peão 
PERÍODO INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS 

1991 a 1995 OXFAM/Inglaterra
82 

1995 a 2004 CAFOD/Inglaterra
83 

2000 a 2002 MANOS UNIDAS/Espanha
84 

 
A partir de 2003 

 
Não contou com recursos internacionais. 

 

 

Até 2004, com recursos restantes do ano anterior, o PEZP desenvolveu suas 

atividades sem muitos problemas financeiros. Cada alfabetizador e coordenadores 

pedagógicos percebiam suas bolsas com recursos provindos do próprio projeto. Em virtude 

dos recursos limitados, para não dizer escassos, a partir de 2005, o PEZP passou a trabalhar 

                                                
80 “Criado pelo MEC em 2003, o Programa Brasil Alfabetizado (PBA) está voltado para a alfabetização de 

jovens, adultos e idosos. O programa é uma porta de acesso à cidadania e ao despertar do interesse pela 

elevação da escolaridade”. Informação disponível em: < http://portal.mec.gov.br/>. 
81 “O MEB é um organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, constituído como 

sociedade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro no Distrito Federal. Foi fundado em 

21 de março de 1961. Há 47 anos realiza ações diretas de educação popular em diversas regiões do Norte e 

Nordeste do país [...]. As ações de mobilização social, de alfabetização de jovens e adultos e de educação de 

base são responsabilidade de equipes regionais em cada uma das unidades da federação em que atuamos. A 

coordenação pedagógica, o planejamento, o controle administrativo e a avaliação de resultados das ações são 
monitorados a partir da Equipe Nacional localizada em Brasília” (Informação disponível em: 

<http://www.meb.org.br/#home>). 
82 Organização não governamental que luta contra a pobreza e as injustiças através de campanhas, programas de 

desenvolvimento e ações emergenciais. Informação disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Oxfam#cite_note-0>. 
83 “É a agência oficial para o desenvolvimento e emergência da Igreja Católica da Inglaterra e do País de Gales, e 

vem combatendo a pobreza em países em desenvolvimento desde 1962”. Informação disponível em: 

<http://www.cafod.org.uk/portugues/quem-somos>. 
84

 Organização não-governamental que luta, desde 1960, contra a pobreza, a fome, a má nutrição, a enfermidade 

e a falta de instrução, o subdesenvolvimento e contra as suas causas”. Informação disponível em: < 

http://www.manosunidas.org/>. 
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apenas com aqueles provindos do Programa Brasil Alfabetizado (PBA). Estes recursos têm 

garantido o pagamento das bolsas dos professores alfabetizadores, no valor de R$ 250,00 

(Duzentos e cinquenta reais), acrescidos de R$ 50,00 (Cinquenta reais) pelo SINTRICOM, 

para custeio das passagens. Dentre os três coordenadores pedagógicos, em 2009, apenas um 

recebe ajuda de custo do PBA e a dividia com outro, enquanto que o terceiro, por pertencer ao 

quadro de funcionários do próprio sindicato da categoria, complementa suas horas de trabalho 

dando expediente na sede do PEZP.  

Percebe-se, então, que a prática discursiva financeira do PEZP procura superar a 

visão voluntarista, mesmo diante das dificuldades que enfrenta no campo financeiro. A visão 

voluntarista na EJA, especialmente nas práticas de alfabetização, tem sido, ao longo da 

história, uma das responsáveis pelo processo de desprofissionalização nessa área, como 

constatam Arroyo (2006, 2007), Di Pierro et .al. (2006) e Paiva (2003). Como consequência 

desta dependência financeira, encontra-se a rotatividade dos educadores e da coordenação 

pedagógica que, ao conseguirem vínculos empregatícios estáveis, com carteira assinada, ou 

precários contratos por tempo determinado em rede pública de ensino, ou, ainda, por obterem 

outra bolsa com valor maior em outros programas da UFPB (PIBIC, PROLICEN etc.), 

afastam-se do Projeto.  

De fato, o PEZP não se comporta como um campo de emprego formal. Ele 

assume, diante da UFPB, o papel de campo de estágio, cuja meta é alfabetizar operários da 

construção civil e formar quadros para esta modalidade da educação básica nacional. Sua 

contribuição está em atuar para minimizar os altos índices de analfabetismo, no estado da 

Paraíba, e formar quadros profissionais para a EJA. Estes, identificados com essa modalidade 

e com as peculiaridades dos educandos jovens e adultos, tendo a prática da sala de aula, e os 

encontros de formação continuada, signo maior de todo este processo.   

Por fim, o discurso sobre a sobrevivência financeira do PEZP não é algo novo. Já, 

em 1993, este discurso era propagado em um artigo que revelava o enunciado da dificuldade 

de sobrevivência do Projeto (Cf. IRELAND, 1993, p. 57). Constatou-se também que, de 

meados dos anos 1990 até metade da primeira década dos anos 2000, o PEZP obteve certo 

fôlego financeiro, em decorrência dos recursos provindos de instituições internacionais, os 

quais foram imprescindíveis para que ele desenvolvesse suas atividades pedagógicas, entre 

elas, o processo de ensino-aprendizagem para os alunos-operários e a formação dos seus 

professores alfabetizadores.  

Concluindo este capítulo, constatamos que os enunciados identificados possuem 

sua formação discursiva alicerçada no discurso muito propagado, nas décadas de 1970/1980, 
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pelos movimentos sociais, influenciados, inclusive, pela Teologia da Libertação que, no 

campo da educação, representou a luta pelo direito à educação para uma grande demanda da 

população que vivia na condição de analfabetismo, subescolarização e exclusão social. A 

ligação do PEZP com tais discursos surge, a partir da formação do grupo “Zé Peão”, oriundo 

de uma história de luta em favor dos operários da construção civil de João Pessoa. Sua origem 

se situa nas Comunidades Eclesiais de Base, no bairro de Mandacarú (IRELAND, 1991).  

Naquele momento histórico e embrionário deste grupo (1976-1981), havia a 

preocupação com a luta pelos direitos dos trabalhadores, com a melhoria dos salários e das 

condições de trabalho. A educação passa a ser ponto de reivindicação e implantação, após este 

grupo assumir a direção do SINTRICOM
85

 e evidenciar que, além dos baixos salários da 

categoria, dos altos índices de rotatividade, a rígida diferenciação hierárquica e os baixos 

níveis de escolarização formal, entre a maioria dos operários, se constituíam em obstáculo 

para consolidação de um sindicato que pretendia ser forte, combativo e representativo de sua 

categoria (IRELAND, 1991). 

Assim, a ideia de se criar uma escola, dentro dos canteiros de obras, surge a partir 

da leitura de uma situação concreta, real, vivenciada e observada pela direção do 

SINTRICOM, a partir das estratégias do ver e ouvir, conforme identificamos no discurso a 

seguir: 

 

A partir destas constatações, a direção elaborou uma estratégia cuja peça 

fundamental era a visita às obras. A visita aos canteiros de obra se constituía 
(e constitui) o momento de intercâmbio, de discussão, de ouvir as 

dificuldades e queixas da categoria, de sentir a sua disposição para a luta 

[estratégias do ver e ouvir] (IRELAND, 1991, p. 11, grifo nosso).  

 

Este enunciado revela uma forte aproximação com o discurso da Educação 

Popular, de perspectiva freireana, cuja ação e prática acontecem em decorrência de uma 

necessidade real: as subcondições de escolarização entre os operários da indústria da 

construção civil de João Pessoa, como também com o discurso das CEBs, a partir da 

metodologia de Educação Popular do ver, julgar e agir, bastante difundido entre os 

movimentos sociais ligados à Igreja Católica progressista.  

Outro forte enunciado é: a Escola Zé Peão foi criada com a finalidade social de 

garantir o fortalecimento sindical desta categoria, a partir do exercício da cidadania dos 

operários, por meio de sua participação mais ativa e do resgate de sua dignidade na 

                                                
85 Isto aconteceu com a vitória do Grupo “Zé Peão” em 1986. Até essa data, este mesmo grupo se mantém coeso 

e se reveza na direção do SINTRICOM.  
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condição humana e de trabalhador. Esse enunciado reporta à função social do PEZP: ser 

uma escola que não se limita ao processo puro e simples de transmissão de 

conhecimentos, mas que se configura em um espaço educativo amplo, de construção da 

cidadania deste contingente de trabalhadores. Ainda, os enunciados estão centrados no 

discurso que remonta ao direito à educação e às necessidades e lutas específicas dos 

operários da construção civil, por melhores condições de trabalho, salário e dignidade.   

No que se refere ao funcionamento do Projeto Escola Zé Peão, observa-se uma 

límpida intenção de suas práticas não discursivas em relação à coerência entre o que se espera 

da escola e as necessidades peculiares do perfil dos operários-alunos. A estrutura de 

organização para funcionamento do PEZP parte, igualmente, da realidade destes operários. 

Portanto, a ideia de instalar as salas de aulas, no próprio ambiente de trabalho, enuncia a 

preocupação com a especificidade da Educação de Jovens e Adultos, revelando, ainda, que 

nem todo perfil de aluno da EJA se enquadra na estrutura física escolar hegemônica em nosso 

sistema educacional.  

Isto porque, nem todas as escolas públicas possuem condições e são adequadas a 

atender alunos jovens e adultos. Nem sempre o mobiliário é adequado, os horários são 

flexíveis e o tempo/espaço da aprendizagem respeita a individualidade de cada ser humano, 

no caso, os seres humanos jovens e adultos trabalhadores.  

A escola formal se assenta em uma estrutura curricular rígida, com conteúdos e 

horários que, muitas vezes, tentam disciplinar o educando jovem e adulto, sem escutá-lo ou 

dar-lhe a oportunidade de caminhar no seu próprio ritmo de aprendizagem.  

No PEZP, o aluno não fica preso a uma carga de estudos de segunda à sexta. 

Como ele necessita retornar para sua cidade, após uma semana de trabalho na construção, as 

aulas funcionam até à quinta-feira e, inclusive, seu horário de trabalho, na sexta-feira, no 

canteiro de obra, termina mais cedo, para que ele possa se organizar e retornar à sua cidade, à 

sua família.  

Concernente à formação de professores de EJA, os discursos revelam, ainda, uma 

dada organização, estrutura e funcionamento do PEZP que leva em consideração, o perfil dos 

educandos jovens e adultos que atende. Logo, aqueles enunciados do tipo “Alfabetização na 

Primeira Laje” ou “Tijolo Sobre Tijolo” apresentam uma escola que busca se aproximar da 

realidade e do mundo do trabalho da construção civil. Inclusive, o próprio nome da Escola 

enuncia esta aproximação: Projeto Escola Zé Peão. Por conseguinte, este enunciado forma um 

feixe de relações com os enunciados que apontam para o educando da EJA, como eixo 

condutor da formação de professores e da estrutura organizacional.  
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Assim, a formação do professor para a EJA, no PEZP, não poderia estar 

dissociada deste discurso enfático e bastante influente nos movimentos sociais (neste caso, o 

movimento social sindical do “grupo Zé Peão”), o qual aponta o educador e filósofo Paulo 

Freire como uns de seus maiores sujeitos enunciadores. O discurso tem, como um de seus 

fortes enunciados, “o partir das atividades pedagógicas, com base na realidade dos alunos da 

EJA” ou “[...] partir sempre dos níveis de compreensão dos educandos, da compreensão do 

seu meio, da observação de sua realidade, da expressão que as próprias massas populares têm 

de sua realidade” (FREIRE, 2002b, p. 79). 

Concernentes aos programas complementares de apoio ao processo de 

alfabetização (Varanda Vídeo, Biblioteca Volante, Programas Culturais e Arte-educação), 

observa-se, no discurso do PEZP, a intencionalidade de uma escola que não se limite apenas 

às ações do cotidiano da sala de aula, com o uso apenas do “quadro” e do “giz”. A formação 

mais ampla do aluno-operário da construção civil requer outros elementos, capazes de 

fomentar a construção de atores sociais críticos.  

Paralelamente à formação do professor para EJA, observa-se em tal discurso a 

regularidade enunciativa com os discursos propagados pelo Parecer CNE/CEB n° 11/2000 e, 

novamente, com o discurso freireano (1958, 2002a, 2005), entre outros. Estes concebem que o 

professor para a EJA deve se munir de arsenais pedagógicos diversos, para garantir a 

qualidade do ensino-aprendizagem, para este grupo específico de educandos. Os programas 

complementares do PEZP, portanto, são indícios de um projeto escola que, mesmo 

funcionando num ambiente muitas vezes precário, da obra em construção, onde o professor 

não dispõe de recursos didáticos para garantir melhor desempenho de suas atividades, não 

impede de dinamizar o processo educativo.  

Igualmente, revela que este Projeto, nestas condições de funcionamento, tenta 

articular espaço de trabalho com o espaço escolar, isto é, mesmo funcionando em um local 

atípico, o ambiente escolar e seus acessórios permitem a sensação de uma escola possível 

frente à adversidade. No caso específico da EJA, e ao longo de toda a sua história, o espaço 

escolar, tal qual o concebemos, em nosso sistema educacional, não se restringe à construção 

de prédios monumentais. Este discurso reforça que o fenômeno educativo ocorre em qualquer 

ambiente de relações humanas, inclusive o fenômeno educativo escolar. E, estes fatos 

propiciam ao professor uma dada exigência formativa, pela qual terá que usar dos elementos 

da criatividade para prosseguir com o processo educativo escolar.  

Tal constatação não visa reforçar o discurso da escola pobre, precária para as 

classes populares. Pelo contrário, as condições do PEZP denunciam a necessidade de se 
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pensar na EJA, com base na especificidade de seus educandos, do processo de ensino-

aprendizagem e da formação de professores, para adequar a escola púbica a estas condições.   
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6 A PROPOSTA POLÍTICO-PEDAGÓGICA DO PROJETO ESCOLA ZÉ PEÃO 

 

Um determinado Projeto Político-Pedagógico (PPP) se constitui para além de 

agrupamentos de planos de ensino e de atividades diversas. É muito mais que a realização de 

tarefa burocrática, para atender uma dada exigência. Ele busca envolver todos os sujeitos 

partícipes do processo escolar, a partir da ação intencional, explicitando o compromisso 

definido (VEIGA, 2004). “É político no sentido de compromisso com a formação do cidadão 

para um tipo de sociedade” (ibidem, p. 13). A ação político-pedagógico da educação são dois 

fenômenos imbricados, associados, indissociáveis. O PPP tanto pode reforçar a lógica do 

discurso que norteia a “educação bancária”, como pode propagar o discurso que permite, aos 

seus elaboradores/executores, sonhar que outra educação é possível e que as mudanças 

também.  

 

O projeto político-pedagógico, ao mesmo tempo em que exige dos 
educadores, funcionários e pais a definição clara do tipo de escola que 

intentam, requer a definição de fins. Assim, todos deverão definir o tipo de 

sociedade e o tipo de cidadão que pretendem formar. As ações específicas 
para a obtenção desses fins são meios. Essa distinção clara entre fins e meios 

é essencial para a construção do projeto político-pedagógico (VEIGA, 2004, 

p. 17).        

 

É no Projeto Político-Pedagógico, como assevera Resende (2004, p. 91), que “[...] 

ficam resgatadas a identidade da escola, sua intencionalidade e a revelação de seus 

compromissos”. Ele, portanto, é um instrumento que orienta o fazer da proposta pensada e 

que princípios estão guiando este “fazer”. Assim, sua elaboração ou constituição não pode 

prescindir de princípios, os quais norteiam ou conduzem as ações didático-pedagógicas, como 

também expressam o entendimento de mundo, de sociedade, educação e de homem. Do ponto 

de vista filosófico, o princípio se constitui em um preceito, regra ou lei, os quais direcionam 

determinadas atividades/ações. Portanto, os princípios norteiam as ações humanas em todas as 

áreas do conhecimento, revelando, de modo amplo, ideias gerais e a origem de uma ação ou 

de conhecimento (FERREIRA, 2001). 

Segundo Seffrin (2002, p. 314), os princípios que norteiam a ação pedagógica de 

uma dada escola, devem ser: éticos, zelando pela autonomia, pela responsabilidade, 

solidariedade e respeito ao bem comum; políticos, os quais se fundamentam em favor dos 

direitos e deveres da cidadania, fomento ou oportunização à criticidade do educando e 

respeito à ordem democrática, e estéticos: que zelam pela sensibilidade, criatividade, 
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diversidade de manifestações artísticas e culturais dos educandos. Tais princípios, apesar de 

serem diferentes, são interdependentes e convergem em direção à constituição dos seres 

humanos em processo de educação.  

Estes princípios revelam, também, uma vontade de verdade em prol da construção 

de um perfil de homem/mulher autônomos e conscientes de sua realidade, antenados com suas 

manifestações culturais e respeito à diversidade. Estes mesmos princípios dialogam com 

aqueles estabelecidos no campo discursivo governamental, contidos na legislação 

educacional, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 9.394/96, em seu artigo 

3º, incisos do I ao XI, o qual revela o discurso dos princípios que nortearão a ministração do 

ensino, como também dialogam com os princípios oriundos do debate acadêmico e do debate 

social.  

A partir das primeiras análises feitas em cima dos documentos selecionados (o 

texto Prêmio Educação para a Qualidade do Trabalho, de 1998, e o Projeto Escola Zé Peão, 

de 1993), foi possível mapear os princípios que norteiam as ações político-pedagógicas do 

Projeto Escola Zé Peão de um modo amplo, como também específico, revelando sua visão de 

mundo, de homem, de sociedade, de educação e as ideologias que orientam sua prática: o 

Princípio da Contextualização, o Princípio da Significação Operativa, e o Princípio da 

Especificidade Escolar. Estes três princípios são históricos e foram construídos com base na 

experiência dos três primeiros anos de existência do Projeto (1991 a 1993). Mas, também, são 

princípios que surgem a partir de um questionamento interno do PEZP, relacionado ao método 

de alfabetização: que método usar para alfabetizar operários da construção civil em uma 

perspectiva de Educação Popular?  

Todos estes princípios, mesmo construídos ao longo dos três primeiros anos de 

existência do Projeto, revelam, em seu discurso, sua ligação com a Educação Popular. 

Portanto, eles podem ser considerados uma síntese do pensar a prática da alfabetização para 

pessoas jovens e adultas, a partir das ideias produzidas em torno da EP, da concepção de 

mundo, de homem, de educação e de sociedade. Eles, também, trazem, em seu âmago, os 

princípios convencionalmente identificados como: Princípio Filosófico, Princípios Político e 

Princípio Pedagógico.  

O primeiro deles, o Princípio da Contextualização, diz respeito à ideia de que 

uma prática de alfabetização para operários da construção civil, sob a perspectiva da EP, não 

poderia deixar de considerar a realidade de vida dos operários-alunos. Segundo Ireland 

(1993), a sistematização do Princípio da Contextualização procurou levar em conta “as 

condições de vida”, “as condições de inserção do operário-aluno no mundo do trabalho da 
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construção civil” e “as lutas do sindicato da categoria que deu origem ao PEZP”, revelando 

um discurso cujos enunciados direcionam a intencionalidade de uma prática educativa escolar 

pautada, prioritariamente, na realidade social do aluno-trabalhador e em suas condições socio-

históricas. Nesse princípio, destacam-se aqueles preceitos que dizem respeito à concepção de 

mundo, de homem e de educação que norteiam as ações do PEZP. No Quadro 21, 

apresentamos uma síntese do que foi possível identificar como enunciados presentes no 

Princípio da Contextualização do discurso do Projeto Escola Zé Peão.  

 

Quadro 21 – Enunciados do Princípio da Contextualização do Projeto Escola Zé Peão  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princípio da 

Contextualização  

 

CONCEPÇÃO DE MUNDO 

 Atentar para a especificidade do mundo dos trabalhares da indústria da 

construção civil, explorando a questão do trabalho como princípio educativo, 

priorizando os conhecimentos escolares básicos: a linguagem, a matemática, os 

estudos da sociedade e da natureza (IRELAND et al. 1998, p. 9);  

 Considera a indústria da construção civil como realidade a exigir o exercício da 

reflexão, da reelaboração de conhecimentos e da aquisição de novas formas de 

linguagens sociais (IRELAND et al. 1998, p. 12); 
 

 

CONCEPÇÃO DE HOMEM 

 O operário da construção civil é um ser humano, cidadão, trabalhador, sujeito 

coletivo. Sendo assim, o aluno-operário é concebido como ser social, cultural e 

histórico (IRELAND et al. 1998, p. 12; 52); 

 São homens concretos, situados em um tempo e um espaço, lutando por uma 

vida melhor (IRELAND et al. 1998, p. 12); 

 A oralidade do aluno-operário é considerada como elemento inicial para a 

condição de sua autoafirmação como sujeito do processo de ensino-

aprendizagem (IRELAND et al. 1998, p. 16). 

 

CONCEPÇÃO POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

 Compromisso com as lutas políticas da categoria quanto com a especificidade 

escolar (IRELAND et al. 1998, p. 14); 

 [...] toma como ponto de partida o conhecimento do aluno, sua própria 

experiência de vida e sua própria reflexão sobre esta mesma experiência 

(IRELAND et al. 1998, p. 51); 

 Entende a educação como mecanismo para capacitar os operários para enfrentar 

o contexto social, econômico, sindical e educacional IRELAND et al. 1998, p. 

54); 

 Considera a educação como um direito constitucional e um direito humano 
básico (IRELAND et al. 1998, p. 8). Para isto, deve-se democratizar o acesso ao 

saber escolar à classe trabalhadora, através da apropriação dos instrumentos de 

fundamental importância (leitura e escrita) para a sua luta na conquista da 

cidadania dos operários da construção civil; 

 Entende que a educação é um direito e ao Estado compete oferecer 

oportunidades de escolarização e formação ampla a todos os cidadãos. Por isso, 

não pretende substituir o sistema formal de ensino (IRELAND et al. 1998, p. 54). 

Fonte: Texto Prêmio, elaborado por Ireland et al. Para concorrer ao Prêmio Educação para a Melhoria da 

Qualidade do Trabalho em 1998, realizado pelo Ministério da Educação.  
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O segundo princípio, Significação Operativa, representa a consciência de uma 

lógica entre “o que se faz” e “como se faz” e a superação entre o que é idealizado/desejado 

com o processo educativo dos operários-alunos, assim como as possibilidades e circunstâncias 

dadas. Ele alude, ainda, a dimensão do direito e do dever em relação à educação para jovens e 

adultos e, também, à ação em favor da emancipação da classe trabalhadora, revelando indícios 

da Educação Popular como paradigma norteador de sua atividade. Esse princípio, em 

complemento ao princípio da Contextualização, procura equilibrar o que é possível de se 

fazer, em relação ao ato pedagógico, nas condições oportunizadas no interior do canteiro de 

obra.  

Em síntese, este princípio norteia o pensar sobre o significado das coisas que se 

realizam no processo educativo alfabetizador, ou seja, se há significado naquilo que se está 

realizando no PEZP. E este significado produz o quê? O fazer e o pensar a prática pedagógica 

alfabetizadora possui significado para o aluno-operário? Produz mudanças em sua condição 

de estudante, cidadão e trabalhador? São questionamentos que a análise do texto, 

Alfabetização de Adultos: ainda a questão do método, nos provocam como analista do 

discurso. 

O Quadro 22 apresenta uma síntese do que foi possível identificar como 

enunciados relativos ao Princípio da Significação Operativa do discurso do Projeto Escola Zé 

Peão. 

 

Quadro 22 – Enunciados do Princípio da Significação Operativa do Projeto Escola Zé Peão  

    

 

 

 

 

Princípio da 

Significação 

Operativa  

 

DIMENSÃO DO DIREITO E DO DEVER 

 A escolarização é um processo de instrumentalização dos trabalhadores para lhes 

possibilitar a reivindicação de seus direitos de trabalhadores e cidadãos e sua 

qualificação profissional (IRELAND et al. 1998, p. 10); 

 O processo educativo visa melhorar a qualidade de vida dos alunos-operários e 

contribuir significativamente para a redução dos altos índices de analfabetismo na 
indústria da construção civil (IRELAND et al. 1998, p. 35). 

 

AÇÃO PELA EMANCIPAÇÃO DA CLASSE TRABALHADORA 

 O processo de escolarização dos alunos-operários possa colaborar pela 

construção de um sindicato democrático, participativo e combativo, a partir da 

oportunização do acesso à educação básica para os operários. 

 

Fonte: Texto Prêmio, elaborado por Ireland et al. Para concorrer ao Prêmio Educação para a Melhoria da 

Qualidade do Trabalho em 1998, realizado pelo Ministério da Educação. 

 

O princípio da Especificidade Escolar orienta o PEZP a assumir a escola e suas 

especificidades como indicadora de sua prática educativa. Nem escola sindical, nem escola 

política, mas uma escola que trabalha com os saberes escolares (linguagem, matemática, 
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estudos da sociedade e da natureza), apesar dos limites de uma experiência alternativa, 

compromissada com o ensino da leitura, da escrita e da alfabetização matemática. Neste caso, 

trabalha-se o processo pedagógico escolar a partir do entendimento amplo de alfabetização, 

em colaboração com outras áreas de saberes e formas de expressão e de comunicação. Assim, 

sendo, o processo de alfabetização e pós-alfabetização dos operários da construção civil vai 

além das lutas coletivas e políticas de uma categoria.  

Em síntese, este princípio destaca as referências que orientam as ações vinculadas 

ao fazer educativo e cotidiano no Projeto Escola Zé Peão. O fazer e o pensar a educação de 

jovens e adultos, enfatizando a função social da escola, como reforça Ireland (1993, p. 64), a 

partir do seguinte discurso:  

 

O que estamos explicitando aqui é o nosso compromisso de fugir a práticas, 

relativamente comuns em programas de alfabetização de adultos, que 
trabalham as lutas políticas imediatas das classes populares situadas no 

terreno do confronto direto com grupos sociais antagônicos e/ou com o 

Estado – por exemplo, as lutas por direitos trabalhistas, ou pela posse da 

terra onde os alfabetizandos moram, ou pela extensão de serviços públicos 
ao distrito onde moram etc., as quais reconhecidamente contribuem para o 

avanço das lutas coletivas históricas – mas que, por outro lado, deixam a 

desejar quando se cobram resultados de alfabetização strictu senso.  

       

Percebe-se, de imediato, que no PEZP a linguagem da escola, por meio de sua 

função social de ensinar a ler e a escrever, é o condutor que rege o princípio da 

Especificidade Escolar. Antes de tudo, o projeto é uma escola e prioriza essa condição. Os 

discursos que se propagam, por meio da materialidade suplementar do PEZP, revelam que ele 

(o projeto) tem como objetivo trabalhar com saberes escolares. Nesse sentido, o PEZP deixa 

claro que não se configura como uma escola sindical, mas em uma instituição escolar cuja 

função social é alfabetizar os operários da indústria da construção civil, considerando este 

processo como parte integrante da qualificação profissional para este contingente de 

trabalhadores e como dispositivo para a formação e o exercício da cidadania plena. 

Nos Quadros 23 e 24, apresentamos uma síntese do que foi possível identificar 

como enunciados presentes no Princípio da Especificidade Escolar. 



232 

 

Quadro 23 – Enunciados do Princípio da Especificidade Escolar do Projeto Escola Zé Peão: concepção de alfabetização  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Texto Prêmio, elaborado por Ireland et al. Para concorrer ao Prêmio Educação para a Melhoria da Qualidade do Trabalho em 1998, realizado pelo Ministério da 

Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princípio da 

Especificidade 

Escolar  

 

 

 

 

 

CONCEPÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO  

 

 A alfabetização é uma necessidade básica para a formação profissional do operário e para a consolidação de um sindicato democrático, 

participativo e combativo (IRELAND et al. 1998, p. 7); 

 Alfabetizar trabalhadores da construção civil, a partir do entendimento da alfabetização como um processo que possibilita a ampliação e o 

aprofundamento de sua compreensão da realidade social, por meio da aquisição da linguagem, da matemática e dos conhecimentos gerais, 

tendo em vista instrumentalizar esses trabalhadores para lhes possibilitar a reivindicação de seus direitos de trabalhadores e cidadãos e sua 

qualificação profissional (IRELAND, et al. 1998, p. 9-10); 

 Trabalha o saber escolar, veiculado pela instituição escola, cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado, tendo a própria 

alfabetização como eixo condutor, pela qual outros conhecimentos são trabalhados (IRELAND et al. 1998, p. 9); 

 A alfabetização é um dispositivo para compreender a relação entre formação inicial e a formação continuada do aluno-operário 
(IRELAND et al. 1998, p. 10); 

 Compreende a linguagem como um mecanismo que possibilita ao aluno-operário a ampliação das habilidades de: “ler, escrever, falar e 

ouvir, para compreender e analisar aspectos de sua vida pessoal e social e a entender a língua como instrumento de conhecimento” 

(IRELAND et al. 1998, p. 15); 

 Concebe a alfabetização como uma expressão ampla, não limitada ao ensino de ler e escrever, mas a articulação destes as outras áreas do 

conhecimento, como a matemática, a história, a geografia, as artes, ecologia etc. (IRELAND et al. 1998, p. 17); 

 Compreende a alfabetização como eixo central pelo qual os demais conhecimentos possam ser trabalhados e, sendo assim, “que a 

alfabetização facilite o acesso do operário-aluno ao livro e o estimule pelo gosto da leitura, além de oportunizá-lo ao acesso a outras 

linguagens e outras formas de expressão”; 

 Explora questões do mundo do trabalho como princípio educativo, mas priorizando os conhecimentos escolares básicos (linguagem, 

matemática, estudos da sociedade e da natureza); 

 Valoriza a aquisição gradativa da norma culta, tendo como ponto de partida a linguagem popular do aluno-operário; 

 A alfabetização é concebida como “alfabetização científica” por exigir a compreensão da leitura de mundo marcada pela ciência  e 

condicionada pelos desenvolvimentos tecnológicos (IRELAND et al. 1998, p. 28).  

 



233 

 

Quadro 24 – Enunciados do Princípio da Especificidade Escolar do Projeto Escola Zé Peão: o pensar e o fazer pedagógico e a avaliação das 

aprendizagens dos alunos-operários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princípio da 

Especificidade 

Escolar  

 

O PENSAR EDUCAÇÃO E O FAZER PEDAGÓGICO 

 

 Utiliza o próprio local de trabalho (os canteiros de obras) como espaço para desenvolver as atividades pedagógicas; 

 Parte da realidade de vida dos operários da indústria da construção civil, considerando o seu saber prévio, tendo na Educação Popular a 

base de sustentação da sua pedagogia: o fazer e o pensar o processo de alfabetização e pós-alfabetização; 

 Considera as variações linguísticas do aluno-operário como meio de atender suas necessidades em seu contexto social sem sobrepor ou 

substituí-la pela chamada “norma culta”, mas possibilitar o seu domínio gradativo (IRELAND et al. 1998, p. 15); 

 Considera o conteúdo linguístico a partir da produção do aluno (palavra, frase, texto, exercício) em conjunto com o trabalho do professor 

valorizando o cenário do contexto, da produção e do uso da língua dos operários-alunos;  

 Considera a escrita como mecanismo de sistematização da oralidade e do trabalho pedagógico em sala de aula (IRELAND et al. 1998, p. 

16); 

 Compreende a matemática como uma linguagem específica, mas articulada a outras formas, por exemplo, a linguagem visual, oral etc. 

(IRELAND et al. 1998, p. 17);  

 Trabalha o saber matemático com base em seu processo histórico no intuito de demonstrar sua relevância para a vida moderna, 

valorizando o aspecto lúdico da prática educativa na matemática constantemente em sala de aula (IRELAND et al. 1998, p. 18). 

 

 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS-OPERÁRIOS 

 

 Compreende a avaliação como elemento de extrema relevância no processo de construção e aquisição do conhecimento [...] a mesma não 

deve ser restrita a períodos e etapas únicas pré-estabelecidas (IRELAND et al., 1998, p. 31); 

 Compreende a avaliação como um processo que busca saber como o aluno utiliza o seu saber, se este conhecimento lhe confere uma vida 

melhor e se o torna um ser humano mais capaz, consciente de seu papel de cidadão (IRELAND et al., 1998, p. 32); 

 Ultrapassa a visão pragmática de algo meramente mensurável e quantificável (IRELAND et al., 1998, p. 34).   

 

Fonte: Texto Prêmio, elaborado por Ireland et al. Para concorrer ao Prêmio Educação para a Melhoria da Qualidade do Trabalho em 1998, realizado pelo Ministério da 

Educação. 
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Estes três princípios, apesar de serem diferentes, são complementares entre si. 

Eles são, de regra, aquilo que Foucault (2008) denomina de vontade de verdade, isto é, um 

dado mecanismo legitimado por uma dada sociedade ou instituição, os quais validam suas 

formas de controle e de imposição de verdades, a partir dos enunciados proferidos. Sendo 

assim, entende-se que está posta, nos enunciados, certa vontade de verdade, isto é, um dado 

poder que regula a sociedade e, igualmente, circula por seus microssistemas. A vontade de 

verdade do PEZP, presente em seus princípios, revela enunciados que orientam sua forma de 

pensar, fazer e compreender a educação para jovens e adultos trabalhadores da construção 

civil.  

Deste modo, observa-se que nos princípios identificados é encontrada certa 

convergência enunciativa em diversos lugares de emergência dos discursos, entre eles: o lugar 

institucional discursivo governamental, a partir do dispositivo do direito à educação, 

previsto na Constituição Federal de 1988 (Cf. Art. 205), na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – 9.394/96 (Cf. Art. 4º, I), e no Parecer CNE/CEN n° 11/2000; o lugar dos 

movimentos sociais, que lutam pelo direito à educação para os jovens e os adultos, com 

condições de atender à especificidade do contingente de educandos, e o lugar internacional 

de emergência dos enunciados, o qual remete à UNESCO, a partir da Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, realizado 

em Jomtien/Tailândia, em 1990, e da V e a VI Conferencia Internacional de Educação de 

Adultos, realizada em Hamburgo/Alemanha e Belém/Brasil, respectivamente em 1997 e 2009. 

Dentro destes enunciados, em especial quando se trata do direito à educação, a formação de 

professores para a EJA, sob a perspectiva da Educação Popular, se apresenta como um 

dispositivo imprescindível à garantia deste direito.  

Os princípios, de modo geral, são os dispositivos que orientam determinadas 

práticas e têm a ver com a concepção de sociedade, de homem/mulher (ser humano), de 

educação etc., os quais balizam determinadas práticas. Os princípios estão presentes em todos 

os campos dos saberes e da ação humana. Por exemplo, no campo da ética, da política, da 

filosofia, da educação, enfim. Em todos estes e outros campos eles irão apresentar certa 

regularidade enunciativa, identificando as formas de fazer, agir e pensar de um grupo social 

em um dado período de tempo.  

No campo discursivo dos movimentos sociais, em especial, no campo da 

Educação Popular, há uma regularidade enunciativa presente em tais discursos, identificada 

nos enunciados pela “transformação social”, por uma “prática educativa libertadora”, pela 

construção de “sujeitos coletivos e críticos”, ou “cidadãos atuantes plenamente na sociedade”, 
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entre outros. Estes enunciados compõem parte da formação discursiva em torno dos princípios 

norteadores do fazer e do pensar do Projeto Escola Zé Peão. Estes enunciados, também, ao 

longo da história, têm se transformado em slogans nos discursos dos movimentos sociais. 

Expressam, ainda, a luta por outra sociedade contrária ao modelo capitalista atual, frequente 

no discurso do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).  

 

Nesta „marcha‟ aprendemos a cada passo dado. Aprendemos a romper 

cercas: a do latifúndio, a do capital e a da ignorância. [...]. Aprendemos a 
sonhar com os pés nos chão e a ir construindo historicamente um projeto. 

Aprendemos a resistir contra a ideologia do capital e a violência do 

latifúndio. Aprendemos a cultivar valores fundamentais do ser humano que 
se assume como lutador e lutadora do povo (EDUCAÇÃO DE..., 2005, p. 3). 

 

Assim, os princípios da Contextualização, da Significação Operativa e da 

Especificidade Escolar enunciam a metodologia de trabalho desenvolvida pelo PEZP, desde 

o seu início à atualidade. Eles remetem a outros enunciados que também compõem o leque 

discursivo de princípios que caracterizam a EP. Por exemplo, tem, na realidade de vida dos 

educandos e nas circunstâncias oportunizadas para o fazer e o agir educativo, um de seus 

pontos de ação. O educando se constitui no fio condutor do processo educativo e em sujeito 

protagonista deste mesmo processo. Estes princípios se articulam, também, com os discursos 

propagados, entre outros, por Arroyo (2006), Freire (2005) e Souza (2007), em especial, no 

que se referem à função social da escola, inclusive, de uma escola que conduz suas atividades 

sob a lógica da Educação Popular.  

Estes princípios, ainda, representam o entendimento que se tem sobre o PEZP, um 

projeto que visa alfabetizar, a partir da realidade dos seus educandos jovens e adultos 

trabalhadores, sem perder de vista a função social da escola. O PEZP é uma escola específica 

para atender o perfil de alunos jovens e adultos, que funciona dentro de alguns canteiros de 

obra da construção civil de João Pessoa. Ele procura se aproximar de um ideário de escola 

com qualidade e toda estrutura possível, mesmo funcionando na adversidade do próprio local 

de trabalho do operário que, muitas vezes, é hostil ao funcionamento de uma escola.  

O PEZP também é uma tentativa de superação de uma prática educativa bancária 

por uma prática educativa libertadora ou problematizadora, onde os alunos jovens e adultos 

possam ter vez e voz no percurso educativo. Estes princípios também norteiam a proposta de 

formação dos professores alfabetizadores, por compreender que a formação de seus 

professores “[...] é resultado de um processo norteado pelos princípios básicos, mas 

condicionado pela realidade vivida em cada fase da escola” (IRELAND, 2001, p. 33). Sendo 
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assim, apresentamos, no Quadro 25, os enunciados presentes no discurso do PEZP, que 

evocam a questão da formação dos seus professores. Estes enunciados agregam, 

simultaneamente, uma dada perspectiva formativa, a EP (formação e educação) e uma dada 

prática educadora concreta.  

 

Quadro 25 – Enunciados da Formação de Professores alfabetizadores do Projeto Escola Zé 

Peão 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 Contribui para formar professores de alfabetização de adultos, numa perspectiva popular, trabalhando a 

formação do operário como uma mediação para a formação do educador; 

 Contribui para compreender a especificidade da formação de educadores de adultos (IRELAND, 1998, p. 

10); 

 Registrar, sistematizar e divulgar os processos teórico-práticos desenvolvidos pelo projeto como uma 

forma de contribuir para a discussão sobre a educação de jovens e adultos trabalhadores (IRELAND et al. 
1998, p. 10); 

 Contribui para a formação de professores alfabetizadores capacitados técnica e politicamente para o 

difícil trabalho de alfabetização com adultos trabalhadores (IRELAND et al., 1998, p. 49); 

 O professor é um profissional que mantém certa coerência comportamental fora e dentro da sala de aula e 

que se preocupa em entender e fazer aflorar o saber e a sabedoria do aluno-trabalhador (IRELAND, 

2001). 

PRÁTICA DOCENTE 

 Leva em consideração as condições específicas da indústria da construção civil e do seu operário 

(instabilidade do emprego, alto nível de rotatividade, funcionamento à base de uso da força de trabalho 

para tarefas de baixo prestígio social), estimulando e ampliando o seu potencial comunicativo; 

 Entende que o método é uma construção histórica, ou seja, não resolvível através de uma tomada de 

decisões, nem em um momento específico e nem de uma vez por todas (IRELAND et al., 1998, p. 12); 

 A prática docente comprometida com a busca de equilíbrio entre “significação” e “mecânica”. 

Fonte: Texto Prêmio, elaborado por Ireland et al. Para concorrer ao Prêmio Educação para a Melhoria da 

Qualidade do Trabalho em 1998, realizado pelo Ministério da Educação. 

 

 

No trecho seguinte trataremos da questão do currículo do PEZP e da organização 

dos temas sociais, os quais são desenvolvidos no processo de ensino e de aprendizagem com 

os operários da construção civil. 

 

6.1 O CURRÍCULO NO PEZP E A ORGANIZAÇÃO DOS TEMAS SOCIAIS 

 

O cenário discursivo, dos últimos vinte anos, tem revelado maior interesse dos 

estudos e das pesquisas pelo campo curricular escolar. Há discursos que fizeram avançar as 

Teorias do Currículo, sobretudo, os que defendem um currículo emancipador, próximo à 

realidade dos alunos e dos professores. O termo currículo ainda é uma definição imprecisa, 

discursa Pacheco (2005). Segundo este mesmo sujeito enunciador, 

 



237 

 

A questão da definição do termo currículo não se torna numa tarefa 

prioritária, pois, jamais uma definição contribuirá para a existência de um 

pensamento comum sobre uma realidade, construída na multiplicidade de 
práticas correntes para uma mesma finalidade: a educação dos sujeitos em 

função de percursos de aprendizagem. Mas quem define estes percursos? É 

uma das principais interrogações em torno do currículo (PACHECO, ibidem, 

p. 40). 

 

Há, portanto, uma intencionalidade no discurso curricular que é a formação dos 

sujeitos humanos. Mas que tipo de formação? E que conhecimentos e tipo de conhecimento 

contribuem para tal formação? Estas questões têm permeado o cenário discurso das Teorias do 

Currículo e encontram respostas, conforme as posições ideo-epistemo-políticas, assumidas 

pelos diferentes atores e instituições. Na introdução do livro, Documentos de identidades: 

uma introdução às teorias do currículo, Tomaz Tadeu da Silva reforça esta teia discursiva, ao 

afirmar que, “[...] aquilo que o currículo é depende precisamente da forma como ele é 

definido pelos diferentes autores e teorias” (SILVA, 2005, p. 14). Logo, num contexto de 

“Crise de Paradigmas”, de uma sociedade forjada na fragmentação dos movimentos sociais, 

em regimes democráticos e regimes não democráticos, na diversidade de sujeitos e atores 

sociais, pode-se induzir que o currículo possui certa intencionalidade e poder, seja para 

atender reiterando a nova ordem social, seja para indicar uma perspectiva de mudança e 

rompimentos com práticas tradicionais. Afirmamos isto, pois, nas diferentes formações 

discursivas sobre o objeto currículo, há uma fonte de onde emana certa intencionalidade, 

carregada de ideologias. Sendo assim, 

 

Nas teorias do currículo, entretanto, a pergunta „o quê?‟ nunca está separada 

de uma outra importante pergunta: „o que eles ou elas devem ser?‟ ou, 

melhor, „o que eles ou elas devem se tornar?‟. Afinal, um currículo busca 

precisamente modificar as pessoas que vão „seguir‟ aquele currículo (SILVA, 
2005, p. 15). 

 

Neste instante, não nos interessa escrever um ensaio sobre a questão do currículo, 

mas analisar que, para o PEZP, o currículo é uma questão de poder, no sentido de que, quando 

se privilegia um tipo de conhecimento, este se configura em uma operação de poder (SILVA, 

2005). Assim, no campo discursivo do currículo do PEZP, identificamos elementos situados 

no território das Teorias Críticas e Pós-Críticas do currículo. 

 

As teorias críticas e pós-críticas do currículo, por sua vez, não se limitam a 
perguntar „o quê?‟, mas submetem este „quê‟ a um constante 

questionamento. Sua questão central seria, pois, não tanto „o quê?‟, mas „por 

quê?‟. Por que esse conhecimento e não outro? Quais interesses fazem com 
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que esse conhecimento e não outro esteja no currículo? Por que privilegiar 

um determinado tipo de identidade ou subjetividade e não outro? As teorias 

críticas e pós-críticas de currículo estão preocupadas com as conexões entre 
saber, identidade e poder (SILVA, ibidem, p. 16-17). 

 

Sob esta perspectiva, e com referência à sua trajetória de aproximadamente vinte e 

um anos, norteada pelo paradigma da Educação Popular e, também, pelos princípios que 

compõem sua proposta política e pedagógica, o PEZP organiza seu currículo alicerçado em 

temas sociais. Temas estes que levam em consideração a Identidade do Ser/Pessoa do 

aluno-operário, a partir de seus “aspectos subjetivos, sociais, culturais, políticos e biológicos, 

explorando sua condição de pessoa humana, aluno, trabalhador, migrante, ser político e 

cidadão” (FORMAÇÃO CONTINUADA DE..., 2008, p. 1). Assim, o PEZP concebe o 

currículo como uma construção cotidiana, pela qual pode “[...] ser modificado ao longo do 

ano conforme a realidade da prática pedagógica demandar. Podem surgir temas transversais 

ou novos temas que poderão ser incorporados” (ibidem).  

É com base nestes conteúdos sociais que os conhecimentos da linguagem e da 

matemática são trabalhados no processo de alfabetização (APL) e pós-alfabetização (TST), 

constituindo-se nos pilares básicos para a realização do seu currículo e o cumprimento de sua 

função social, especialmente, no que tange ao atendimento do Princípio da Especificidade 

Escolar. No Quadro 26, apresentamos o currículo e a organização dos temas e conteúdos 

trabalhados atualmente no PEZP. Neste, vê-se que o currículo é estruturado por área do 

conhecimento (social, econômico, cultural etc.), que, por sua vez, se estrutura por temas. 

Alguns desses temas são transversais ou suscitam práticas interdisciplinares.  

 

Quadro 26 – Currículo e organização dos temas e conteúdos 

IDENTIDADE DO SER/PESSOA 

BIOLÓGICO 

 

1. Corpo humano – 2. Reprodução – 3. Doenças com carga genética/ Vícios – 4. 

Características físicas (raça/etnia) – 5. Formação do povo brasileiro. 

SOCIAL 1. Conceito de sociedade – 2. Tipos de sociedade – 3. Organização social – 4. Classes 

sociais – 5. Relacionamento/meio social. 

CULTURAL 1. Regiões brasileiras – 2. Músicas – 3. Danças – 4. Comidas típicas – 5. Vestimentas – 

6. Artesanato – 7. Vocabulário. 

ECONÔMICO 1. Profissão – 2. Trabalho – 3. Classes sociais – 4. Diferenças regionais – 5. Comércio – 

6. Salário/renda/produto. 

AMBIENTAL 1. Moradia (conceito e tipos) – 2. Zona rural (sítio, fazenda, assentamento – 3. Zona 

urbana (cidades grandes e pequenas, centro e periferia).   

Fonte: Formação continuada de educadores/as populares em EJA. João Pessoa: PEZP, 2008 (texto fotocopiado).    

 

Assim, há o desdobramento em sala de aula destes conhecimentos, os quais vão 

apontando para novos saberes, seja pelo aprofundamento, seja pelo tratamento de temas 
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transversais ou de temas interdisciplinares. Há alguns princípios que a prática pedagógica leva 

em consideração, ao serem trabalhados tais temáticas, e que norteiam, também, o fazer do 

professor no Projeto. “1. O que meu aluno já sabe sobre este tema?” e “2. O que ele deseja 

aprender?”. Dentro da perspectiva da Educação Popular, o saber prévio do aluno-operário (o 

saber do senso comum) é o ponto de partida da ação docente. Sob essa perspectiva, o 

professor alfabetizador inicia suas atividades pedagógicas com seus educandos, valorizando 

seus conhecimentos adquiridos no curso de sua história de vida. E, a partir daí, inicia o 

processo dialógico de construção do saber do senso comum para o saber sistematizado ou 

escolar, sem desprezar o primeiro. Reforçando esta malha discursiva, Silva (2005), ao refletir 

sobre a Pedagogia do Oprimido versus a Pedagogia dos Conteúdos, entende que a 

contribuição freireana está na crítica expressa ao currículo tradicional, por este não considerar 

a realidade existencial dos alunos no ato de conhecer. 

Outras três questões sequenciam os princípios que envolvem a prática pedagógica 

do PEZP: “O que eu (professor/a) sei sobre esse tema?”, “O que preciso saber para trabalhá-lo 

em sala com meus alunos?”, e “Que estratégias podem ser utilizadas para trabalhar com esse 

tema considerando o nível dos meus alunos?”. Essas questões possuem uma relação direta 

com a prática docente e com a formação do professor, pois, além de ter o aluno como fio 

condutor, para a construção do saber escolar em sala de aula, estas questões informam 

princípios que requerem um conhecimento, que o permitam dominar certo conteúdo, fazer 

uma seleção para identificar as questões mais importantes a serem trabalhadas em sala de aula 

e, por fim, dominar alguns recursos metodológicos para se trabalhar este conteúdo, sem deixar 

de considerar o nível de aprendizagem do aluno-operário jovem e adulto.  

Portanto, trabalhar o currículo no PEZP revela-se desafiador. Atender aos 

interesses dos alunos-operários, lidar com uma proposta curricular que não se limita a 

conteúdos presos em grades, lidar com a diversidade e níveis diferenciados de aprendizagens 

requer, do professor alfabetizador, uma base consistente de formação, que atenda a estas 

especificidades, para que certos fenômenos recorrentes, em experiências como esta, possam 

ser superados, tais como: a evasão escolar, a infantilização dos educandos jovens e adultos, a 

improvisação e a desqualificação dos professores para esta modalidade de educação.  

O discurso do Projeto Escola Zé Peão enuncia que a prática curricular de seus 

professores está centrada nos sujeitos educandos e em suas especificidades/necessidades de 

ensino-aprendizagem, de seu saber proveniente de suas histórias de vida, a partir de um 

currículo que se caracteriza em sua dimensão crítica e pós-crítica, identificada por Tomaz 

Tadeu da Silva (2005).  
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6.2 ESTRATÉGIAS, RECURSOS E MATERIAIS DIDÁTICOS UTILIZADOS PELO 

PROJETO ESCOLA ZÉ PEÃO   

 

No cenário discursivo dos anos 1990, havia um dado enunciado que revelava a 

ausência ou a insuficiência, tanto de estratégias como de recursos didáticos e de materiais 

específicos, para a EJA. Não esqueçamos a contribuição de Paulo Freire, Paulo Rosas e 

Abelardo da Hora, ícones expressivos do Movimento de Cultura Popular do Recife (1961-

1964) que, na década de 1960, foi o primeiro movimento a criar um livro específico para a 

alfabetização e pós-alfabetização de jovens e adultos
86

. Esse Movimento serviu ainda de 

laboratório para o Método Paulo Freire de alfabetização
87

. O discurso do MCP foi silenciado 

após o golpe militar de 1964, e, a partir daí, excetuando-se os movimentos herdeiros do 

Movimento de Cultura Popular, observa-se, no percurso histórico da Educação de Jovens e 

Adultos, os enunciados que a evocam para a “adaptação” e a “infantilização” de estratégias, 

de recursos, de materiais didáticos e de práticas pedagógicas, as quais marcam negativamente 

sua história no país.  

A propósito, os estudos realizados por Fonseca (2002), na área da educação 

matemática na EJA, constatam que os projetos de alfabetização destinados para este perfil de 

educando sofrem com os riscos de uma transposição didática, cujos procedimentos se 

assemelham aos trabalhos pedagógicos desenvolvidos para crianças. 

Esta realidade motiva o PEZP, em suas práticas discursivas, a dar 

 

[...] atenção à questão de materiais didático-pedagógicos adequados ao 

trabalho educativo com jovens e adultos, criando e elaborando seus próprios 

materiais e pesquisando e avaliando materiais produzidos por outras 

instituições e organizações preocupadas com a educação básica de jovens e 
adultos trabalhadores (IRELAND et al. 1998, p. 27).     

 

O PEZP enuncia que as estratégias, os recursos e os materiais pedagógicos, 

utilizados em sala de aula, são desenvolvidos tanto pela coordenação pedagógica, pelos 

professores do próprio Projeto, como pelo próprio aluno-operário (IRELAND, et al. 1998). 

Em 2006, o Projeto lançou o livro intitulado “Construção: a estória do trabalho que virou 

Escola contada pela escrita de quem faz história”. Esse livro registra as discussões realizadas 

e produções efetivadas em sala de aula pelos professores alfabetizadores e os educandos, 

                                                
86

 Livro de Leitura para Adultos, autoria de Josina Maria Lopes de Godoy e Norma Porto Carreiro Coelho.  
87 Informação obtida por Osmar Fávero, em vídeo-depoimento sobre o Movimento de Cultura Popular (1961-

1964) disponível em: <http://www.forumeja.org.br>. Acesso em: 10 ago. 2009. 
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dentro de duas grandes temáticas: “Direito e Cidadania” e “Trabalho e Desemprego”. O livro 

expressa a produção de recursos didáticos específicos para se trabalhar na EJA, respeitando os 

limites e as possibilidades dos educandos desta modalidade educativa. Há também o livro 

Alfabetização de adultos: ciências e matemática, publicado em 2001 pela editora da UFPB, 

de autoria de um ex-assessor do PEZP, Wojciech Andrzej Kulesza, e o livro Aprendendo com 

o trabalho: livro de alfabetização de jovens e adultos trabalhadores, publicado pela mesma 

editora, em 1998, de autoria de Vera Esther Jandir da Costa Ireland e Maria de Lourdes 

Barreto de Oliveira. Ambos foram bastante utilizados para o trabalho pedagógico no campo 

da alfabetização da linguagem e da matemática. 

Dentre os recursos didáticos mais utilizados pelos professores do Projeto, 

encontram-se os jogos didáticos mais conhecidos pelos alunos (dominó, damas, baralho, jogo 

de palito etc.), muitos dos quais são confeccionados pela própria equipe do Projeto 

(coordenadores e professores). Estes jogos são produzidos, especialmente, através do resgate 

dos conhecimentos dos alunos (IRELAND et al., 1998) e, conforme a especificidade do 

conteúdo trabalhado em sala de aula. Os professores e alunos dispõem, também, de outros 

recursos e equipamentos pedagógicos para desenvolver o processo de alfabetização e pós-

alfabetização em sala de aula, por exemplo: ábaco, mapas, globos, slides, vídeos-

documentários, filmes de ficção, dependendo da temática e do conteúdo abordado em sala de 

aula. Percebe-se, assim, que o currículo do Projeto valoriza a ludicidade como meio e fim das 

aprendizagens.      

Quanto às estratégias usadas no processo de alfabetização e pós-alfabetização no 

Projeto Escola Zé Peão, foram constadas as visitas pedagógicas pela equipe de coordenação, 

as palestras com profissionais de diversas áreas de conhecimento e as visitas culturais (teatro, 

circo, galerias de arte, sítios históricos etc.). As estratégias didáticas se constituem em 

dispositivos pedagógicos imprescindíveis à ação alfabetizadora, uma vez que transpõem o 

limite imposto pela sala de aula, trazendo também, para dentro dela, novidades e curiosidades 

de interesse do aluno-operário. O Programa Varanda Vídeo e as oficinas de arte-educação 

também são estratégias didáticas utilizadas no PEZP.  

Essas estratégias objetivam coroar o processo de alfabetização, ampliando a visão 

de mundo, tanto dos educandos como a dos professores alfabetizadores. Elas objetivam mais 

o processo do que o produto, situam o aluno no lugar de sujeito ativo e o concebem como um 

„arquiteto‟ de sua própria aprendizagem, além de situarem o professor como sujeito 

„desafiador‟ e não como um mero fornecedor de verdades prontas e acabadas (PARRA, 2002).  



242 

 

Constata-se, ainda, que no PEZP as estratégias didáticas para o ensino de jovens e 

adultos são diversificadas, procuram atender a especificidade deste perfil de educandos e 

enunciam que elas podem ser desenvolvidas, mesmo em salas de aulas instaladas 

provisoriamente em canteiros de obras.       

 

6.3 MOMENTOS AVALIATIVOS NO PROJETO ESCOLA ZÉ PEÃO 

 

O Projeto Escola Zé Peão compreende a avaliação como um processo que se 

desenvolve em dois momentos distintos, mas articulados entre si: a avaliação do 

desempenho dos alunos e a avaliação do processo. Esta prática caracteriza o discurso, onde 

a avaliação da aprendizagem tem se propagado sob os rótulos de “avaliação processual”, 

“avaliação contínua”, “avaliação qualitativa”, “avaliação formativa”, entre outros (Cf. 

LUCKESI, 1998; MELCHIOR, 1998; HOFFMAN, 1991, 1998 entre outros). Isto, tanto no 

campo discursivo acadêmico, como também no campo discursivo governamental, através do 

Artigo 24 (inciso V, alíneas a-e), da Lei 9.394/96, por exemplo. 

Nos itens seguintes, apresentamos os momentos avaliativos do PEZP, a partir da 

avaliação dos alunos operários, dos objetos e sujeitos da avaliação, da avaliação dos 

professores alfabetizadores, dos princípios gerais da avaliação e da discussão do caráter da 

avaliação no PEZP. 

 

6.3.1 Avaliação dos alunos operários  

 

O processo de avaliação da aprendizagem do PEZP, inicia-se a partir do primeiro 

contato do professor alfabetizador com os alunos operários da construção civil, nos canteiros 

de obras. Isto acontece no ato da matrícula, onde se solicita do educando que identifique “[...] 

letras, sílabas, palavras, frases, números, operações e a escrita de alguns de seus dados 

pessoais, através de uma ficha roteiro” (IRELAND, et al.,1998, p. 33), anexada à ficha de 

matrícula. Esta, segundo Silva (1999), se constitui em um dos instrumentos avaliativos 

diagnósticos executados na prática pedagógica do Projeto.  

No Quadro 27, apresentamos uma síntese da compreensão do Projeto, no tocante à 

avaliação da aprendizagem. 
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Quadro 27 – Síntese da compreensão de avaliação da aprendizagem do Projeto Escola Zé 

Peão, segundo estudo realizado por Silva (1999, p. 69) 
 

CONCEPÇÃO  

Entende a avaliação como sendo aquela que propicia ao educando e educador condições 

de ambos poderem crescer e serem agentes participativos no processo de ensino-

aprendizagem. 

MODALIDADES 

AVALIATIVAS  

Diagnóstica e formativa (uso frequente); 

Somativa (no final de cada semestre letivo). 

INSTRUMENTOS 

AVALIATIVOS 

Ficha de matrícula, exercícios escritos, ficha de acompanhamento, jogos, exercícios de 

avaliação final. 

 

TÉCNICAS 

DE AVALIAÇÃO  

Observação; 

Registro do desempenho do aluno; 

Dinâmicas; 

Diálogo.   

     

 

Assim, o processo avaliativo do desempenho dos alunos operários caracteriza o 

PEZP como uma escola que intenciona oportunizar a participação nos processos avaliativos 

realizados em sala de aula. Neste,  

 

[...] são considerados as dificuldades de aprendizagem, o desenvolvimento 

oral e escrito dos alunos, o avanço quanto ao nível de interpretação textual, 
além da participação e intervenção dos alunos, tanto no espaço de sala de 

aula como nas decisões do Projeto como um todo (IRELAND et al.1998, p. 

32).   

 

O discurso da avaliação da aprendizagem do PEZP tem, no aluno operário, o foco 

de suas atenções, no que concerne ao desenvolvimento das habilidades requeridas para 

alguém em processo de alfabetização, como identificamos nos seguintes enunciados: 

“domínio processual da leitura e da escrita”, “avanço no nível de interpretação textual” e 

“participação e intervenção dos alunos no espaço da sala de aula”. São enunciados que 

remetem ao campo discursivo da função social da escola e da avaliação da aprendizagem 

como “um ato amoroso” que “acolhe”, “integra” e “inclui”, ou seja,  

 

[...] a avaliação da aprendizagem escolar como um ato amoroso, na medida 
em que a avaliação tem por objetivo diagnosticar e incluir o educando, pelos 

mais variados meios, no curso da aprendizagem satisfatória, que integre 

todas as suas experiências de vida (LUCKESI, 1998, p. 173).  

 

Portanto, com a experiência acumulada em sua trajetória, o PEZP surge com uma 

proposta de avaliação da aprendizagem em que se pretende valorizar o processo e o aluno 

jovem e adulto em suas dimensões, tanto no que se refere ao desenvolvimento das habilidades 

de leitura e escrita, como no desenvolvimento das habilidades interpessoais. Todas elas 

objetivando o protagonismo e a expressão dos alunos operários na sala de aula.  
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6.3.2 Os sujeitos e os objetos da avaliação no PEZP 

 

No que concerne à avaliação do processo do PEZP, esta se caracteriza como um 

processo grupal de ensino-aprendizagem, uma vez que envolve o sujeito (grupo/classe e a 

equipe docente) e os objetos (processo de aprendizagem e o processo de ensino), conforme 

reforça Zabala (2008, p. 196). Desse modo, o processo de avaliação do referido projeto 

envolve 

 

[...] todos os trabalhos realizados pelo Projeto no decorrer do ano letivo, 

contemplando o trabalho em sala de aula com os alunos-operários, as 

reuniões com a equipe pedagógica (professores e coordenadores), as 
reuniões com o Conselho de Representantes de turma, as atividades 

culturais, o trabalho do programa Varanda Vídeo, as visitas pedagógicas da 

coordenação às salas de aula, as oficinas de arte, a circulação da biblioteca 

volante, desempenho da equipe pedagógica, a relação entre coordenação-
professores-alunos, entre outras (IRELAND et al. 1998, p. 32). 

 

Este entendimento e prática de avaliação do processo demonstram a prática 

avaliativa democrática do PEZP, uma vez que, no trabalho coletivo, todos são coparticipantes 

e corresponsáveis pelo processo. O PEZP inova, ao ampliar sua concepção de avaliação, não 

restrita apenas ao sujeito da avaliação, ao aluno operário e às aprendizagens realizadas, mas, 

por envolver, nesse processo, tanto os sujeitos como os objetos da avaliação, para além de um 

processo individual de ensino-aprendizagem, segundo enuncia Zabala (2008). 

Assim sendo, no discurso do PEZP, percebem-se enunciados sobre a avaliação 

como um processo contínuo, o qual acontece em diferentes estágios, não se limitando, 

exclusivamente, ao espaço da sala de aula e a operações quantificáveis.  

 

6.3.3 Avaliação dos professores alfabetizadores  

 

A avaliação do processo do PEZP contempla a etapa da formação inicial dos 

professores alfabetizadores, caracterizada como avaliação das atividades desenvolvidas no 

Curso Inicial de Formação e Seleção, como também a autoavaliação, pela qual estes 

professores são solicitados a refletirem sobre o seu desempenho no curso. Nos documentos
88

: 

                                                
88 No período de consulta aos arquivos do PEZP (março a junho de 2009), não foram identificados outros 

documentos que pudessem certificar um momento exclusivo para a prática da autoavaliação no curso de 

formação inicial do Projeto, dos anos 2000 a 2005. Contudo, percebe-se que o discurso da avaliação e 

autoavaliação, já no processo de formação inicial para professores alfabetizadores, constitui-se em uma 

regularidade, demonstrando não estar circunscrita apenas aos anos identificados nos arquivos. Tal evidência 
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Resumo dos comentários sobre o processo inicial de formação (1997), Ficha de Avaliação 

(1998), Avaliação Escrita (1999) e Folha Tarefa (2006), identificaram-se alguns enunciados 

avaliativos, resumidos no Quadro 28, que revelam a prática da autoavaliação e demais 

modalidades avaliativas do Projeto, aproximadas de alguns princípios e práticas da EP (como 

por exemplo: participação, diálogo, sistematização da experiência etc.). 

Sob a perspectiva da Educação Popular, o discurso do PEZP faz fronteira com o 

discurso freireano, em especial, quanto aos saberes necessários à prática educativa.  

 

Os sistemas de avaliação pedagógica de alunos e professores vêm se 

assumindo cada vez mais como discursos verticais [...], mas insistindo em 

passar por democráticos. A questão que se coloca a nós, enquanto 
professores e alunos críticos e amorosos da liberdade, não é, naturalmente, 

ficar contra a avaliação, de resto necessária, mas resistir aos métodos 

silenciadores com que ela vem sendo às vezes realizada. A questão que se 

coloca a nós é lutar em favor da compreensão e da prática da avaliação 

enquanto instrumento de apreciação do que-fazer de sujeitos críticos a 

serviço, por isso mesmo, da libertação e não da domesticação. Avaliação 

em que se estimule o falar a como caminho do falar com (FREIRE, 2005, 
p. 116). 

 

Contudo, isso, a vivência e a experiência com a avaliação da aprendizagem, na 

perspectiva somativa e classificatória da maioria dos professores que chegam ao Projeto, faz 

com que esta nova proposta avaliativa torne-se desafiadora para eles, como foi possível 

constatar a partir do seguinte discurso:  

 

A maior dificuldade que tive foi para concretizar a proposta pedagógica do 
Projeto, caracterizada por uma perspectiva interdisciplinar pela qual a 

avaliação é compreendida de forma contínua. As atividades avaliativas são 

realizadas com o objetivo de contribuir na aprendizagem do educando e eu 
ainda tinha muito arraigadas as práticas educativas baseadas em avaliações 

com notas e médias finais, às vezes apenas para punir o próprio aluno. No 

decorrer do processo e com as orientações da coordenação pedagógica, que 
sempre me acompanhou por meio de visitas, oficinas, discussões individuais 

ou coletivas, reuniões semanais e leitura do registro da prática educativa, 

minhas angústias e dúvidas foram sendo substituídas pelo despertar da busca 

do novo [...] (DEUS, 2003, p. 64).     

 

No discurso acima, constata-se que o processo formativo dos professores, no 

campo da avaliação na perspectiva da EP, é desafiador, em virtude da forte carga formativa 

                                                                                                                                                   
foi constatada com base nos discursos presentes em todas as pautas consultadas de oficinas pedagógicas dos 

anos 1997 a 2008, ministradas no referido curso, onde trazem, ao final, um dado momento pelo qual os 

candidatos são convidados a avaliar e autoavaliar-se quanto ao momento pontual vivenciado nas oficinas 

pedagógicas. 
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pela qual concebe a avaliação da aprendizagem como ação restrita a provas e testes, 

enunciando uma concepção de avaliação “somativa”, “tradicional”, “bancária” etc. 

 

Quadro 28 – Síntese da avaliação do processo de formação inicial dos professores ao PEZP, 

caracterizada como avaliação e autoavaliação das atividades desenvolvidas no referido curso 

nos anos de 1997, 1998, 1999 e 2006 

FORMAÇÃO 

INICIAL 

ELEMENTOS PRESENTES NO DISCURSO DA EQUIPE 

DE PROFESSORES CANDIDATOS AO PEZP 

ENUNCIADOS 

IDENTIFICADOS  
(Função e Modalidades 

avaliativas) 

 

 

 

 

 

 

1997 

“a metodologia deveria ser mais dinâmica”; “Dinâmica com a arte-

educadora deveria ter explorado mais a sensibilidade e expressão 

da turma”; “mais visitas aos canteiros antes da matrícula”; “mais 

tempo para a elaboração do plano de aula”;  “falta de criatividade 

na condução e animação na fase inicial do processo formativo”; 

“os temas abordados foram bastante proveitosos e de grande 

contribuição”; “a paixão pela educação de adultos que a 

coordenação passou para a turma”; “valorização do coletivo/ 

respeito pela subjetividade”; “transparência e seriedade do 

projeto”; “rigorosidade quanto ao horário de chegada e início das 

atividades de formação”; usar mais recursos como cartazes etc.”; 

“permitir mais tempo para a exploração dos textos propostos”; 
“mais tempo para os dois programas – TST e APL – trabalharem 

separados” etc.  

 

“Avaliação 

democrática”; 

 

 

 

 

“Avaliação 

participativa”; 

 

 

 
 

 

 

“Avaliação formativa”; 

 

 

 

 

“Autoavaliação”; 

 

 
 

 

“Registro/sistematização 

da experiência 

vivenciada” 

   

 

 

 

 

1998 

Os candidatos foram solicitados a autoavaliar-se e a avaliar o 

processo formativo inicial, orientados pelas seguintes questões: “a) 

Leitura e compreensão dos temas gerais explorados no decorrer da 

semana”; “b) Participação e envolvimento nos trabalhos 

solicitados (oral/escrito)”; “c) A contribuição do processo de 

formação para o seu desenvolvimento pessoal” e “d) 

Aprofundamento dos temas discutidos”. 

 

 

1999 

Os candidatos foram solicitados a autoavaliar-se e a avaliar o 

processo formativo inicial, orientados a partir das seguintes 

questões: “Que temas foram trabalhados durante o curso?” “Como 

foram trabalhados?”; “Como você avalia os trabalhos realizados?” 

2000 a 2005 Não identificados nos arquivos 

 
 

2006 

Os candidatos foram solicitados a autoavaliar-se e a avaliar o 
processo formativo inicial, orientados a partir  da seguinte questão: 

“Convidamos você a escrever sobre a experiência vivida no curso 

de formação, contando para nós das aprendizagens significativas 

no campo pessoal e formativo”. 

 

Os momentos avaliativos, portanto, se caracterizam por um exercício avaliativo 

democrático-formativo, no qual os resultados obtidos cooperam para o aperfeiçoamento da 

aprendizagem dos alunos, da atuação do professor, da metodologia e do programa curricular 

(IRELAND et al. 1998). Além do mais, em sua prática discursiva, os momentos avaliativos se 

caracterizam como elemento fundamental para definir a continuidade da experiência para o 

ano posterior, a incorporação e a efetivação de mudanças imprescindíveis e possíveis para o 

atendimento dos objetivos traçados pelo PEZP. Contudo, as limitações financeiras contribuem 
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consideravelmente para que tais incorporações e efetivações possam acontecer 

satisfatoriamente ou dentro dos limites impostos por esta situação.  

Para o Projeto, a “[...] a avaliação é peça fundamental na definição da experiência, 

assim como na incorporação e efetivação das mudanças necessárias e possíveis” (IRELAND 

et al.,ibidem).  Este dado comprova, mais uma vez, que o processo avaliativo não se restringe 

apenas a avaliar o desempenho dos alunos operários. É uma ação muito mais ampla e 

complexa, por envolver toda a sua equipe pedagógica. 

No seu discurso, também, constatam-se os seguintes enunciados em favor de uma 

avaliação democrática, não somativa ou tecnicista e que compreende a avaliação como 

processual ou formativa (IRELAND et al., 1998 p. 32-35). Tais enunciados revelam os 

princípios gerais da avaliação desenvolvida neste Projeto.  

 “não avaliar somente o produto, o resultado final, mas o processo como 

um todo, do qual o aluno é parte ativa e integrante” (p. 32); 

 “o trabalho cotidiano de sala de aula, o qual constitui-se em um 

instrumento capaz de mostrar ao educador os avanços obtidos pelo aluno 

na escrita, na leitura, na participação e intervenção no espaço de sala de 

aula, assim como nas dificuldades que precisam ser trabalhadas” (p. 33); 

 “A avaliação é assumida como eixo condutor do processo de ensino-

aprendizagem, ultrapassando a visão pragmática de algo meramente 

mensurável e quantificável” (p. 34); 

 Concebe a “aprendizagem em sua dimensão contínua e processual, em 

cujo conceito estão também embutidos valores passíveis de verificação, 

que permitem o estabelecimento de alguns indicadores do nível de 

aprendizagem do aluno” (p. 34-35).   

O PEZP, então, demonstra uma concepção de avaliação da aprendizagem cuja 

formação discursiva tece uma determinada rede com os discursos marcados pela superação da 

quantificação, da avaliação como processo contínuo, qualitativo e emancipador, segundo a 

perspectiva freireana. Saul (2008, p. 62) reforça a malha discursiva freireana presente também 

no discurso do PEZP, ao afirmar que a concepção de Paulo Freire sobre avaliação da 

aprendizagem se articula com os saberes necessários à prática educativa e destaca a 

“disponibilidade para o diálogo, criticidade, respeito aos saberes dos educandos, saber escutar, 

humildade, tolerância e convicção de que a mudança é possível”. Este discurso forma a teia 
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discursiva da concepção de avaliação, da qual o entendimento de Romão (1998, p. 88-89) 

também faz parte. 

 

Na educação libertadora, a avaliação deixa de ser um processo de cobrança 

para se transformar em mais um momento de aprendizagem, tanto para o 

aluno quanto para o professor – mormente para este, se estiver atento aos 
processos e mecanismos de conhecimento ativados pelo aluno, mesmo no 

caso de „erros‟, no sentido de rever e refazer seus procedimentos de 

educador.  

 

Desse modo, a prática discursiva do PEZP reforça a concepção de uma prática 

avaliativa, cujos enunciados se expressam através da “avaliação da aprendizagem na 

perspectiva libertadora” e da avaliação como “processo grupal de ensino/aprendizagem”, a 

qual envolve, tanto os sujeitos como os objetos. Por se tratar de um projeto formal de 

alfabetização e pós-alfabetização de jovens e adultos trabalhadores da construção civil, de 

herança fincada no movimento popular, sua prática discursiva de avaliação não se constitui 

em estranheza à sua história e aos seus objetivos de alfabetizar, isto é, formar cidadãos 

críticos e atuantes no mundo do trabalho e na sociedade de modo amplo.  

Diante do exposto, como este processo se revela na formação dos professores 

alfabetizadores do Projeto Escola Zé Peão? A este respeito, veremos mais adiante, na 

continuação desta pesquisa. No entanto, as práticas discursivas, até aqui descritas, mostram 

evidências de uma experiência de educação preocupada com a efetiva alfabetização do 

educando jovem e adulto e nos fornecem evidências de sua contribuição formativa para 

professores atuarem no campo da EJA, superando as práticas avaliativas tradicionais pelas 

práticas que concebem a avaliação como instrumento que valoriza o processo formativo dos 

educandos. 

 

6.4 A PRÉ-SELEÇÃO DE PROFESSORES DE EJA PARA O INGRESSO NO PROJETO 

ESCOLA ZÉ PEÃO 

 

Uma das etapas iniciais do processo de seleção, para o ingresso no curso inicial de 

formação de professores alfabetizadores, é a estratégia da pré-seleção. A pré-seleção, para o 

Projeto, se constitui em um mecanismo pelo qual é selecionada uma equipe de estudantes 

universitários que reúnam certas condições para o exercício do magistério na EJA. Entre os 

pré-requisitos, encontram-se a formação mínima adquirida em seu curso de licenciatura 
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(conhecimentos de sociedade e de didática), os conhecimentos obtidos em uma possível 

experiência prática fora do campo acadêmico e visão crítica de sociedade.  

Na pré-seleção, espera-se que os candidatos demonstrem certa afinidade com a 

Educação Popular e a Educação de Jovens e Adultos. O discurso presente em um cartaz 

(FIGURA 2), informando sobre as inscrições, indica as condições para participar deste 

processo. 

Neste discurso, ainda, a regra de funcionamento do PEZP deixa claro que o 

interesse de se trabalhar com a educação de adultos, na perspectiva popular, constitui um 

requisito importante e imprescindível para a submissão de candidaturas, para participar da 

seleção do Curso Inicial de Formação.      

Este processo passou por mudanças ao longo do tempo de existência do PEZP, o 

qual foi amadurecendo suas ações, em virtude do aumento da procura, pelos estudantes de 

diversas licenciaturas da UFPB, desejando obter experiência no campo da alfabetização e pós-

alfabetização com jovens e adultos trabalhadores, como também da ampliação da quantidade 

de salas de aulas. Em 1991, eram 6, entre 1996 a 1998, foram16 salas de aulas, e, em 2008, 

2009 e 2010, totalizaram 14 salas por ano, sofrendo, então, uma diminuição de 2 salas de 

aulas, nos últimos anos da primeira década do século XXI (COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA DO PEZP).  

Assim, descrevemos e analisamos dois períodos em que aconteceram o uso do 

dispositivo da pré-seleção: o primeiro, a partir do início da década de 1990, e o segundo, no 

começo dos anos 2000. 

Figura 2 – Cartaz informando sobre a inscrição 

para o processo seletivo do PEZP em janeiro de 

2000 
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6.4.1 A pré-seleção nas primeiras décadas dos anos 1990 

 

O processo para a seleção de professores e o ingresso no PEZP se constitui em 

uma etapa importante de sua práxis pedagógica. A análise do processo de pré-seleção, para 

ingresso no Curso Inicial de Formação, revela que este processo passou por mudanças desde a 

sua criação, em 1990. Tal fato demonstra que o processo de autoavaliação, com base na 

experiência acumulada, resultou na superação e no aperfeiçoamento de sua práxis pedagógica. 

Como exemplo disso, de 1990 a 1997, para o ingresso no Projeto Escola Zé Peão, o futuro 

professor alfabetizador fazia sua inscrição, com base em critérios pré-estabelecidos, a partir 

do discurso da Universidade Federal da Paraíba, a saber: a) estar regularmente matriculado e 

cursando uma determinada licenciatura (Pedagogia, Letras, Matemática, História, Geografia 

ou Educação Artística); b) estar cursando entre o terceiro e sexto período do curso; c) 

apresentar Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) igual ou superior a média mínima 

estabelecida, ou seja, 7,0 (sete); d) e demonstrar comprometimento com o desenvolvimento de 

uma atividade educativa com jovens e adultos trabalhadores (IRELAND et al. 1998).  

Em seguida, submetia-se, primeiro, ao processo de seleção dividido em três 

etapas: análise do currículo vitae do candidato, prova escrita e entrevista (PROJETO 

ESCOLA... 1993) e, somente depois, participava da formação inicial, com carga horária total 

de 40 horas, sendo, em seguida, direcionado para uma sala de aula nos canteiros de obras nos 

programas APL ou TST, ou, ainda, para atuar no programa Varanda Vídeo.  

Houve, também, momento em que a formação inicial do PEZP aconteceu 

concomitante, com a entrada dos professores selecionados em sala de aula. Neste caso, a 

formação acontecia no período da tarde, e os professores alfabetizadores iam para a sala de 

aula à noite, logo após o curso inicial de formação, como relata uma das alfabetizadoras dessa 

época, ao apontar este fato como limite do curso inicial de formação: “[...] depois, a 

formação inicial, a gente fazia de dia e já começava e saia da formação inicial direto prá o 

canteiro de obra, num segundo momento, depois que eu entrei. [...]” (ELISÂNGELA, EX-

PROFESSORA-ALFABETIZADORA, 39 ANOS, EM 04/11/2010). Fora isso, somente após 

cumprir a formação inicial, era possível adentrar em uma sala de aula nos canteiros de obra.  

Assim, na ordem de funcionamento do PEZP, o processo de seleção visa 

oportunizar o acesso entre aqueles candidatos que estão mais preparados e afinados com um 

dado discurso e com uma dada prática, para atender as exigências requeridas em tal função.  

No caso do Projeto em foco, a afinidade com a EJA e a Educação Popular, além 

de certa noção referente ao ambiente escolar e às ações docentes, são critérios que se 
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evidenciam como enunciados fortes, existentes nos instrumentos seletivos identificados no 

período de 1990-1997. Tal concepção, mais uma vez, reforça o rompimento com o discurso de 

que basta a pessoa querer ser professor, na modalidade EJA, ou ter apenas “boa vontade” para 

desejar alfabetizar ou contribuir com o processo educacional e escolar, para ser admitido 

como professor de jovens e adultos trabalhadores da indústria da construção civil de João 

Pessoa. A identificação com esta modalidade, e com a EP, aliada a certa compreensão do fazer 

pedagógico, são dispositivos valorizados no processo seletivo do PEZP.   

Desde 1991, o candidato a “professor-alfabetizador” ou “educador-alfabetizador” 

se submete a processo seletivo e formativo, preenchendo, para isso, uma “ficha de inscrição”. 

São os dispositivos formais e institucionais que requerem certa organização para melhor 

selecionar os futuros professores. Nesta ficha, além de informações consideradas 

imprescindíveis, tais como: o nome, o endereço, os documentos de identificação e a atuação 

profissional atual, também se demanda a experiência profissional deste candidato, no campo 

da educação formal ou não formal, bem como lhe é solicitado que informe suas expectativas 

quanto ao trabalho didático-pedagógico no Projeto Escola Zé Peão.  

A prova escrita configura-se em um instrumento que se inicia com um texto 

referente à realidade do aluno operário ou à sua condição de “homem do campo”, de 

“trabalhador do campo”, de “subescolarizado ou analfabeto”, ou de pequeno agricultor,  

explorando-se,  também, temas referentes a algum fato social atual da época, seguido de 

questões interpretativas, as quais visam identificar o nível de leitura e de escrita do candidato. 

Como reforço do que estamos abordando, em 1991, o texto escolhido para a prova de seleção 

foi “Benedito: um homem da construção”, de Maria de Lourdes Barreto de Oliveira, aplicado 

aos candidatos ao Programa Alfabetização na Primeira Laje (APL), e uma questão: “Por que 

ser professor (a) da Escola Zé Peão?”, para os candidatos ao Programa Tijolo Sobre Tijolo 

(TST).  

A partir de 1993, evidencia-se um único instrumento seletivo-avaliativo para os 

dois programas. Neste mesmo ano, o texto selecionado foi um fragmento de Vidas Secas, de 

Graciliano Ramos. Em 1997, a prova escrita, tanto para os candidatos ao programa APL como 

ao programa TST, compunha-se de fragmento do livro Aprendendo com o Trabalho. Este 

texto apresenta o discurso do desemprego no contexto da Construção Civil, após a finalização 

da obra, e a procura por outro espaço de trabalho por parte dos operários. Aos candidatos a 

professores alfabetizadores, também era solicitado ler o texto e fazer uma proposta para 
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trabalhá-lo com os operários-alunos, tanto na área do conhecimento da língua portuguesa 

(alfabetização) como na área da matemática
89

.  

Em alguns instrumentos, a exemplo do aplicado em 1991, o candidato ficava livre 

para selecionar um trecho do texto proposto (no caso dos candidatos ao Programa 

Alfabetização na Primeira Laje – APL) e, a partir daí, esboçar uma proposta de aula, tanto 

para o ensino da linguagem como para matemática. Pode-se observar que a intenção do 

processo seletivo era de constatar tanto a capacidade de interpretação e de escrita como a 

criatividade do candidato (futuro professor do PEZP) no tocante à sua leitura de mundo, de 

um contexto social real, como também a competência didática, na elaboração de uma proposta 

de aula a partir do fragmento de um texto por ele selecionado. No entanto, que enunciado 

estava posto neste processo de seleção executado pelo PEZP? Para além do discurso, o qual 

reforça a tese de que o ato de ensinar deve ser algo dinâmico, criativo, ético e político 

(FREIRE, 2007), resgata-se uma memória discursiva, a qual entende que, para a EJA, não se 

deveria admitir qualquer professor ou qualquer pessoa alfabetizada para alfabetizar.  

O PEZP dispôs e continua dispondo de estudantes de diferentes licenciaturas, em 

processo de formação inicial, para compor seu corpo de professores alfabetizadores, um grupo 

em processo de capacitação recrutado para as suas atividades educativas e pedagógicas. Outro 

elemento importante, apresentado no discurso do Projeto, era o interesse do candidato. O 

interesse se constitui, entre outras coisas, em “curiosidade ou em um sentimento de zelo, 

simpatia, preocupação ou curiosidade por alguém ou alguma coisa” (FERREIRA, 2001, p. 

396). O interesse, portanto, envolve a questão da subjetividade dos sujeitos, a qual é essencial 

como indicador de vontade para envolvimento ou não em determinadas ações. A 

subjetividade, neste caso, pode indicar certa afinidade para com o trabalho educativo escolar 

com jovens e adultos trabalhadores em uma perspectiva de Educação Popular. A subjetividade 

pode revelar também a identificação com diversos elementos, coisas, inclusive, com a 

profissão de professor na modalidade EJA.  

O que se observa é que o Projeto Escola Zé Peão espera do futuro professor 

alfabetizador certa identificação com o educando trabalhador da construção civil, 

denunciando, portanto, a coerência deste Projeto com um dos princípios da Educação Popular, 

ou seja, a afinidade ou a empatia política do educador com as causas, a cultura e a luta 

histórica das classes populares, entendendo que, culturalmente, as classes populares são 

                                                
89

 No ano de 1993, o PEZP não realizou atividades escolares nos canteiros de obras. Também não foi possível 

identificar os instrumentos avaliativos aplicados, em 1994, 1995 e 1996, bem como os seus respectivos 

conteúdos.   
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diversas, e que o trabalho docente com as camadas populares é político-pedagógica e não 

espontaneísta (Cf. BRANDÃO, 2008, p. 94-102; FREIRE, 2002b, p. 69-108). Como exemplo 

disso, resgatamos novamente o texto, “Benedito: um homem da construção”, escolhido para o 

processo seletivo de professores, em 1991. Esse texto indicava uma primeira aproximação do 

futuro professor alfabetizador com a realidade dos educandos jovens e adultos trabalhadores 

da construção civil, oportunizando-lhe, ainda, uma ideia concreta do perfil do educando da 

EJA, uma vez que o texto apresentava os seguintes enunciados sobre o “homem/operário da 

construção civil” (OLIVEIRA, 1998):  

 origem rural deste trabalhador: sem terra, acostumado com o trabalho 

árduo, cujos signos são representados pelo “corte da cana”; “fazer bico 

brocando mato”;  

 realidade de vida do mundo do trabalho hierarquizado da construção 

civil: engenheiros e arquitetos – mestre de obra – os profissionais 

especializados e, por fim, o servente;  

 signos referentes às formas de lazer possível dos operários dentro dos 

canteiros de obras: “jogar dominó”; “jogar conversa fora”; “tocar 

violão”; “ouvir música”, “contar causos”; “namorar”; “tomar cachaça”; 

“sair com os amigos”; 

 sentimentos dos operários da construção civil: “de saudade da família, 

da esposa, da namorada e do seu lugar”; 

Este texto aborda também a dimensão político-social de um trabalho que “faz a 

cidade maior”, enunciando a importância social destes trabalhadores, revelando que, por 

detrás de tijolos, paredes pintadas e coloridas de edifícios suntuosos, aprumados, existe o 

trabalho árduo, sob a égide de um salário insignificante, dos operários da construção civil. 

Enfim, revelam enunciados, tais como: a construção civil é insalubre; descarta seus operários 

ao final da obra completa ou de suas etapas, vivenciando este operário um ciclo de recomeço 

a cada obra concluída: “Saio dali. Vou começar tudo de novo”, diz Benedito, um homem da 

construção. São enunciados, portanto, que revelam uma dada formação discursiva sobre o 

trabalho e o desprestígio social que alguns sofrem em virtude do trabalho desqualificado, 

apesar de ser imprescindível.      

Assim sendo, para ingressar nesta modalidade educativa, o PEZP reforça, a partir 

de suas práticas discursivas e do resgate de uma dada memória discursiva, a necessidade de se 

elaborar um processo seletivo, capaz de escolher aqueles candidatos mais identificados com 
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esta modalidade de educação e com uma instrumentalização mínima para o exercício 

professoral na EJA, na fase da alfabetização e pós-alfabetização. A seleção acontece dentre os 

graduandos de diferentes licenciaturas do Campus I da UFPB. Este Projeto procura romper 

com o discurso propalado de que, para a EJA, qualquer pessoa possui os requisitos para a 

ação docente.  

Esta ação do PEZP aponta certa intencionalidade no que se refere ao fato de servir 

de inspiração para as políticas públicas no campo da formação de professores de EJA, a 

exemplo de formação continuada e de concursos para professores específicos para esta 

modalidade, evitando o desconforto de que qualquer pessoa, mesmo com formação inicial em 

nível superior, mas que são destituídas das habilidades necessárias para atender a esta 

demanda ou sem identificação e interesse para com esta modalidade, venha a atuar na EJA. 

Sabe-se que, nos cursos de licenciaturas plenas, não há garantias de experiências ou estágios 

supervisionados na modalidade EJA, ou, quando isto acontece, há um forte discurso que 

confunde a EJA com ações pedagógicas específicas às séries iniciais do Ensino Fundamental 

para crianças e adolescentes, como foi apontado no capítulo segundo desta tese.  

 

6.4.2 A pré-seleção no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 

 

O final dos anos 1990 desenha o cenário discursivo pelo qual se observa a 

ebulição das políticas neoliberais, altos índices de desemprego e uma política educacional 

brasileira que não privilegiava a EJA como modalidade educativa igualmente importante para 

o desenvolvimento do país. Neste cenário, a EJA ficara de fora do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF - 

Emenda Constitucional 14/96 e Lei de regulamentação, nº 9.424/96). Com essa Lei, o país 

assumiu junto à UNESCO, em Encontro Preparatório para a V Conferência Internacional de 

Educação de Adultos, a prioridade em ações educativas preventivas. O discurso da política 

educacional e as ações preventivas do MEC tinham como prioridade, dentre outras: 

 

[...] o de oferecer a formação adequada, na idade própria, no ensino 

fundamental, superando a repetência e a evasão e elevando a porcentagem de 

concluintes do ensino fundamental. Esta política eliminará, em muito, a 

necessidade de prover a EJA, a não ser como educação continuada, cada 

vez mais necessária num mercado de trabalho em transformação, que coloca 

exigências crescentes em termos de escolarização. Isto é, o equacionamento 
do problema do analfabetismo e da escolarização insuficiente da população 

jovem e adulta passa, necessariamente, pela ampliação da oferta de ensino 

regular e pela melhoria de sua qualidade, de forma a atender, plenamente, às 
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necessidades de escolarização das crianças e jovens na idade adequada 

(MEC/SEF, 1996/1997, p. 6, grifo nosso).    

 

Foi sob este cenário discursivo, no final dos anos 1990, que o PEZP, a partir de 

1998, manteve os mesmos critérios institucionais (apresentados no item anterior), para 

inscrição no processo seletivo de professores, acrescentando, contudo, algumas mudanças, a 

saber:  

 

[...] todos os candidatos participaram do período inicial de formação 

durante quatro semanas. Ao longo desse curso, foram avaliados em relação 

ao seu desempenho, interesse, assiduidade e participação em todas as 
atividades do curso: visitas, oficinas, trabalhos em grupo, estudo individual, 

leitura e fichamento de textos, preparação de relatórios de observação e de 

avaliação. No final do período inicial de formação houve uma entrevista 

individual com cada um dos candidatos, dentre os quais foram 
posteriormente selecionados os professores para participar do projeto 

(IRELAND, 1998, p. 47, grifo nosso).  

 

Esta nova dinâmica de seleção oportunizou a todos os inscritos no processo 

seletivo, desde então, a participar da formação, em nível de extensão, de 40 horas totais, 

certificada pela Coordenação de Cursos e Programas de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão 

e Assuntos Comunitários (COPREX/PRAC) da UFPB. Como a procura de alunos de diversas 

licenciaturas foi maior que a capacidade instalada para comportar e acomodar todos os 

inscritos, e dada as dificuldades para ampliar os recursos, a coordenação do Projeto teve que 

lançar mão do dispositivo da pré-seleção, resgatando a avaliação escrita, dispositivo utilizado 

desde o início de sua criação.  

Sob a identificação de pré-seleção de professores, sua função era selecionar, em 

torno de 30 (trinta) participantes, para o Curso Inicial de Formação. Este procedimento 

perdurou no período de 2000 a 2004. Segundo depoimento de uma das coordenadoras do 

PEZP, em 2005, não houve inscrição ao processo formativo inicial, uma vez que todos os 

professores alfabetizadores participantes, em 2004, foram convidados a prosseguirem com 

suas atividades
90

.  

Neste caso, o PEZP prosseguiu com o desenvolvimento da formação continuada, 

pois todos os professores já tinham se submetido à formação inicial em 2004. Nos anos 

subsequentes (2006, 2007 e 2008), em virtude da diminuição da procura por parte do alunado 

da UFPB, todos os inscritos participaram do Processo de Formação e Seleção Inicial, sem que 

fosse necessária a utilização do dispositivo da pré-seleção.  

                                                
90 Depoimento obtido em 19/05/2009, durante o processo de consulta aos arquivos do Projeto.  
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Neste período (2000 a 2004), os temas propostos, na pré-seleção de candidatos ao 

Curso Inicial de Formação e Seleção, foram influenciados pelo discurso emergente no 

período, cujos enunciados perpassavam diversas áreas do conhecimento, principalmente no 

âmbito da economia e da sociologia. “Educação e trabalho”; “educação e cidadania”; 

“educação e globalização” foram alguns dos enunciados emergentes à época, norteadores da 

prática formativa dos professores do PEZP, na perspectiva de luta e conscientização dos 

operários em relação à nova ordem social em ascensão.      

 

6.4.2.1 A Pré-seleção de Professores do PEZP em 2000 

 

Em 2000, identificamos que o texto, escolhido para ser explorado na pré-seleção 

de professores, foi extraído de uma reportagem de um jornal local sobre o próprio Projeto 

Escola Zé Peão, intitulado: “Escolas montadas em canteiros de obras da construção civil 

mudam a vida de operários” (FIGURAS 3 e 4). O texto intencionava oportunizar, aos 

candidatos, o primeiro contato com a realidade do mundo da construção civil de João Pessoa e 

de seus operários (sonhos que podiam ser realizados através da aquisição da leitura e da 

escrita. Além disso, pretendia-se uma aproximação com as subjetividades dos sujeitos 

analfabetos), como também fazer com que este mesmo candidato apresentasse sua opinião 

sobre a relação entre a EJA e a construção da cidadania.  

Constata-se, desse modo, que, para a EJA, o enunciado “cidadania”, presente no 

discurso referente à formação de professores, aparece como um dispositivo importante e 

histórico, por envolver, dentre outras, a ideia segundo a qual os homens são sujeitos históricos 

(COVRE, 2006). Da mesma forma, por ser um indicador o qual, nos anos 1990, vem se 

consolidando como imprescindível dispositivo para o exercício da democracia.  

Este mesmo enunciado compõe a formação discursiva com outras experiências, 

igualmente balizadas pelo paradigma da EP, como também se faz presente no lugar de 

emergência do discurso governamental, a exemplo do Parecer CNE/CEB 11/2000, o qual 

enfatiza, entre outros, a cidadania como exercício do direito na EJA. 
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Figura 3 – Anverso do instrumento de pré-seleção utilizado para 

avaliação para o Curso Inicial de Formação e Seleção no ano de 

2000 

 
                    Fonte: Arquivo do PEZP. 
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Figura 4 – Verso do instrumento de pré-seleção utilizado para 

avaliação para o Curso Inicial de Formação e Seleção no ano de 

2000 

 
Fonte: Arquivo do PEZP. 

 

Em educação, sobretudo na EJA, contribuir para a formação de cidadãos significa 

possibilitar o acesso e instrumentalizar os alunos para o exercício pleno de seus direitos e 

deveres sociais de modo ativo, bem como para a luta em favor de uma sociedade mais justa e 

igual para todos, respeitando, no entanto, a universalidade e a complexidade cultural dos 

homens. No discurso freireano, a cidadania  

 

[...] é compreendida como a apropriação da realidade para nela atuar, 
participando conscientemente em favor da emancipação. [...] cidadão pode 

ser e deve ser o lavrador, a faxineira, o assalariado, as mulheres do campo, [o 

operário da construção civil] [...]. Todo ser humano pode e necessita ser 
consciente de sua cidadania (HERBERT, 2008, p. 74, acréscimo nosso).    
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Observa-se que, na prática discursiva de formação de professores como dos 

alunos operários do PEZP, o enunciado “cidadania” é um elemento norteador de suas práticas 

e intencionalidades.  

 

6.4.2.2 A Pré-seleção de Professores do PEZP em 2001 

 

Em 2001, foi solicitado aos candidatos que dissertassem sobre a “relação entre a 

globalização, o desemprego e o analfabetismo” (FIGURA 5). Este ano marca o início do 

século XXI, e o PEZP, demonstrando estar em sintonia com a realidade e os problemas 

herdados do século anterior e com os emergentes, no século atual, elege três enunciados 

presentes em diversos discursos no campo da educação, da economia, da política, da 

sociologia etc., para serem desenvolvidos pelos candidatos a professores de EJA: o fenômeno 

da globalização, o problema do desemprego (acirrado por este primeiro) e o analfabetismo, 

que se constitui em um dos signos máximos de segregação daqueles sujeitos que vivem em 

uma sociedade consolidadamente identificada como sociedade do conhecimento e da 

informação, para a qual condição de sujeitos letrados torna-se imprescindível.  

Identifica-se mais um enunciado na prática discursiva do PEZP, a partir deste 

processo de seleção de professores e de acesso ao curso de formação de EJA, em 2001: “a 

necessidade de o professor estar atualizado com a realidade sociopolítica e econômica” do 

país. Isto é, exige-se deste candidato uma análise de conjuntura, algo presente em práticas de 

movimentos sociais populares. Este discurso, além de ganhar visibilidade, também forma um 

feixe de relações com aqueles que reconhecem que a formação de professores não pode estar 

dissociada da realidade, pois esta conduzirá e influenciará a prática pedagógica, uma vez que, 

sob a perspectiva da Educação Popular, o despertar da leitura de mundo, de modo crítico, 

torna-se, também, imprescindível. 

 

 

 

 

 

 

 

 



260 

 

Figura 5 – Instrumento avaliativo para ingresso no Curso 

Inicial de Formação e Seleção do PEZP em 2001 

 
Fonte: Arquivo do PEZP. 

 

 

A necessidade de atualização ou de sintonia do professor/professora com a 

realidade se constitui em uma postura crítica frente à mesma em seu fazer pedagógico, seja na 

formação inicial ou na formação continuada. Concordando com Santiago (2006, p. 116-117), 

a atitude crítica do professor(a)  

 

[...] revela uma concepção de conhecimento e postura face ao conhecimento 
pode servir de lente para as escolhas, opções e reivindicações. Escolhas de 

espaços de aprendizagens, de conteúdos de ensino, de metodologias, de 

recursos. E, mais do que isso, contribui para definir a condição mediadora 
dos conteúdos escolares.   

 

Para tanto, “[...] a atitude crítica como um modo de ser professora/professor 

considero-a como um estruturante básico da prática profissional [...]. A criticidade é mais do 

que uma categoria teórica [...] é uma postura do sujeito frente ao mundo” (SANTIAGO, 2006, 
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p. 116). Compondo esta mesma teia discursiva, Freire (2005) diz que o ato de ensinar exige 

criticidade, ou seja, a superação do saber ingênuo, de uma leitura de mundo inocente para 

uma leitura de mundo crítica, epistemológica. Portanto, já nos instrumentos de pré-seleção, 

para acesso ao Curso Inicial de Formação e Seleção do PEZP, há indícios de que o professor 

para a EJA (mesmo aquele em processo de formação inicial) não pode renunciar à criticidade 

como dispositivo constituinte de sua formação e atuação pedagógica. A criticidade está no 

cerne da formação dos sujeitos sob a lógica da Educação Popular.         

 

6.4.2.3 A Pré-seleção de Professores do PEZP em 2002 

 

Em 2002, mais uma vez o enunciado “cidadania” aparece como tema da pré-

seleção: “Educação e Cidadania”. Ele foi novamente trabalhado como tema norteador de suas 

atividades, conforme ilustração da Figura 6.  

 

Figura 6 – Instrumento de Pré-seleção ao Curso 

Inicial de Formação e Seleção do PEZP em 2002 

 
Fonte: Arquivo do PEZP. 

 

Mas, por que a cidadania, e não outro tema, a ser trabalhado pelo Projeto, a partir 

do processo de pré-seleção de seus professores? Percebe-se que, no cenário discursivo dos 

anos 2000 em diante, o discurso da cidadania assumiu importância no sentido de resgatá-lo 



262 

 

em seu caráter contra-hegemônico, uma vez que o discurso neoliberal também o assume, 

como norteador de sua ideologia, como se pode perceber na citação abaixo:  

 

[a concepção de cidadania sob a ótica do estado neoliberal] [...] advém da 

proposta de transformar o trabalhador em consumidor, servindo para 

estimular o consumo e neutralizar os trabalhadores enquanto sujeitos 
atuantes, tornando sujeitos que „recebem‟ [...]. Consequentemente, é uma 

cidadania de não sujeitos, de seres passivos, de conformismo com a 

sociedade, de preocupação com o consumo (COVRE, 2006, p. 71-72). 

 

Portanto, o enunciado eixo da intencionalidade do PEZP, ao propor este tema para 

os candidatos ao seu processo formativo e seletivo, em 2002, buscaria sondar se este 

candidato possuía algum saber prévio ou qual o seu posicionamento em relação à temática em 

foco. Em outros termos, a prática discursiva, em relação ao que foi proposto na pré-seleção, 

requeria futuros professores alfabetizadores, com senso crítico frente à realidade que o 

circunda, a partir do seu entendimento de educação e cidadania.  

Este entendimento prévio contribuiria para nortear igualmente sua prática 

pedagógica com os alunos-operários nos canteiros de obras, bem como evidencia uma dada 

ordem do discurso, marcante nas ações deste Projeto, a partir de seus objetivos propostos, 

entre eles, “[...] instrumentalizar esses trabalhadores para lhes possibilitar a reivindicação de 

seus direitos de trabalhadores e cidadãos e sua qualificação profissional” (IRELAND et al. 

1998, p. 10). 

Enfim, percebe-se, no discurso do PEZP, a busca pela coerência entre os objetivos 

traçados para desenvolver sua prática de alfabetização e pós-alfabetização de operários da 

indústria da construção civil de João Pessoa com o processo de formação de professores para 

esta modalidade da educação, procurando estar atualizado com o cenário discursivo do 

momento histórico. 

 

6.4.2.4 A Pré-seleção de Professores do PEZP em 2003 

 

Em 2003, o processo pré-seletivo explorou duas temáticas: “Por uma cultura de 

paz” (que foi trabalhada ao longo de todo o ano letivo) e a proposta do Programa Brasil 

Alfabetizado
91

 (FIGURA 7).  

 

                                                
91 Na época, um Programa recém-criado pelo Governo Federal, com o objetivo de universalizar a alfabetização 

de brasileiros a partir dos 15 anos. 
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Figura 7 – Instrumento de Pré-seleção ao Curso Inicial 

de Formação e Seleção do PEZP em 2003 

 
Fonte: Arquivo do PEZP. 

 

Em relação à primeira temática, a questão da cultura de paz não é um tema novo. 

Ressurge, no entanto, por meio do discurso presente em um cenário pós-11 de Setembro, que 

marca a sociedade contemporânea, a luta de países ricos, como os Estados Unidos, e países 

europeus, como a Espanha, contra o terrorismo. O acontecimento discursivo em favor da 

cultura de paz não é novidade em si, uma vez que ela remonta ao final da II Guerra Mundial, 

forjada pela ONU e seus organismos. No entanto, a novidade está no acontecimento de sua 

volta (FOUCAULT, 2000b), marcado pela insegurança, pelo terrorismo que enuncia o fim da 

sociedade judaico-cristã ocidental. No campo discursivo da EJA, o discurso pela cultura de 

paz vem sendo propagado pela UNESCO, desde a década de 1940, a partir do enunciado da 

manutenção da “cultura da paz” (DI PIERRO; JOIA e MASAGÃO, 2001; GADOTTI, 2001). 

Por outro lado, o candidato expressa sua opinião sobre a questão, ao mesmo tempo em que lhe 

é requisitado como ele trabalharia a mesma, em sala de aula, com os operários alunos.  

Quanto à segunda temática, que enunciava a proposta do Programa Brasil 

Alfabetizado, o candidato a professor alfabetizador teria que se posicionar sobre ela, 

revelando sua leitura sobre o tema proposto.  
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Neste caso, temos, mais uma vez, o enunciado que reforça a exigência de que 

professores estejam situados no contexto da realidade social. No caso de estar informado 

acerca da questão da paz mundial, de fatos referentes ao terrorismo e, ainda, com o Programa 

de alfabetização para jovens e adultos e o seu posicionamento frente à problemática lançada: 

alfabetizar em três meses evidenciam, mais uma vez, a necessidade da postura crítica frente à 

realidade.  

 

6.4.2.5 A Pré-seleção de Professores do PEZP em 2004 

 

Em 2004, a pré-seleção também versou sobre duas questões a serem refletidas 

pelos candidatos (FIGURA 8). A primeira, sobre o conceito de alfabetização no contexto do 

mercado de trabalho e a exigência de escolaridade alta para o trabalhador; a segunda 

solicitava ao candidato que apresentasse os conteúdos que seriam importantes para serem 

trabalhados no processo de alfabetização do PEZP. Novamente, reforça-se a ideia de o 

professor estar atualizado com a realidade, bem como apresentar certa competência técnica, 

para atuar em sala de aula na modalidade da Educação de Jovens e Adultos. 

Diante do exposto, os enunciados revelam a intencionalidade do PEZP em 

selecionar graduandos de licenciaturas diversas que possuam certo conhecimento, inclusive, 

didático, para atuar como alfabetizador. Logo, para participar deste projeto, emerge um dado 

enunciado, o qual requer candidatos que tenham cursado, no mínimo, o 4
o
 período de seu 

curso, caso não tenha experiência anterior, ou que apresente estar em sintonia com a realidade 

de mundo, possuindo leitura crítica sobre o mesmo. Isso evidencia uma vontade de verdade 

por aqueles candidatos que possuam certa formação política, reforçando, por conseguinte, a 

dimensão política presente na EJA, na Educação Popular e no movimento sindical, nesse 

caso, o movimento dos trabalhadores da indústria da construção civil, como também dos 

objetivos do próprio PEZP. 
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Figura 8 – Instrumento de Pré-seleção ao Curso Inicial de 

Formação e Seleção do PEZP em 2004 

 
Fonte: Arquivo do PEZP. 

 

No processo pré-seletivo do PEZP, no início do século XXI, revelam-se indícios 

de uma prática discursiva a qual requer candidatos a professores críticos, em sintonia com a 

realidade em sua complexidade socioeconômica e política, com a EJA e suas especificidades, 

sobretudo, a especificidade da alfabetização. Ainda, com competência técnica para o exercício 

da ação docente. É fato que os candidatos ao Projeto não são ainda profissionais formados. 

Pelo contrário, como vimos enunciando, são estudantes de diferentes cursos de licenciaturas, 

em processo de formação inicial, mas que já apresentam certa habilidade adquirida, inclusive, 

no curso que se encontra em formação.  

Observa-se, até o momento, a presença de uma prática discursiva, cujos 

enunciados revelam certo rigor no ingresso de professores para atuar no PEZP. Esta mesma 

prática demonstra uma dada ordem discursiva, pela qual não é qualquer candidato à seleção, 

para o corpo de professores do Projeto Escola Zé Peão, que se encontra apto para dele 

participar. Desde os critérios institucionais, solicitados para a inscrição, até aqueles 

evidenciados por meios dos enunciados (conhecimento sobre cidadania, educação, 

alfabetização e globalização, além de apresentar certa postura crítica frente à realidade, à EJA 
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e às competências instrumentais), revelam a coerência do PEZP com a perspectiva 

paradigmática da Educação Popular. Ainda há uma forte influência da ordem discursiva que 

orienta a seleção de pessoas em diversos âmbitos da sociedade, uma vez que não há 

disponibilidade de enquadrar a todos, pois a procura, em relação à oferta de vagas, é maior.  

Assim sendo, a sociedade procura criar dispositivos para selecionar aqueles que 

ela avalia mais preparados para ingressar em uma dada função social, no campo do trabalho. 

Estes enunciados, que atuam formando uma rede de relações com outros, revelam uma dada 

vontade de verdade concernente ao rigor, para o ingresso no corpo de docentes, do Projeto em 

foco.  

Quanto ao processo seletivo e à pré-seleção, ambos se constituem em mecanismos 

para identificar candidatos para o ingresso na equipe de alfabetizadores do PEZP. Sob esta 

perspectiva, identificamos o processo de seleção no campo discursivo da pesquisa, cujo 

“critério de seleção não se orienta por uma amostra representativa em termos estatísticos, mas 

pela construção de um corpus com base no conhecimento e na experiência dos entrevistados 

sobre o tema” (WELLER, 2006, p. 248). Portanto, nessa perspectiva, a pré-seleção e a seleção 

de professores para a EJA constituem-se em mecanismos para composição da equipe, cujo 

“conhecimento” e “experiência” apresentados, os credenciam para assumir a função de 

professores alfabetizadores. Estes mecanismos também possuem dupla função, dependendo 

da intencionalidade. Ou irá servir para excluir, injustamente, de um dado processo os sujeitos, 

ou para incluir de forma justa estes mesmos sujeitos.  

O fato é que, no caso do projeto em foco, sua intencionalidade conduz para 

selecionar, separar os candidatos mais aptos para compor sua equipe de professores 

alfabetizadores. Contudo, percebe-se que, em virtude da inclusão ou do inacabamento 

humano, estes dispositivos não garantem que o “conhecimento” e a “experiência”, 

apresentados pelos candidatos, sejam suficientes para o seu processo de identificação com a 

EJA e com os princípios adotados pelo PEZP. Nesse caso, quando há necessidade, a equipe de 

coordenação pedagógica, após um dado momento de reflexão e autoavaliação com o professor 

alfabetizador, justifica os motivos pelos quais ele é convidado a deixar o Projeto. 

Outro dado importante, a ser considerado no fechamento deste capítulo, está na 

questão que difere o PEZP de outras ações de alfabetização, ofertadas pelo Estado, a exemplo 

do Programa Brasil Alfabetizado (PBA). Apesar de atualmente o Projeto receber incentivos 

financeiros do PBA, através da parceria com a Secretaria Municipal de Educação de João 

Pessoa, ele possui liberdade para trabalhar a ação pedagógica alfabetizadora, de acordo com 

os princípios norteadores de sua prática (Contextualização, Significação Operativa e 
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Especificidade Escolar). Esta liberdade também norteia seu processo de formação inicial e 

continuada, apesar de ter que participar de todas as atividades formativas oferecidas pela 

Secretaria de Educação acima citada e de membros de sua coordenação pedagógica prestarem 

serviços juntamente com a equipe local do PBA, da Prefeitura de João Pessoa. Apesar disso, o 

PEZP mantém, com regularidade, os encontros formativos e de planejamento com os seus 

professores alfabetizadores.  

O que se percebe com esta prática é que o PEZP mantém firme a credibilidade em 

sua proposta formativa e pedagógica. Ele não visa substituir o papel do Estado, pelo contrário, 

incentiva seus alunos operários a prosseguirem com a escolarização, procurando, para isso, as 

escolas públicas que atendam a esta modalidade de educação. Como exemplo disso, desde 

1997, os seus alunos operários são motivados a frequentar tele salas de aulas, em parceria com 

o SESI, através do Telecurso 2000, instalada na sede do Sindicato, para os diretores e para os 

alunos mais avançados da escola, como também a formalização de parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura (SEDEC) do município de João Pessoa, para encaminhar, a 

uma de suas escolas que atendem EJA, aqueles alunos que terminaram o Programa TST e que 

expressam seu interesse em continuar estudando (IRELAND et al. 1998). Portanto, observa-

se que o PEZP possui como função servir de complementariedade as ações do Estado no 

campo da educação escolar da EJA, não demonstrando substituí-lo, mas colaborar para 

minimizar o analfabetismo na categoria, especialmente, entre os serventes de obra, bem como, 

na região nordestina, cujas taxas ainda são altas, 18,7% (PNAD/2009). 

Por fim, neste capítulo, nossa intenção foi apresentar as condições de 

funcionamento do PEZP. Assim, vimos que a história do Projeto se identifica com a história 

do grupo “Zé Peão”, que assumiu o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil em 

1986, e, para torná-lo forte e combativo, precisava, dentre outras ações, investir na 

escolarização dos operários, em sua maioria analfabetos. Assim, o PEZP concebe a 

alfabetização como uma parte importante ou mesmo inicial da qualificação dos operários 

desta indústria e como uma forma de articulação para o engajamento sindical, a partir do seu 

Princípio Pedagógico. Vimos como funciona o Projeto, seus programas, as formas de 

financiamento e o seu processo para ingresso de professores alfabetizadores no curso de 

formação inicial e os critérios e exigências para um licenciando se tornar professor no Projeto.  
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7 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DE EJA NA 

PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO POPULAR NO PROJETO ESCOLA ZÉ PEÃO  

 

Neste capítulo, faremos as análises dos enunciados identificados na prática 

discursiva do Projeto Escola Zé Peão, tendo como norte os objetivos propostos nesta tese.  

Para isso, o presente capítulo compõe o conjunto de oito itens principais, 

referentes a alguns dos enunciados identificados que analisamos no discurso do referido 

projeto, os quais se constituem na vontade de verdade e no discurso em favor da formação de 

professores alfabetizadores para a modalidade EJA, a saber:  

a) o perfil do professor popular de EJA que se pretende formar;  

b) os fios condutores do processo formativo inicial e contínuo do professor 

alfabetizador;  

c) as práticas discursivas e não discursivas do Curso Inicial de Formação e 

Seleção de professores de EJA;  

d) as práticas discursivas e não discursivas da formação continuada de professores 

de EJA;  

e) a influencia da formação continuada do PEZP na prática pedagógica em sala de 

aula nos canteiros de obras;  

f) os resultados da formação do projeto para a formação inicial de professores-

estudantes na licenciatura plena;  

g) as implicações práticas do ensino-aprendizagem dos conteúdos da alfabetização 

e pós-alfabetização;  

h) os avanços e os desafios da formação para a EJA no projeto.  

Novamente, retomamos a defesa de nossa tese, isto é, o Projeto Escola Zé Peão 

possui relevante contribuição à formação inicial de professores para a EJA para licenciandos 

de diversos cursos da UFPB, sob a ótica da Educação Popular e para a formação de quadros 

no estado da Paraíba para esta modalidade da educação. Isto porque, este projeto se configura 

em um espaço que propicia o exercício do magistério, articulando teoria e prática, reflexão, 

planejamento, sistematização da experiência, avaliação e autoavaliação das práticas 

pedagógicas na EJA, como elementos essenciais à formação inicial destes licenciandos. 
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7.1 O PERFIL DO PROFESSOR POPULAR DE EJA QUE SE PRETENDE CONSTRUIR: A 

VONTADE DE VERDADE DO PROJETO ESCOLA ZÉ PEÃO 

 

Figura 9 – Perfil do educador popular de EJA para o Projeto Escola Zé Peão, trabalhado 

no encontro de Formação e Seleção Inicial, em fevereiro de 1999 e 2002.  

 

 
Fonte – Arquivo do PEZP, consultado em maio de 2009. 

 

 

Quais os enunciados presentes na figura acima e que revelam a vontade de 

verdade relativa ao perfil do professor alfabetizador para a EJA do PEZP? Nela, se observa 

que os enunciados estão associados a uma parte do corpo, como também possui seus laços 
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discursivos, dentre outros, com o discurso freireano, em Pedagogia da autonomia, como 

observaremos na sequência. Na parte referente à cabeça, evocam-se os enunciados pelos 

quais se requer, deste professor alfabetizador, uma mente clara com boa imaginação (ensinar 

não é transferir conhecimento); criatividade (ensinar é uma especificidade humana), olhos 

críticos e auto-críticos (ensinar exige reflexão crítica sobre a prática); escuta primeiro e fala 

depois (postura pedagógico-metodológica, ensinar exige saber escutar); olfato para a 

conjuntura política (sensibilidade política ampla, criticidade, reflexão crítica sobre a prática); 

alegre (ensinar exige alegria e esperança); e discurso responsável  (ensinar exige 

corporeificação das palavras pelo exemplo). 

Na parte em que se destacam os enunciados, presentes no tronco do perfil 

requerido para o professor alfabetizador, temos: coração grande e solidário (ensinar exige 

querer bem aos educandos, bom senso) e amigo dos livros (estudo, pesquisa, rigor metódico, 

curiosidade, segurança, comprometimento profissional e generosidade); os membros 

superiores: preocupado com o seu país e o mundo (apreensão da realidade, convicção de que 

a mudança é possível); mãos trabalhadoras e bom desportista (ensinar exige liberdade e 

autoridade, tomada consciente de decisões e comprometimento). Por fim, os membros 

inferiores, os quais evocam: educado sexualmente (estética e ética, consciência de ser 

condicionado) e disposto a ir a onde for necessário e com direito a cometer erros e a corrigi-

los (reconhecimento do inacabamento).  

Na parte referente à cabeça, os discursos revelam enunciados em favor de 

qualidades esperadas para este professor. Estas qualidades reforçam o discurso das 

competências, ou seja, a competência técnica, a competência didática, a competência do 

compromisso político e a competência da sensibilidade (IRELAND, 2000), ou, no campo 

freireano, as exigências que o ato de ensinar requer do profissional da educação.  

Este mesmo discurso é observado nos enunciados encontrados na parte do corpo 

ilustrativo referente ao tronco, aos membros superiores e inferiores. Nestes, vamos 

identificar a formação discursiva em favor da sensibilidade cognitiva, imaginativa e a 

dialogicidade, reforçando o ideal deste perfil de professor alfabetizador. A sensibilidade 

cognitiva para o PEZP, conforme assevera Carlos (1996, p. 4), corresponderia ao “[...] estado 

de escuta permanente no sentido de identificar os tipos de dificuldades sentidas pelos alunos 

[...]”. E, a sensibilidade imaginativa, como sendo a “[...] capacidade de percepção dos 

sentidos e significados existentes no imaginário do aluno que tecem a auto-imagem que ele 

tem de si mesmo [e qual] componente imaginativo poderia estar bloqueando o aluno no 

processo de ensino-aprendizagem”. 
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Carlos (1996) ainda reforça a teia discursiva que atribui, ao diálogo (dispositivo 

imprescindível na metodologia da EP), o elemento fundante pelo qual,  

 

[...] educador e educando se constituem numa prática capaz de possibilitar a 

superação das dificuldades sentidas pelo aluno, o re-pensar da formulação de 

lógicas e hipóteses inconsistentes e a desconstrução de uma auto-imagem 
negativa a respeito de si. O exercício efetivo da sensibilidade se concretiza 

pela dialogicidade existente entre educando e educador (CARLOS, 1996, p. 

5). 

 

Todos estes enunciados sobre o ideal de professor alfabetizador para a EJA, de 

orientação popular, se articulam em torno da dimensão formativa de Matrizes psicossociais, 

traduzidas, segundo De Lella (2003, p. 21), como os “[...] medos ou temores dos docentes ao 

desempenhar sua função e o papel emocional na relação com os educandos”, pois, os 

enunciados presentes na prática discursiva do PEZP demarcam a importância atribuída ao 

educando como sujeito norteador da formação deste professor, bem como outros elementos 

entendidos como essenciais para o desempenho de tais funções: o olhar crítico e autocrítico, a 

escuta sensível para ouvir os educandos e sua ligação/sintonia com a realidade/conjuntura 

política que cinge sua ação didático-pedagógica. Logo, concordamos com o discurso de De 

Lella (2003, p. 21, tradução nossa):  

 

[...] a prática docente é fortemente condicionada tanto pelas estruturas 

sociais (a imagem da profissão e seu status), as crises econômico-social, a 

qual afeta os educandos da EJA dos setores populares na América Latina, 
como pelo sistema e subsistemas educativos (insatisfatórias condições do 

trabalho docente, as regulações técnico-pedagógicas de ensino), e também, 

pelos próprios centros educativos ou escolas. 

 

A prática discursiva do PEZP, concernente ao perfil de professor alfabetizador 

popular, nos leva a entender a formação deste perfil sob a perspectiva paradigmática do 

modelo hermenêutico-reflexivo. Conforme assevera De Lella (ibidem, p. 23, tradução nossa), 

 

este modelo tem por finalidade formar o professor (individual e 
coletivamente), [...] partindo das situações concretas (pessoais, grupais, 

institucionais, sociopolíticas), refletindo e compreendendo a realidade com 

ferramentas conceituais para poder se voltar à prática e modificá-la. Dialoga-
se com a situação, interpretando-a, tanto com os próprios pressupostos 

(práticos, teóricos) como com outros sujeitos reais e virtuais (alunos, 

colegas, autoridades, autores). Os textos são pretextos, os quais possibilitam 

e geram conhecimentos novos para interpretar e compreender a 
especificidade de cada situação original, que também se transforma.  
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Então, a partir dos enunciados identificados na prática discursiva do PEZP, 

referente ao perfil de professor alfabetizador para a EJA, há indícios de uma vontade de 

verdade próxima ao discurso presente no campo dos Movimentos Sociais, balizados pelo 

paradigma freireano de Educação Popular que tem, na realidade concreta e na interação com 

os alunos jovens e adultos, o norte de tal formação. Este mesmo discurso sugere um 

profissional que seja sensível à realidade de seus alunos, que seja sensível à conjuntura 

política que o cerca, que seja capaz de ser crítico e autocrítico, aberto ao novo e aos desafios 

postos pela prática e competente quanto às suas responsabilidades didático-pedagógicas em 

sala de aula.  

 

7.2 OS FIOS CONDUTORES DO PROCESSO FORMATIVO INICIAL E CONTÍNUO NO 

PROJETO ESCOLA ZÉ PEÃO: “INTERAÇÃO PERMANENTE E COMPLEXA” 

 

O PEZP concebe a formação inicial e continuada de professores alfabetizadores 

como um processo contínuo, “[...] que abrange não só o período da formação inicial – antes 

do ingresso em sala de aula – mas também o trabalho de acompanhamento pedagógico de que 

participa o professor durante toda a sua permanência no Projeto” (IRELAND et al., 1998, p. 

47). 

A formação inicial do PEZP objetiva preparar o futuro professor para alfabetizar 

jovens e adultos trabalhadores da construção civil de João Pessoa/PB, oferecendo-lhe “[...] 

formação reflexiva a fim de adquirir as habilidades necessárias para o trabalho da 

alfabetização” (PROJETO ESCOLA ZÉ PEÃO, 1997). Assim, no discurso do Projeto, a 

formação do professor para a EJA reforça sua teia discursiva com o enunciado que foca a 

formação deste, considerando o aluno da EJA como o fio condutor da formação do professor 

para jovens e adultos (ARROYO, 2005; FREIRE, 2002a; IRELAND et al., 1998; PARECER 

11/2000). 

O discurso que reconhecia a consolidação desta experiência, tanto no campo da 

alfabetização de jovens e adultos trabalhadores, como no processo formativo de professores 

para esta modalidade da educação, apresentava os enunciados que revelavam sua preocupação 

de manter a coerência entre o que foi idealizado pelo Projeto e a prática concreta, como se 

pode constatar no seguinte trecho:  

 

[...] a equipe reconhece a existência de uma tensão, comum a muitas 

experiências, entre a proposta/idealização e a sua execução que percorre 
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todas as dimensões do trabalho, especialmente a formação de professores. 

Consideramos a formação como o componente chave que articula e 

intermédia esta distância dinâmica entre a proposta escrita/idealizada e a 
realidade cotidiana da prática (IRELAND, 2000, p. 30).  

 

No centro desta preocupação, observa-se a importância dada à formação de 

professores pelo PEZP, uma vez que esta formação é considerada “componente chave”, 

articuladora e intermediadora, daquilo que foi idealizado, com a realidade concreta que se 

apresenta como desafiadora das intencionalidades. Para este projeto, existe a preocupação em 

manter-se coerente com aquilo que prega, idealiza, registrando a prática real, cotidiana, a qual 

os seus professores alfabetizadores vivenciarão, sendo coresponsáveis pela concretude dos 

objetivos e metas traçados. Portanto, na prática discursiva do PEZP, evidencia-se a 

intencionalidade de se capacitar os professores alfabetizadores com base na realidade concreta 

vivenciada nos canteiros de obras e, também, com base na idealização traçada para se 

enfrentar a educação dos jovens e adultos operários da construção civil. Esta preocupação 

revela os enunciados pelos quais a formação de professores se constitui em processo, tensão e 

vontade de verdade em articular, de forma coerente, o discurso e a prática.  

O reforço desta preocupação (idealização em confronto com a realidade prática) 

pode ainda ser constatado, a partir do que o PEZP apresenta como fios condutores do processo 

formativo de professores para a EJA: a) o coletivo e o individual; b) a teoria e a prática; c) o 

geral e o específico. Concernente ao primeiro fio (o coletivo e o individual), o PEZP revela, 

em seu discurso, que concebe em suas práticas o esforço coletivo articulado ao esforço 

individual. Ambos são imprescindíveis para um desempenho pedagógico satisfatório, como 

foi possível constatar no trecho abaixo.  

 

A sustentação da proposta pedagógica do projeto exige um trabalho em 

equipe mas que necessariamente não prescinde do esforço individual de cada 

professor e coordenador. O sentido do trabalho coletivo em equipe não é o 
de substituir o esforço individual de pensar, planejar, sistematizar e avaliar a 

sua prática mas, através da socialização e do compartilhar, de enriquecer e 

aprofundar o processo de reflexão em que soma e a fusão das contribuições 

individuais produzem um novo nível de compreensão coletiva (IRELAND, 
2000, p. 33). 

 

No PEZP, o individual é considerado como um elemento pelo qual o professor 

alfabetizador é convocado a somar seus esforços no coletivo, de forma que suas experiências 

(êxitos e desafios), presentes no percurso pedagógico em sala de aula, com alunos-

trabalhadores jovens e adultos, possam ser compartilhadas com toda a equipe que compõe o 



274 

 

projeto em foco. Essa resultante, conclui Ireland na citação anterior, torna-se imprescindível 

para a formação do professor alfabetizador, uma vez que lhe possibilitará assumir, com mais 

competência, suas responsabilidades e, assim, contribuir com o amadurecimento da proposta 

didático-pedagógica do projeto.  

Desse modo, a concepção de formação de professores para o PEZP aponta para o 

entendimento de formação humana dos sujeitos, a partir do seu crescimento 

pessoal/individual e da sua contribuição para o crescimento da equipe e da própria proposta 

pedagógica idealizada pelo PEZP. Ainda nos remete à ideia de que o professor alfabetizador, 

em processo de formação, é concebido como protagonista, tanto do seu próprio crescimento 

pessoal, como do coletivo e das ações idealizadas por esta experiência. 

Por conseguinte, o que se observa, nas práticas discursivas do PEZP, é a sua 

preocupação com a formação de professores para a EJA, alicerçada em uma formação que 

articule o esforço coletivo, importante para o desempenho de uma experiência que arvora sua 

prática sob a ótica da Educação Popular. Logo, formar professores para a EJA, na perspectiva 

da EP, irá requerer que estes vivenciem experiências no grupo (tanto de educadores como com 

o grupo dos discentes), uma vez que estas experiências coletivas ajudam a “[...] construir 

autonomia com responsabilidade. Desafia a superação dos limites pessoais e valoriza a 

atuação de cada trabalhador/educador que tenha como compromisso a prática de uma 

pedagogia da libertação ou da „educação como prática da liberdade‟” (GOÉS, 2008. p. 85). 

Sob esta perspectiva, a formação do professor para a EJA alicerça-se na ideia de que estes 

professores alfabetizadores são concebidos como coparticipantes do processo formativo.  

No PEZP torna-se nítido que suas práticas discursivas estão entrelaçadas com o 

discurso da pedagogia freireana, especialmente, quando se entende a formação de professores 

de EJA como um trabalho não isolado, isto é, fora de um dado contexto histórico e político. A 

educação é um ato coletivo e, por conseguinte, a formação de professores se vale da seguinte 

máxima discursiva: “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se 

educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2002a, p. 68). Neste contexto, o 

esforço individual, igualmente importante, para o desenvolvimento pessoal do futuro 

professor, constitui-se na valorização da subjetividade e experiências adquiridas e vivenciadas 

por cada membro da equipe do PEZP, validando, portanto, as ideias de Imbernón (2009), ao 

discutir que a formação permanente do professor deve considerar o desenvolvimento 

atitudinal e emocional do professorado, considerando suas emoções, as emoções dos outros 

professores/as, a empatia (situar-se no lugar do outro), o desenvolvimento de uma escuta ativa 

e a sua autoestima docente.  
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Por fim, quanto à valorização das experiências adquiridas e vivenciadas pelo 

professor alfabetizador, a formação deste deve “[...] se aproximar às situações problemáticas 

em seu próprio âmbito, ou seja, à prática das instituições educativas” (IMBERNÓN, ibidem, 

p. 52) e, a partir daí, guiar todo o processo formativo, com base na vivência e na experiência.  

Quanto à relação teoria e prática, conforme o discurso do PEZP,  

 

[...] a interação entre teoria e a prática não se dá somente por meio da 

tentativa de organizar momentos mais formais dedicados ao estudo e 
aprofundamento teórico mas também por meio da proposta de 

instrumentalizar o educador para fazer da sua própria prática um campo de 

reflexão/estudo através da sistematização e avaliação (IRELAND, 2000, p. 
33). 

     

É recorrente no discurso acadêmico, o fato de que a teoria deve dar respostas à 

prática e vice-versa. Ambas possuem uma relação de complementaridade. Assim, no PEZP, a 

relação teoria-prática, na formação do professor, não objetiva apenas oportunizar a ampliação 

de conhecimentos teóricos para serem aplicados na prática pedagógica com jovens e adultos. 

A teoria é importante, sobretudo, quando deve ser capacitadora/formadora para uma prática 

docente, capaz de atender as expectativas de uma escola e do perfil de alunos/as que ela 

atende. Isso se evidenciou no seguinte depoimento:  

 

Eu acho que essa relação teoria e prática ela é muito importante na 

formação do perfil do educador, de, ao mesmo tempo em que estar 

planejando, estar refletindo sobre o que se está fazendo. 

Elisângela, 39 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

Este fato reforça os estudos de Cunha (1998), pelos quais a relação teoria-prática é 

entendida como momentos interdependentes, onde o aluno, desde a graduação, é motivado a 

associar o conhecimento adquirido às situações-problemas, com base em fatos concretos, 

(práxis inventiva) e o professor aposta que o aluno é capaz de construir conhecimento a partir 

de uma vivência prática ou com base nela.  Referente à práxis inventiva ou criadora, este 

aluno busca “[...] a superação da dicotomia teoria-prática, através de ações intencionais, no 

sentido de romper com modelos tradicionais de ensino-aprendizagem” (CUNHA, 1998, p. 

83).  

Compondo ainda esta formação discursiva, identificam-se reflexões, as quais 

ratificam a importância da formação teórico-prático de futuros professores. Desse modo 

ressalta-se que 
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A profissão de professor combina sistematicamente elementos teóricos com 

situações práticas reais. Por essa razão, ao se pensar um currículo de 

formação, a ênfase na prática como atividade formadora aparece, à primeira 
vista, como exercício formativo para o futuro professor. Entretanto, em 

termos mais amplos, é um dos aspectos centrais na formação do professor, 

em razão do que traz consequências decisivas para a formação profissional 

(LIBÂNEO; PIMENTA, 2002, p. 51). 

 

Constata-se, portanto, que, na prática discursiva do PEZP, a relação teoria e 

prática possui caráter pedagógico-formativo para os professores da EJA. É uma relação que se 

torna coerente com a história da EJA, na perspectiva da EP, ou seja, como o seu que-fazer 

cujo alicerce está nesta relação retroalimentar. Para este projeto, a formação de professores, 

para este território da educação, não se dissocia da relação pela qual a teoria alimenta a prática 

e a prática alimenta a teoria. Vê-se também que a própria prática se constitui em uma 

alimentação teórica, ao situá-la como um campo de reflexão e estudo sobre o fazer, como 

evidenciamos nas propostas de pautas das oficinas pedagógicas do curso de formação inicial 

dos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001. 

Constatou-se, ainda, que a prática pedagógica é um instrumento imprescindível 

para que o professor possa refletir, a partir da sua sistematização e avaliação. A sistematização 

e a avaliação da prática pedagógica com jovens e adultos, neste processo de interação entre 

teoria e prática, são dois momentos distintos da formação dos professores do PEZP, pelos 

quais ele é levado a estar constantemente refletindo sobre suas ações didático-pedagógicas 

com os alunos-trabalhadores.  

A sistematização da prática é uma resposta às críticas que sofreram durante muito 

tempo as experiências de EP. No PEZP, sistematizar a experiência é uma das etapas do 

processo de formação inicial de seus professores. Na teia discursiva sobre o entendimento do 

que é sistematização e a sua funcionalidade, o PEZP a compreende como importante para o 

registro da memória histórica de suas ações e como elemento formativo para o professor que, 

dentre outras habilidades, deve desenvolver a escrita e a reflexão em torno de sua prática 

pedagógica em sala de aula, além de oportunizar o acompanhamento pedagógico dos mesmos. 

O PEZP compartilha com a seguinte compreensão de sistematização:  

 

O exercício da sistematização é um exercício claramente teórico; é um 

esforço rigoroso que formula categorias, classifica e ordena elementos 

empíricos; faz análise e síntese, indução e dedução; obtém conclusões e as 
formula como pautas para sua verificação prática. A sistematização relaciona 

os processos imediatos com seus contextos, confronta o fazer prático com os 

pressupostos teóricos que o inspiram. Assim, o processo de sistematização se 
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sustenta em uma fundamentação teórica e filosófica sobre o conhecimento e 

sobre a realidade histórico-social (HOLLIDAY, 1996, p. 35, grifo do autor).  

 

A sistematização se constitui de um tópico do processo formativo inicial e, 

também continuado, através do preenchimento, pelo professor alfabetizador, de uma ficha de 

acompanhamento, onde é possível sistematizar e analisar a prática pedagógica da sala de 

aula ou o processo vivenciado nas diversas etapas do curso inicial de formação e seleção. 

Assim, a sistematização se faz presente a partir dos primeiros contatos dos professores 

alfabetizadores com o PEZP, afirmam Ireland et al. (1998). 

E, por fim, o geral e o específico, como terceiro fio condutor da formação do 

professor para a EJA do PEZP. Há uma intencionalidade discursiva neste projeto de propiciar, 

tanto formação ampla (geral) sobre educação e a especificidade da EJA para os seus 

professores, como o desafio de uma formação específica no campo da linguagem e da 

matemática, para enfrentar o fenômeno da alfabetização para os trabalhadores da construção 

civil.  

 

Dentro do movimento do geral ao específico (específico ao geral), incluímos 

também a busca da integração entre o que são tradicionalmente considerados 

diferentes campos de conhecimento. Assim, por meio do emprego de temas 
sociais ou transversais buscamos formas de trabalhar a linguagem e a 

matemática, as ciências da sociedade e da natureza, etc. sem 

compartimentalizar e sem erguer barreiras que não existem na vida real 
(IRELAND, 2000, p. 34).   

 

No discurso do PEZP, o geral e o específico se constituem em etapas 

interdependentes da formação do professor para a EJA. Nesta teia discursiva, o PEZP tece 

seus fios com as Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da Educação Básica, 

em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena (PARECER CNE/CP 9/2001) 

que, em todo o seu texto, valoriza a formação por “competências diversas”, pela qual o 

professor exerce com maior profissionalismo o magistério. O discurso da formação geral e 

específica encontra-se presente neste mesmo Parecer, evidenciando que o PEZP tem 

assumido, com responsabilidade, a formação de seus professores, sobretudo, quando se trata 

de um projeto de extensão existente no Centro de Educação da UFPB, assessorado, em sua 

maioria, por professores deste mesmo centro e por convidados externos, tanto ao Centro de 

Educação, como à própria Universidade. 

Deste modo, então, observa-se que, no discurso do PEZP, os fios condutores do 

processo formativo de professores para a EJA (o coletivo e o individual, a teoria e a prática e 
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o geral e o específico) possuem funcionalidades semelhantes ao que apregoa a legislação 

nacional no que tange à formação geral para professores no país. O Projeto faz o recorte para 

a formação específica do professor no território da Educação de Jovens e Adultos, dando 

caráter pedagógico-formativo quanto à funcionalidade de cada um destes fios condutores. Os 

mesmos não se encontram postos de qualquer forma/modo e, sob uma perspectiva de 

Educação Popular, assume sua responsabilidade formativa, tendo a vida real/concreta e os 

próprios alunos-operários como norte do seu processo pedagógico. 

No item seguinte, trataremos de descrever e analisar as práticas discursivas e não 

discursivas, tendo como base o Curso Inicial de Formação de Professores alfabetizadores do 

Projeto Escola Zé Peão. Este curso, para a maioria dos licenciandos, candidatos a uma das 

vagas oferecidas pelo projeto, é o primeiro contato com a temática Educação de Jovens e 

Adultos e a Educação Popular.  

 

7.3 AS PRÁTICAS DISCURSIVAS E NÃO DISCURSIVAS DO CURSO INICIAL DE 

FORMAÇÃO E SELEÇÃO DE PROFESSORES DE EJA DO PROJETO ESCOLA ZÉ 

PEÃO 

 

No PEZP, o candidato a uma das vagas de professor alfabetizador passa por uma 

pré-seleção, para participar de um curso inicial de formação. Esse processo depende do fato 

de que a procura dos licenciandos da UFPB seja expressiva, uma vez que a coordenação 

pedagógica do projeto organiza este curso com um número limitado de participantes, em 

média 30, a partir dos critérios de qualidade/atendimento e disponibilidade de recursos 

financeiros para manutenção do mesmo, pois o cursista não arca com as dispersas
92

. O 

referido curso inicial possui uma carga horária de 45 horas, certificada pela Pró-Reitoria de 

Extensão e Assuntos Comunitários da UFPB, conforme Anexo J. 

A este propósito e, ao longo de todo o texto, temos utilizado vários rótulos para 

identificar o profissional do magistério, especialmente, quando estamos abordando a figura do 

alfabetizador. Portanto, qual o rótulo de identificação que se utilizará como evocativo do 

alfabetizador do PEZP? Antes de apontar uma resposta, cabe resgatar a memória histórica, 

pela qual se explicam os vários signos evocativos sobre o alfabetizador. Segundo a UNESCO 

(2008, p. 100), 

                                                
92

 Constatou-se que, de 2005 em diante, houve uma queda na procura por parte dos estudantes da UFPB, para 

participar da formação inicial do projeto e concorrer a uma das vagas de professor alfabetizador (Rever as 

Tabelas 4 e 5 no capítulo 5, p. 217 e 218). 
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Os alfabetizadores que atuam nesse campo têm sido nomeados de variadas 

formas: educadores, educadores populares, monitores, instrutores, 

facilitadores, capacitadores, alfabetizadores formadores de adultos, agentes 
sociais, entre outros. Essas designações não só dizem respeito à diversidade 

de papéis e funções que assumem, mas também expressam o modo como se 

compreende a profissionalização desses agentes. Comumente, são 

denominados professores aqueles que possuem habilitação para a docência e 
atuam na educação escolar, em sistemas públicos e privados de ensino, sendo 

as outras denominações aplicadas aos agentes de programas organizados 

pela sociedade civil. A diferenciação não se encontra apenas no local de 
atuação do docente [...] mas diz respeito à exigência ou não de habilitação 

para docência, às condições de trabalho e ao estatuto profissional. 

 

   

Sendo assim, assumiremos dois signos evocativos para o alfabetizador do PEZP: 

professor alfabetizador, por se tratar de licenciandos e futuros habilitados para o magistério 

conforme preconiza o discurso da legislação sobre a formação desses profissionais e 

educadores, por ser uma experiência que possui o vínculo com os movimentos sociais, a 

partir da herança do Sindicado dos Trabalhadores na Construção Civil (SINTRICOM). Ambas 

as identificações são propagadas na prática discursiva do referido Projeto (Cf. CARLOS, 

1996; FORMAÇÃO DE PROFESSORES..., 1997; IRELAND et al., 1998, 2000).  

Estes signos identificadores do alfabetizador, demarcam o tipo de formação inicial 

feita por meio de cursos rápidos, improvisados e desarticulados da realidade da EJA, 

garantindo com raras exceções a qualidade mínima para que se exerça a docência neste 

território. A legislação educacional, concernente à formação inicial do educador, é taxativa em 

seu discurso: “a formação é plena, em cursos de licenciaturas” (Cf. ARROYO, 2006; LEI 

9.394/96; PARECER CNE/CEB 11/2000; IRELAND, 2000). Sendo assim, cabe fazermos 

algumas considerações para não taxarmos o Curso Inicial de Seleção e Formação do PEZP 

como improvisado e fora das determinações legais. Inicialmente, o curso do PEZP, apesar de 

durar um mês ou 45 horas, não deixa de ser aligeirado, se comparado com o que preconiza a 

legislação educacional, em especial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

9.394/96. Logo, observa-se que, na prática formativa inicial do PEZP, há o reforço do discurso 

que ainda aligeira a formação de professores alfabetizadores para o campo da EJA. Então, 

qual o diferencial? Esta é a segunda consideração que apresentaremos no parágrafo seguinte. 

Inicialmente, o curso inicial do PEZP, como o próprio nome já diz, é inicial e visa 

propiciar, ao professor alfabetizador, um conhecimento preliminar do que seja a EJA, a EP, o 

PEZP, o operário alfabetizando, os princípios norteadores da prática pedagógica do projeto, 

entre outros conteúdos essenciais para quem irá adentrar em uma sala de aula instalada no 
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espaço de um canteiro de obra, pois, como assevera uma das entrevistadas, ao se referir a este 

curso,  

 

[...] inicialmente a gente via algumas questões para depois podermos 

aprofundar na formação continuada.  

Elisângela, 39 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

O diferencial, portanto, é que este mesmo projeto escola arregimenta, para seu 

quadro de professores alfabetizadores, graduandos de diferentes licenciaturas, ou seja, futuros 

professores em processo de formação inicial (profissionalização) em cursos de graduação da 

UFPB, procurando habilitá-los para a atuação no campo da alfabetização e pós-alfabetização 

de jovens e adultos trabalhadores, como também para outros níveis da Educação Básica na 

modalidade EJA, como se pode deduzir a partir do enunciado que convoca estudantes de 

diferentes licenciaturas, conforme consta em um de seus objetivos gerais o qual expressa: 

“contribuir para a compreensão da especificidade da formação de educadores de adultos” 

(IRELAND et al.1998, p. 11).  

Desse modo, a prática discursiva do PEZP remete à sua intencionalidade em 

formar professores, para atuar no processo de aprendizagem de pessoas jovens e adultas, 

independentemente da área específica de formação do licenciando da UFPB. 

Consequentemente, o foco da formação de professores alfabetizadores do PEZP está em suas 

práticas discursivas de formação continuada frequente, de que trataremos mais adiante, neste 

mesmo capítulo.  

Por último, por este Projeto pertencer a uma Universidade e a um sindicato 

laboral, os licenciandos são considerados e, em alguns momentos identificados no discurso, 

como estagiários, em processo de formação. O PEZP se configura em um campo de estágio 

para o exercício específico da docência na área da EJA, revelando em seu discurso a “[...] 

interação fértil entre a formação oferecida pela Universidade [UFPB] e pela Escola [o PEZP]” 

(IRELAND, 2000, p. 36), caracterizada como um indicador positivo do Projeto. O PEZP se 

diferencia das experiências improvisadas por apresentar uma proposta de formação de 

professores e de educação de adultos sistematizada, refletida e continuada, acompanhada por 

uma equipe de coordenação e assessoria pedagógica, composta por professores da UFPB e 

por ex-professores alfabetizadores.  

Adiante apresentaremos as análises efetuadas no discurso do PEZP e nos 

depoimentos de seus ex-professores alfabetizadores e dos atuais, como de membros da 

coordenação pedagógica, para por em ação sua prática educativa com jovens e adultos 
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trabalhadores de um setor específico, tais como: localização e condições das salas de aulas, 

rotatividade dos educadores que buscam estabilidade, parcos recursos para manter, com 

qualidade, suas ações, a inexperiência da maioria dos professores alfabetizadores com a EJA e 

educação de modo geral, entre outros (IRELAND et al. 1998). 

Com base nestas considerações, passaremos a descrever e analisar suas práticas 

discursivas de formação de educadores de EJA, numa perspectiva de Educação Popular, e 

observar a vontade de verdade do PEZP para a formação deste perfil de profissional, ainda 

desafiador no campo da formação de professores no país, por apresentar dados que revelam 

pouco interesse das/dos Universidades/Institutos de formação de professores para com a 

modalidade EJA (MEC/SECAD, 2008; UNESCO, 2008).          

Adentrando na ordem discursiva, o PEZP entende a formação de professores 

como um processo que se inicia por um curso, com duração de um mês aproximadamente, 

servindo para oportunizar noções iniciais sobre a EJA, seus desafios, perspectivas e 

metodologias de ação pedagógica, como para selecionar os futuros professores 

alfabetizadores, para atuarem nas salas de aulas localizadas nos canteiros de obras (IRELAND 

et  al. 1998; IRELAND, 2000). Denominado de Curso Inicial de Formação e Seleção, desde 

1998, o mesmo ocorre no horário de funcionamento das aulas no canteiro de obra, isto é, de 

segunda a sexta-feira, das 19 às 21 horas. O curso funciona, predominantemente, nas 

dependências da Universidade Federal da Paraíba/Centro de Educação/PPGE e no espaço do 

SINTRICOM.   

Durante o Curso Inicial de Formação e Seleção, são requeridas, de todos os 

candidatos, a participação em atividades diversas (relatórios, sínteses de textos, planos de 

aulas, seminários etc.), além de discussões sobre temas relacionados à EJA e sua 

problemática, e visitas pedagógicas aos canteiros de obra e a sede do SINTRICOM. No 

transcorrer deste processo, cada passo dos candidatos a professores alfabetizadores do PEZP é 

acompanhado pela equipe pedagógica (coordenação e assessoria). Estes candidatos 

 

[...] são avaliados ao longo desta etapa do curso com base na sua 

participação e desempenho nos trabalhos coletivos e nas tarefas individuais, 
sempre levando em conta as quatro competências básicas que se procura no 

professor do projeto: competência técnica e didática, compromisso político e 

sensibilidade (IRELAND, 2000, p. 34).   

 

Reforçando esta teia discursiva, obtivemos o seguinte depoimento, o qual evoca, 

entre outros, a ficha de inscrição como um instrumento que permite à equipe de coordenação 

pedagógica ter um perfil inicial dos candidatos a educadores do PEZP:  
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A avaliação é feita desde o momento em que o aluno candidato se inscreve. 

A ficha de inscrição já é um instrumento. Nela podemos conhecer o perfil 

inicial do candidato – o curso, o período, onde mora e o mais importante, o 
que faz, seu interesse pela EJA e o tempo que dispõe para atuar no PEZP.  

Na pré-seleção, quando ocorre, avaliamos o perfil da letra, as respostas 

coerentes com as perguntas; o domínio do aluno na área especifica (EJA e 

PEZP); a estrutura do texto nos molde da língua portuguesa. Durante o 
curso de formação inicial e seleção, tudo é instrumento avaliativo: 

pontualidade; compromisso; participação; relação com o outro; oralidade; 

fala; escrita; escuta; disponibilidade; abertura para novo; disposição para 
o trabalho escolar em especial com a EJA/operários da construção civil e 

outros.  

Ametista, 51 anos, coordenadora pedagógica, licenciada em História    

 

Estes critérios enunciam uma prática formativa de professores alfabetizadores, 

pautada no nível de envolvimento (individual e coletivo) dos candidatos e nas competências 

requeridas ao educador, dentre elas, o compromisso político, a técnica e a didática, como foi 

possível constatar a partir do seguinte depoimento: 

 

No curso, os candidatos tinham a oportunidade de vivenciar oficinas, visitas 

a canteiros de obras, simular aulas, assistir vídeos sobre a experiência, pois 
acontecia de um candidato ser muito bom nas reflexões teóricas, mas tinha 

dificuldade no que se referia ao aspecto metodológico. 

Isabelita, 45 anos, ex-coordenadora pedagógica, pedagoga 

 

O futuro professor alfabetizador do PEZP, também, deveria demonstrar 

responsabilidade, a partir da entrega de trabalhos solicitados durante o curso de formação. 

Demonstrar também clareza e objetividade em suas ideias, a partir do registro com base em 

textos discutidos no Curso Inicial de Formação e Seleção deste projeto, pois, este mesmo 

professor, no desempenho de suas atividades, se envolveria na elaboração de relatórios e 

planos de aulas. Neste caso, a clareza e a objetividade de suas ideias e da escrita são 

imprescindíveis para o trabalho pedagógico no Projeto.  

Ainda neste curso é requerido do futuro educador do PEZP que demonstre 

criatividade, inclusive, sua potencialidade e habilidades para o trabalho com os operários da 

construção civil em sala de aula. Isto evidencia um processo que requer, dos futuros 

professores alfabetizadores, uma postura ativa, de participação e contribuição. Por outro lado, 

a proposta do PEZP revela abertura às contribuições dos candidatos a educadores, para 

melhorar sua práxis pedagógica, no campo da formação de professores para a EJA, como 

constatamos na seguinte citação: “Assim a formação visa a preparar o educador para assumir 

responsabilidade para o processo de ensino-aprendizagem na sua sala de aula e para contribuir 
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com ao avanço da proposta pedagógica através de sua participação na equipe” (IRELAND, 

2000, p. 33). 

O curso inicial de formação é concluído com uma entrevista durante a qual o 

candidato tenta demonstrar o conhecimento e a afinidade com o campo da EJA, em nível de 

alfabetização. Vale salientar que o professor alfabetizador selecionado percebia (e ainda 

percebe) uma bolsa para ajuda de custo, além de ter de disponibilizar 20 horas de dedicação 

ao Projeto, sendo 8 horas, de sala de aula nos canteiros, e 12 horas, para atividades 

pedagógicas outras e administrativas, como por exemplo, planejamento de aulas, 

sistematização dos trabalhos da semana, participação em oficinas e reuniões pedagógicas. A 

questão da ajuda de custo para o professor alfabetizador da EJA configura-se em uma prática 

histórica existente até hoje (Cf. PAIVA, 2003). Os educadores que atuam em “[...] programas 

não-governamentais ou em parceria com governos, a maioria atua sem reconhecimento de 

vínculo trabalhista, percebendo modalidades diversas de auxílio econômico em valor inferior 

ao piso salarial dos professores” (UNESCO, 2008, p. 101). Este fato é uma, entre outras 

questões, problemáticas na EJA e, dependendo de como a formação (inicial e continuada) é 

encarada, esta pode resultar em uma qualidade educativo-alfabetizadora insatisfatória e 

questionável. 

Ainda, segundo o discurso do PEZP,  

 

[...] o curso inicial tem como objetivo proporcionar uma formação que 

articula teoria e prática, através de visitas, encontros, oficinas, estudos e 
discussões em torno dos seguintes temas: o operário da construção, a 

indústria da construção, o sindicato dos operários da construção, o projeto 

como uma prática escolar, o processo de alfabetização de adultos 

trabalhadores, planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, o lugar da 
sistematização na prática do educador. Os professores também participam de 

oficinas, que têm por objetivo familiarizá-los com os programas de apoio – a 

oficina de arte, o Varanda Vídeo e a Biblioteca Volante – e com a 
contribuição prestada por esses programas ao processo de alfabetização 

(IRELAND, 1998, p. 48).      

 

O objetivo é selecionar novos educadores para atuarem em sala de aula do 

PEZP e ainda oferecer um espaço de formação inicial para alunos de 
graduação interessados em atuar na EJA. As atividades oferecidas são 

diversas: dinâmicas direcionadas; leituras previamente selecionadas, 

relacionadas com o PEZP e com os conteúdos específicos para uma boa 
prática em EJA; oficinas de conteúdos; aulas simuladas; visitas aos 

canteiros e ao sindicato; depoimentos de pessoas com experiências bem 

sucedidas no PEZP; fichamentos das leituras propostas; relatórios da 

vivência; rodas de prosa e de leitura entre outros. 

Ametista, 51 anos, coordenadora pedagógica, licenciada em História    
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Diante desse quadro, ainda podemos afirmar que o PEZP concebe o Curso Inicial 

de Formação e Seleção de professores alfabetizadores como um momento no qual os 

candidatos vivenciam uma gama de atividades teórico-práticos, além de servir de espaço que 

oportuniza a estes licenciandos ampliar sua formação inicial, a partir do conhecimento sobre a 

EJA, na perspectiva da Educação Popular, bem como terem o contato com a investigação 

sobre os processos teórico-metodológicos desenvolvidos para os educandos adultos. Visando 

contribuir com os debates pedagógicos na área da EJA, ao mesmo instante, o Curso se 

constitui em uma forma que possibilita a troca de experiências entre os “novos” e os “antigos” 

educadores, permitindo, portanto, a estes últimos, poderem repensar sua prática educativa. Em 

seu discurso, a formação de professores do PEZP objetiva proporcionar, aos educadores, um 

espaço de reflexão para que ele possa adquirir as habilidades necessárias para o trabalho de 

alfabetização com operários jovens e adultos (FORMAÇÃO DOS PROFESSORES..., 1997). 

Assim sendo, compreendemos que o PEZP possui, em sua prática discursiva, a 

intencionalidade em favor de um Curso inicial de formação, capaz de orientar o futuro 

professor alfabetizador para o contato inicial com a realidade, em sala de aula, com operários 

jovens e adultos. No entanto, até que ponto este curso inicial atende a esta intencionalidade, 

ou seja, a uma formação que capacite o futuro educador adentrar na sala de aula em um 

canteiro de obra? Há limites neste curso inicial? Esta constatação será analisada no item 

concernente aos limites do curso inicial de formação para os professores alfabetizadores deste 

projeto, presente no corpo deste capítulo.  

Na prática discursiva do PEZP, os enunciados sobre o Curso Inicial de Formação e 

Seleção apresentam os sinais da sua intencionalidade: contribuir com o debate pedagógico e a 

formação de quadros para a área da EJA, por meio do acesso ao conhecimento sobre o 

operário, sua origem e o seu ambiente de trabalho na construção civil, a história do sindicato 

laboral, a metodologia do trabalho com a EJA, especialmente, em torno dos princípios que 

norteiam a prática pedagógica deste projeto. Para isso, a troca de experiências entre os 

professores alfabetizadores antigos e os novatos e a reflexão em torno da ação pedagógica em 

favor da alfabetização constituem-se em momentos pontuais deste Curso, como foi possível 

constatar a partir das seguintes entrevistas: 

 

Eu achei uma experiência muito prazerosa. Primeiramente conheci pessoas 
novas, a gente não fica restrito à sala de aula né? Aumenta nossa rede de 

relacionamento desde os candidatos que também são concorrentes até a 

coordenação não é?  

Renato, 26 anos, professor alfabetizador, graduando em Pedagogia 
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O curso de formação inicial ele já vai apresentando o Zé Peão, a gente 

começa a conhecer os novos educandos. Então assim, tem aquela troca de 

experiências. Tem alguns que já participaram do projeto. Outros que já 
trabalharam em outros espaços com jovens e adultos... Então essa troca de 

experiência ela é bastante significativa e importante nesse momento e... foi 

muito válido essa troca.  

Soraya, 24 anos, professora alfabetizadora, graduanda em Pedagogia 

 

Os discursos acima remetem às questões referentes a trocas interpessoais, a trocas 

de experiências e ao trabalho coletivo como elementos presentes no processo formativo de 

professores para a EJA do curso inicial de formação e seleção do PEZP. Estes elementos se 

caracterizam como importantes, uma vez que propagam a ideia de que a ação do professor 

não é algo isolado, ocorrendo, também, no conjunto, entre os seus pares.  

Este conjunto de enunciados evidenciam, ainda, a vontade de verdade do PEZP, 

para proporcionar uma formação sólida para professores de EJA, pautada na construção de 

um professor solidário, aberto às contribuições/socializações entre educadores, o fomento da 

reflexão sobre a prática alfabetizadora para jovens e adultos e a realidade de vida e de 

trabalho da categoria atendida.  

Conforme Ireland (2000), o Curso Inicial de Formação e Seleção do PEZP 

acontece em três blocos complementares. O primeiro deles tem por objetivo a 

contextualização do Projeto; o segundo visa à discussão de questões conceituais, e o 

terceiro bloco trata da prática pedagógica da escola. É sobre estas etapas ou blocos da 

formação inicial do PEZP que trataremos nos itens seguintes, descrevendo e analisando sua 

importância e sua vontade de verdade para a formação de professores no território da 

Educação de Jovens e Adultos, procurando reforçar a tese de que o PEZP, enquanto ação de 

extensão universitária, possui uma relevante contribuição à formação inicial de professores 

para a EJA, sob a ótica da Educação Popular, de licenciandos de diversos cursos, 

constituindo-se em um espaço pelo qual se propicia o exercício do magistério, articulando 

teoria e prática, reflexão, planejamento, sistematização da experiência, avaliação e 

autoavaliação das práticas pedagógicas na EJA, como elementos essenciais à formação inicial 

destes licenciandos na UFPB, para o exercício nesta modalidade de ensino.  

O Curso Inicial do Projeto é considerado por alguns de seus participantes como 

importante, rigoroso, uma espécie de tentativa de articular teoria e prática, além de ser 

essencial à formação obtida no curso de graduação, conforme os discursos abaixo: 

 

Ah, era tudo muito interessante! As discussões eram importantíssimas e eu 

queria de qualquer maneira participar. De qualquer maneira eu queria 
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falar. Lia os textos, pegava material, porque era assim, nós tínhamos aula de 

manhã, aula do curso de Pedagogia e à noite nós tínhamos a formação, era 

um mês! E era muito interessante, porque cada noite tinha um texto, uma 
atividade, uma dinâmica, e eu tinha um detalhe nessa questão porque eu sou 

cadeirante e o curso de formação inicial era dado no primeiro andar do 

prédio do PPGE e, aí, era uma dificuldade para transporte à noite, para eu 

chegar lá no curso, mas eu fazia de tudo prá chegar lá, para subir, pedia 
carona no colo mesmo para subir os degraus, mas sempre, as aulas eram 

muito pertinentes. A discussão era muito intensa, dos textos, das dinâmicas e 

o interessante, até como uma ressalva, é interessante você fazer uma 
formação inicial, você ter uma ideia e quando você vê seu primeiro 

planejamento, é uma outra história, é uma outra dimensão e a dificuldade... 

aí é que você realmente vê o que é trabalhar com Educação de Jovens e 

Adultos e o que é estar no Zé Peão. Então, eu fiz aquele mês de curso, muita 
coisa interessante, em relação ao conteúdo, ao conhecimento, mais 

aprofundamento nos conceitos de Educação Popular, sobre Educação de 

Jovens e Adultos e aí, fui vislumbrando uma... vamos dizer assim, um leque 
de opções, uma dimensão maior, um caminho, um terreno, que é fascinante, 

que você tem que trabalhar cada dia e também, na formação depois, quando 

a gente teve a oportunidade de visitar os canteiros de obra, foi uma outra 
realidade, foi também uma outra dimensão, foi muito legal! Foi muito legal!  

Flor, 36 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

Eu lembro assim que era tudo... Lembro que a gente se encontrou lá, depois 

da prova de seleção e da entrevista naquela semana. Era o formato de uma 

semana à noite, o curso de formação inicial. Uma semana à noite, de 
segunda à sexta-feira na sala de reunião do Centro de Educação. É... lembro 

assim, muitos sentimentos misturados, né? Sentimento de muita novidade, 

prá mim era tudo muito novo. [...]. E, tudo isso, muito diferente da 
academia, né? [...] Um sentimento de desafio. Eu achava que não ia 

conseguir terminar o curso porque era cansativo. Começou inicialmente as 

seis e meia, então eu saia da pesquisa que eu era bolsista. Ia prá fila do RU 
e chegava lá na universidade e o curso ia até dez horas da noite. Então, com 

temas intensos, com discussões, às vezes até distante de mim. E eu tinha um 

certo medo de não corresponder às expectativas do que estava colocado lá, 

porque eu classificava na época como nível de exigência muito alto. 

Elisângela, 39 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

[...] parecia que eu estava... é... assim... cursando uma outra disciplina da 

universidade, porque era muito... era exigente... uma rigorosidade muito 

boa. Eu gostava daquela rigorosidade. A gente apresentava seminários. 
Tinha as rodas de diálogos. É... eu consegui aprofundar algumas coisas que 

eu não consegui ver na graduação, como a questão do construtivismo, que é 

uma das.... o Zé Peão segue uma linha construtivista. E, também da 
Educação Popular e da Educação de Jovens e Adultos. Conhecer a história 

do sindicato, da luta do movimento. 

Noemi, 23 anos, professora alfabetizadora, pedagoga 

 

Olhe... é... eu participei de três, na verdade, né? Mas, o primeiro que foi o 
mais interessante por ter sido a primeira vez... primeiro assim, uma coisa 

que chamou muita atenção foi a organização do curso, né? Eu lembro que 

logo no início, logo na primeira semana, a gente já recebia tipo um 

cronograma de como seria as quatro semanas de trabalho, que foram quatro 



287 

 

semanas e eu lembro que cada semana eles focavam mais uma determinada 

coisa. A primeira semana enfocava mais os aspectos teóricos da EJA e da 

Educação Popular. Eu lembro que gente tinha uma bibliografia, textos prá 
leitura [...]. E o trabalho era intenso. Era à noite e toda a noite você 

chegava lá e tudo estava muito bem organizado dentro de uma pauta. Eu, 

particularmente nunca tinha participado de uma coisa assim, nesse estilo, 

então, prá mim era como se o curso já estivesse valendo demais, 
independente de eu ter sido selecionada ou não, o curso eu gostei demais. O 

curso era de segunda a sexta e acontecia na universidade, eram duas horas, 

era à noite [...]. 

Beatriz, 34 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 
 

Há de se ressaltar, também, que toda a formação dos professores para o PEZP, 

conforme seu discurso, tem como eixo condutor o operário jovem e adulto da construção 

civil, discurso já evidenciado a partir dos princípios da Contextualização, Significação 

Operativa e Especificidade Escolar (Quadros 20, 21, 22 e 23, no capítulo 6), como também, 

conforme os discursos acima, a tentativa do projeto em articular teoria e prática em um dado 

momento formativo. A formação propiciada pelo PEZP possui certo teor complementar à 

formação inicial dos licenciandos da UFPB, demonstrando contribuir significativamente com 

a formação de professores para a modalidade EJA, reforçando, assim, nossa hipótese de que 

seus procedimentos metodológicos podem servir de inspiração, tanto para se pensar a 

formação de professores nas licenciaturas, como para se criar uma política de formação de 

professores de EJA pautada no rigor, no estudo, no planejamento e na sistematização, como 

veremos mais adiante no corpo deste texto. 

No transcorrer do Curso Inicial de Formação e Seleção, todos os participantes, 

além de se submeterem aos debates, vivências e oficinas pedagógicas, também exercitam a 

sistematização, através da feitura de relatórios semanais, pelos quais são instigados a 

refletirem sobre a experiência vivenciada no Curso, além dos fichamentos de textos 

específicos à EJA e ao PEZP. Este enunciado é observado na seguinte citação, presente na 

pauta de um dos cursos iniciais de formação do período de 08 a 12/02/1999: “Tomando como 

base a pauta desenvolvida no decorrer da semana, como você avalia os trabalhos, a 

contribuição deixada e a sua participação nas discussões?” (PROJETO ESCOLA ZÉ PEÃO..., 

1999), como também nos depoimentos dos professores alfabetizadores: Renato (em 

27/10/2010), Noemi (em 28/10/2010), Humberto (em 29/10/2010) e Mariana (em 05/11/2010) 

e dos ex-professores alfabetizadores Maria (em 27/10/2010), Flor (em 28/10/2010) e Beatriz 

(em 06/11/2010), dos quais, mais adiante, destacaremos os conteúdos de suas falas. 

O fato é que, até o momento, a tese aqui empreendida vai ganhando corpo, tanto a 

partir do discurso presente no PEZP, seja por meio dos documentos, como por intermédio das 
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entrevistas de seus atuais, ex-professores alfabetizadores e coordenadores pedagógicos, que se 

consolida em seu pressuposto aqui defendido. 

 

7.3.1 Primeiro bloco do Curso Inicial de Formação e Seleção: a contextualização do 

Projeto Escola Zé Peão 

 

A primeira parte do curso inicial de formação e seleção do PEZP toma como “[...] 

ponto de partida os sujeitos do processo educativo – os trabalhadores da indústria da 

construção –, a própria indústria da construção em João Pessoa, o sindicato e a história do 

Projeto Escola Zé Peão” (IRELAND, 2000, p. 34). Nesta etapa da formação, os candidatos a 

professores alfabetizadores dos programas Alfabetização na Primeira Laje (APL), Tijolo 

Sobre Tijolo (TST) e do Programa Biblioteca Volante
93

 se envolvem em atividades de visitas 

aos canteiros de obras e ao sindicato, conversam com os operários e com os diretores do 

SINTRICOM, como forma de aproximação da realidade e do mundo do trabalho onde estão 

inseridos os operários-alunos. Fazem leituras, discussões e fichamentos de textos específicos 

sobre Educação Popular e o Projeto Escola Zé Peão, participando de palestras com 

convidados especialistas nos temas da EJA, em geral, e da alfabetização, em particular, e 

sobre a Educação Popular, entre outros, como revelaram os depoimentos de professores 

alfabetizadores atuais e ex-professores alfabetizadores do Projeto. 

 

Foram discutidas muitas coisas, né? Desde da ... de discussões mais amplas 

sobre a Educação de Adultos, sobre o sindicalismo no Brasil, é... a história 

do sindicato dos trabalhadores da construção daqui de João Pessoa, como 
foi que se deu a constituição do grupo Zé Peão no sindicato, o contato deles 

com a universidade né? E, a formação da escola Zé Peão, a gente estudou 

todo esse histórico que foi abordado muito claramente e desde questões 
mais práticas de sala de aula, as metodologias. Estudamos muito textos de 

Paulo Freire. 

Maria, 25 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

[...] e, assim, eu gostei muito das experiências relacionadas aos textos 

produzidos pelo Projeto. A gente entra em contato com os textos produzidos 
por Timothy nos anos 1990, descrevendo todo o percurso do grupo Zé Peão 

até a tomada do sindicado, então a gente vai entender essa história e 

aprender os princípios metodológicos do Projeto [...]. 

Renato, 26 anos, professor alfabetizador, graduando em Pedagogia 

 

                                                
93 Além de licenciandos de diferentes cursos de graduação da UFPB, estudantes do curso de Biblioteconomia 

participam do Curso Inicial de Formação e Seleção para poderem participar do Programa Biblioteca Volante. 

No entanto, seu vínculo com o PEZP é na condição de bolsista da PRAC/UFPB e participam do Projeto como 

apoio didático-pedagógico para os professores alfabetizadores.    
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Olha, a gente começava introduzindo, eu não lembro muito bem, mas 

introduzindo com a história do próprio Zé Peão, porque a gente trabalha 

com a identidade, né? Que é aquele trabalhador, com o perfil daquele 
trabalhador... a gente começa a conhecer aquele trabalhador, né? Através de 

dinâmicas e também, teve com textos, uma parte assim bem dinâmica, com 

dinâmicas de grupo mesmo e uma parte teve com textos para a gente ler 

sobre esse perfil desse trabalhador e, depois, a gente ia para a questão de... 
é... do movimento mesmo do sindicato, a história do sindicato. 

Noemi, 23 anos, professora alfabetizadora, pedagoga 

 

O curso de formação, ele acontece na mesma vertente da Educação Popular, 

contextualizando o assunto e sempre trabalhando com dinâmicas, com um 
tema motivador e sempre buscando do educador para trabalhar uma 

determinada temática. Eles chegavam e diziam, hoje vamos trabalhar um 

determinado tema. Por exemplo: hoje vamos trabalhar sobre sindicato. 
Vamos fazer primeiramente, uma tempestade de ideias; o que você entende 

por sindicato? Sintetize isso em uma palavra; agora escreva o que você 

entende por sindicato; depois vamos fazer uma busca do significado da 

palavra sindicato. Sempre trabalhando na perspectiva popular de quem 
estar aprendendo para ampliar os conhecimentos deles. Trabalhou muito 

nessa vertente. [...] nós discutimos sobre sindicato, sobre extensão, plano de 

aula, os temas sobre a questão da Educação Popular e quais são os  
princípios do Zé, que é trabalhar a questão da especificidade do aluno, 

trabalhar a contextualização, trabalhar a significação desse conteúdo para 

o aluno. Isso prá mim foi um dos principais conteúdos. 

Mariana, 20 anos, professora alfabetizadora, graduanda em Pedagogia 

 

[...]. Então, na primeira semana eles enfocavam a questão da Educação 

Popular, porque a experiência se propunha a trabalhar nessa perspectiva de 

Educação Popular, até porque era um projeto com trabalhadores da 

construção civil. Nessa primeira semana a gente teve um momento em que 
eles apresentaram isso, porque até então, ninguém conhecia. Eu não 

conhecia. Teve um momento que eles apresentaram o que era o projeto, qual 

era o público, eles passaram um vídeo e, aí, a gente passou a ter essa 
dimensão de que era um projeto de alfabetização, com trabalhadores da 

construção civil e que as aulas aconteciam no canteiro né? E, que a 

Educação Popular seria, no caso, o fio condutor da prática. Eu já entendia, 
por aquilo tudo, que não seria uma alfabetização simples assim... não era só 

aprender a ler e a escrever. Não era esse o objetivo do projeto. Era algo 

mais. 

Beatriz, 34 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 
 

Ainda, conforme depoimento escrito de uma das coordenadoras pedagógicas do 

PEZP, o Curso Inicial de Formação atual sofreu pequenas alterações em seu formato de 

tempo, ou seja, na quantidade de dias e carga horária, passando de quatro semanas para três e 

ampliando o tempo de duas para três horas diárias, como é possível constatar no discurso 

abaixo: 
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O curso de formação inicial está organizado em três blocos de conteúdos 

específicos da EJA e tem duração de 3 semanas, com uma carga horária de 

45 horas de trabalho efetivo. Na primeira semana do curso, trabalhamos a 
identidade e cultura dos sujeitos envolvidos – os alunos inscritos, o 

sindicato, a universidade, os operários e o PEZP; na segunda semana 

trabalhamos as metodologias aplicadas a EJA em especial os princípios 

metodológicos que norteiam a prática no PEZP e por fim as teorias acerca 
do planejamento e da avaliação, concluindo com aulas práticas e oficinas 

de conteúdos da linguagem e da matemática. A última etapa do curso é 

participar de uma entrevista feita pela coordenação pedagógica a partir de 
um roteiro. Com essa entrevista, concluímos o processo e finalmente 

divulgamos a lista dos classificados. 

Ametista, 51 anos, coordenadora pedagógica, licenciada em História 
     

 

Antes de serem realizadas as visitas ao canteiro de obra e à sede do sindicato, os 

futuros professores alfabetizadores têm acesso à história do PEZP, ao sindicato e ao perfil dos 

operários, a partir da exibição do vídeo-documentário: “Construindo um mundo escrito”, uma 

produção de 1995, que até hoje serve para ilustrar o funcionamento, a estrutura organizacional 

e a concepção de educação e formação de professores concebida e desenvolvida pelo Projeto 

Escola Zé Peão. Este vídeo-documentário também se configura no cartão de visita deste 

projeto escola para trabalhadores jovens e adultos, quando ele é apresentado em palestras, 

socialização de experiências para dar uma ideia do movimento do Projeto. Outro texto que 

serve de suporte às discussões até hoje, 20 anos depois, é As bases sociais do projeto escolar 

nos canteiros: a indústria da construção civil, sua força de trabalho e a luta do sindicato 

dos trabalhadores dessa indústria, de autoria de Timothy Denis Ireland, de 1991.  

A realização das visitas é norteada, também, pela leitura prévia do texto da 

Convenção Coletiva do Sindicato, o qual enfatiza, em uma de suas cláusulas, o direito ao 

acesso à EDUCAÇÃO BÁSICA DO TRABALHADOR, que reza no acordo coletivo:  

 

Nos canteiros de obras com mais de 20 (vinte) trabalhadores alojados, as 

empresas de construção civil, se obrigam, dentro dos 60 (sessenta) dias 

contados a partir da assinatura do presente acordo, a implantar cursos de 
alfabetização no canteiro de obra, ministrado pelo Sindicato Laboral, após o 

término do horário do segundo turno, cabendo a empresa fornecer as 

condições mínimas necessárias a viabilização daquelas aulas. Parágrafo 

único: Os operários alunos serão dispensados do serão, quando houver 

(PROJETO ESCOLA ZÉ PEÃO, HISTÓRICO, 2006).  

 

A intencionalidade de fazer chegar esta informação aos futuros professores já 

enuncia que o acesso à EJA, para o operário da construção civil, se configura em um direito 

adquirido pela luta do seu sindicato. Introjeta também, no futuro professor alfabetizador, que a 
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educação do operário da construção civil é um direito garantido pela ação do sindicato 

laboral, com o qual demarca a existência e a validade do referido Projeto.  

Concernente às visitas ao sindicato e aos canteiros de obras, nesta fase do curso 

inicial, os futuros educadores do Projeto têm a oportunidade de interagir com os operários da 

construção e com os membros do sindicato, conhecer suas histórias e a história do sindicato 

laboral, como também a possibilidade de conhecer melhor o perfil do operário-aluno da 

construção civil e desconstruir preconceitos pejorativos sobre os mesmos, como revelou o 

seguinte depoimento: 

 

Tinha um momento com o sindicato no sindicato, seguido da visita ao 

canteiro de obra. [...] nesse primeiro formato que eu participei, então a 

gente ia, no último dia, para o canteiro de obra, né? Mas, aí, essa 

participação mais efetiva do sindicato, [...] isso permitiu prá mim, já 
naquele momento, a possibilidade de reformular a visão sobre o operário da 

construção civil. Não aquele que é o peão, né? Que é o sujeito ignorante, 

que trabalha na construção civil, como eu via, por exemplo, no curso de 
Eletrotécnica [...] (referindo-se à época em que cursou Eletrotécnica no atual 

IFPB). Então, eu tinha uma visão construída do operário. Ou, um sujeito 

pobre, subalternizado e esquecido, né? Que não tinha clareza dos seus 
direitos, um sujeito que vivia naquele contexto da construção civil 

humilhado e sem direito de colocar a sua palavra. Então, a participação do 

sindicato ajudou um pouco a ter uma primeira visão, diferente da que eu 

tinha, né? Reformular um pouco o conceito sobre o operário. 

Elisângela, 39 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

O discurso anterior revela enunciados diversos, entre eles, a visão preconceituosa 

que a sociedade possui sobre o operário da indústria da construção civil, através da sua pouca 

ou quase nenhuma qualificação para o mercado de trabalho urbano (DIEESE, 2001), ou por 

ser ainda migrante, homem do campo (FONSECA, 1996) e aluno-adulto, analfabeto, 

subescolarizado, historicamente considerado muitas vezes incapaz, inapto etc. (GALVÃO e 

DI PIERRO, 2007; PAIVA, 2003). Constata-se, então, que durante o Curso Inicial de 

Formação, torna-se imprescindível ter contato com os operários da construção civil e com sua 

história de vida, tanto para desmistificar o preconceito que se tem sobre ele, ostentado pelos 

enunciados de “homens brutos”, “ignorantes” etc., como para oportunizar, ao futuro professor 

alfabetizador, o conhecimento prévio do aluno-operário e, a partir daí, assumir a 

responsabilidade pelo efetivo processo de ensino-aprendizagem dos mesmos e o seu processo 

de emancipação humana, pois como afirma Renato: “Porque você está alfabetizando uma 

classe social. Você está instrumentalizando aquelas pessoas a irem para uma luta política” 

(PROFESSOR ALFABETIZADOR, 26 ANOS, GRADUANDO EM PEDAGOGIA). E, 
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ainda, consoante com os princípios da EP, o processo educativo parte da realidade de vida dos 

sujeitos, de suas cores na perspectiva da transformação social (FREIRE, 1958, 2002a). 

Nas visitas aos canteiros de obras, os futuros professores alfabetizadores recebem 

uma proposta de roteiro para guiar a observação e a elaboração do relatório para discussão de 

retorno desta. O roteiro solicita dos futuros educadores, no transcorrer da visita ao canteiro de 

obra, observar: 1) Organização do trabalho (relações sociais de trabalho – hierarquia, 

divisão dos trabalhos); 2) Segurança, saúde e higiene no trabalho (capacete, botas, andaime, 

proteção nas máquinas); 3) Organização do espaço físico do canteiro (localização dos 

alojamentos e dos materiais de construção, distribuição e ornamentação do espaço); 4) 

Ferramentas de trabalho e materiais utilizados na obra; 5); Condições de sobrevivência e 

moradia (estrutura dos alojamentos na obra); 6) Aspectos sociais de relações percebidas na 

obra; 7) Universo vocabular, comunicação entre os operários da construção civil; 8) Auto-

imagem do operário de sua condição profissional; 9) Percepção do operário (de trabalho e 

de moradia) no canteiro de obra (PROJETO ESCOLA ZÉ PEÃO, 1997).     

Como se pode observar no roteiro acima, os discursos revelam enunciados que 

circulam a respeito do operário e do seu mundo de trabalho na construção civil. Revela 

também a preocupação do PEZP em propiciar ao futuro professor o contato com este perfil de 

aluno e sua realidade. De acordo com o discurso de um dos professores participantes do 

processo de formação inicial de professores do PEZP, em 1997, há o reforço sobre a 

importância da visita aos canteiros de obras: “A visita feita a este canteiro, nos proporcionou 

uma pequena ideia, in loco, da realidade de trabalho na construção civil” (RELATÓRIO DE 

UM PROFESSOR-CURSISTA DO PEZP, 1997).   

O enunciado forte neste discurso é o contato com a realidade dos alunos-operários 

em seu ambiente de trabalho, o contato com a história da direção sindical e com a própria 

história do Projeto, as quais encontram-se entrelaçadas nesta trama, como constatado nas 

pautas de oficinas pedagógicas, ministradas durante o Curso Inicial de Formação e Seleção de 

1997 a 2003, bem como em Ireland et al. (1998). Configura-se em uma forma de oportunizar 

formação alicerçada na história do PEZP e do SINTRICOM, os quais irão requerer, deste 

futuro professor alfabetizador, identificação com a luta de uma categoria de trabalhadores, 

com a elaboração de aulas voltadas para esta realidade, sensibilidade e competência técnica, 

política e identidade com a perspectiva popular de educação, como atesta o seguinte discurso:  

 

[...] Essa ideia de partir da realidade do educando, não apenas do que ele 

conhece mas do que ele vive, vivencia. Não perder de vista a sua condição 
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de trabalhador... as lutas do sindicato... a gente trabalha com uma 

determinada classe, bem definida. [...]. A gente vê com mais clareza que ali 

tem um sujeito coletivo que precisa tomar consciência dessa coletividade. 
Então, tudo isso está relacionado com as práticas de educação popular, na 

perspectiva freireana mesmo. Em uma perspectiva progressista, não é? 

Renato, 26 anos, professor alfabetizador, graduando em Pedagogia 

 

É uma forma de oportunizar uma dada formação alicerçada “[...] no debate 

contemporâneo mais amplo, envolvendo questões culturais, sociais, econômicas e o 

conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a própria docência [...]” (PARECER 

CNE/CP 9/2001, p. 64). Há, portanto, a intencionalidade pela construção da identidade com o 

perfil do alunado do PEZP e com a própria EJA, a partir de amostra observada na visita aos 

canteiros de obras. Segundo Imbernón (2009), ao refletir sobre a importância da identidade, 

 

O (re)conhecimento da identidade permite interpretar melhor o trabalho 
docente, interagir melhor com os outros, como contexto que se vive dia a dia 

nos centros, já que as experiências de vida do professorado se relacionam 

com as tarefas profissionais, já que o ensino requer um envolvimento pessoal 
(IMBERNÓN, ibidem, p. 75). 

 

Este mesmo contato com a realidade de vida e do mundo do trabalho é uma 

máxima comum no discurso paulofreireano, pela qual se parte desta realidade, do vocabulário 

dos educandos adultos, para se construir o saber sistematizado. Constitui-se, igualmente, em 

oportunidade para o futuro professor da EJA conhecer quem são e como vivem seus alunos. 

Tal possibilidade pode propiciar, ao professor alfabetizador, a construção de suas estratégias 

didático-pedagógicas ancoradas na realidade e nas necessidades de seus alunos, considerando 

os saberes dos educandos, reflexão crítica sobre a prática, apreensão da realidade, entre 

outros saberes necessários à prática pedagógica dos professores de EJA (FREIRE, 2005).   

Desse modo, o Curso Inicial de Formação e Seleção para professores da EJA do 

PEZP propaga como sua vontade de verdade a realidade dos alunos-operários como um 

dispositivo imprescindível para esta formação, uma vez que, historicamente, os discursos 

sobre a EJA, inspirados na Educação Popular, enunciam que ela deve ter como norte a 

realidade dos educandos.  

 

Conhecer o educando é o ponto de partida. É fundamental prá gente 
elaborar qualquer projeto, qualquer plano, qualquer planejamento [...]. 

Renato, 26 anos, professor alfabetizador, graduando em Pedagogia 
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Torna-se, também, uma forma de fugir das práticas infantilizadas, bastante 

criticadas para esta modalidade da Educação Básica. Outrossim, a valorização da realidade 

dos educandos jovens e adultos pode oportunizar o desenvolvimento profissional do futuro 

professor, fazendo com que este adquira uma leitura crítica da realidade, entendida em 

consonância com o discurso freireano como uma forma de intervenção no mundo, isto 

porque: “Toda prática educativa implica uma concepção dos seres humanos e do mundo” 

(FREIRE, 2007, p. 51). Este discurso também enuncia seu vínculo com a Educação Popular 

sob a perspectiva deste mesmo sujeito enunciador, uma vez que a EJA é uma das faces da EP 

latino-americana.  

Ao conhecer in loco o ambiente de trabalho dos operários alunos da construção 

civil, posteriormente, no curso de formação inicial, os futuros professores discutem as 

impressões vivenciadas nesta visita e têm acesso a fontes teóricas que tratam sobre o mundo 

do trabalho da construção civil de João Pessoa, o seu operário e a história do Projeto.  

A partir deste discurso, o que se pode detectar são enunciados em favor de uma 

formação de professores para o campo da EJA, alicerçada no conhecimento de um amplo 

perfil dos educandos da EJA e na história de luta de um sindicato de trabalhadores. Observa-

se, também, a vontade de verdade pela formação de professores que entendam a educação 

para jovens e adultos como um direito, adquirido pela luta da representação desses 

trabalhadores, como também a necessidade de capacitar professores para este fim. O esforço 

de situar este Projeto, como uma prática de Educação Popular, também se constitui na 

intencionalidade formativa para que o futuro professor compreenda a EJA como uma 

modalidade da educação diferente das concepções pedagógicas que, historicamente, vem 

alimentando-a como uma educação de segunda classe ou de qualidade inferior (ARROYO, 

2006).  

Dá-se, portanto, uma importância à EJA como modalidade da educação que 

necessita de profissionais docentes qualificados e antenados com a sua realidade. Logo, este 

discurso tece seus fios com a concepção de educação de adultos propagada pelo discurso 

freireano, desde 1958. E, por fim, neste primeiro momento do Curso Inicial de Formação e 

Seleção, o discurso do PEZP propaga que a prática vivenciada não deve ficar à mercê do 

apenas fazer. A sistematização da mesma possui importância para a preservação da memória 

histórica, da reflexão, da compreensão sobre a prática e da superação da crítica de que os 

movimentos sociais populares não se preocupam com este processo.  
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O exercício da sistematização da experiência, da prática vivenciada desde o curso 

inicial, tem sido um contributo essencial à formação de professores para o campo da EJA, 

como asseveram os seguintes depoentes: 

 

Eu lembro que teve um momento, e eu achei isso bem inovador, que foi 

dedicado à questão da sistematização da experiência. Nós fizemos a leitura 

de um texto de Oscar Jara, e a partir desse texto, a gente foi discutindo a 
importância da sistematização da experiência. No momento prá mim não 

ficou tão claro, porque que nesse curso tinha esse foco. Depois que eu entrei 

no Projeto, foi que eu compreendi porque eles enfocavam isso na formação 

inicial. Porque o Projeto tem essa linha da sistematização, então a gente 
fazia uma sistematização semanal. Então por isso que na formação tinha a 

sistematização [...]. 

Beatriz, 34 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 
 

 

Uma coisa que é muito relevante, apesar de ser considerado o calcanhar de 

Aquiles da maioria dos educadores, inclusive meu, é a prática de 

sistematizar as aulas. Isso é uma coisa muito relevante, porque você tem que 
adquirir uma disciplina que dificilmente você tem quando entra no projeto e 

você leva isso para a sua vida acadêmica e para a sua vida profissional. A 

importância de você registrar o que você fez e o que aconteceu. E não é 

simplesmente registrar, mas uma reflexão sobre isso, você está avaliando, 
você está pensando os limites e as possibilidades que a aquela experiência 

teve. Isso é uma coisa feita diariamente. [...] A gente faz isso diariamente. 

Renato, 26 anos, professor alfabetizador, graduando em Pedagogia 

 

Bom, teve uma coisa na formação inicial que reflete na dinâmica do 
educador que foi fazer as sistematizações. [...] na primeira semana nós 

participamos de tudo e quando foi na sexta-feira, nos informaram que 

teríamos de fazer uma sistematização de toda semana. Aí, sobre essa 
questão, eles (referindo-se à equipe de coordenação pedagógica) 

apresentaram um texto sobre essa questão da sistematização, prá gente. Só 

que, eu acho que eles queriam também mostrar a dificuldade de se 

sistematizar algo, sem ter nada escrito. [...]. Eles quiseram falar isso, que o 
educador que não tem o hábito de registrar e como é que vai fazer a 

sistematização? [...] eu acho importante, porque assim, nós poderemos 

refletir exatamente o que nós fizemos e o que nós podemos melhorar. 
Porque, às vezes, nós pensamos que a aula foi uma droga! Fica isso na 

cabeça: porque foi uma droga? O que é que deu errado? E isso auxilia 

muito a questão da sistematização. Mas, todos passam pelo problema de que 
nós não fomos educados para escrever. Aí, eu acredito que esse é um dos 

maiores problemas para se realizar uma sistematização, a falta de hábito de 

se escrever. 

Mariana, 20 anos, professora alfabetizadora, graduanda em Pedagogia 

 

Logo, por estar inserida em um espaço acadêmico, com alunos-licenciandos de 

diferentes cursos, há certa ordem discursiva que pressiona este Projeto a sistematizar suas 

práticas e a levar o futuro professor à compreensão sobre a importância da sistematização 
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como atividade reflexiva de suas práticas, especialmente, a prática pedagógica futura em sala 

de aula: “o lugar da sistematização na prática do educador” (IRELAND et al., 1998, p. 48). 

No item seguinte, apresentaremos e analisaremos o segundo bloco do Curso Inicial de 

Formação e Seleção de professores alfabetizadores do PEZP. 

 

7.3.2 Segundo bloco do Curso Inicial de Formação e Seleção: as questões conceituais do 

Projeto Escola Zé Peão 

 

A segunda parte do Curso Inicial de Formação e Seleção está centrada nas 

discussões referentes a questões conceituais. Isto é, “como se entende uma proposta de 

alfabetização e educação básica com adultos trabalhadores numa perspectiva de educação 

popular” (IRELAND, 2000, p. 34). O futuro educador do PEZP tem a oportunidade de 

estudar, refletir e debater temas vinculados à EJA, à alfabetização e à Educação Popular, 

conforme assinala um dos professores alfabetizadores do PEZP: 

 

E, prá mim, foi um período de grande aprendizagem, onde eu pude aprender 

um pouco mais sobre Educação Popular e aprender as principais eixos do 
Zé Peão, como ele trabalha e que, às vezes, a gente imagina as coisas de um 

jeito, só que o Zé não está aqui prá dar uma forma prá você dar aula, você 

vai aprendendo isso, tanto na formação e também como educadora. 

Mariana, 20 anos, professora alfabetizadora, graduanda em Pedagogia 

 

E, também, uma coisa que me chamou muita atenção era, na formação 

inicial, desde já, o contato com o conceito ampliado de alfabetização, que 

articulava linguagem e a matemática. Claro que na época eu não tinha 

noção sobre isso, né? Eles trouxeram um momento de oficina de linguagem 
e um momento de oficina de matemática, porque são os dois conteúdos que a 

gente vai trabalhar em sala de aula. Mas, depois vai clareando que era ali, 

a representação prática de um conceito ampliado de alfabetização de 
adultos, de educação de adultos que não é só a mecânica, no processo de... 

na área da linguagem e que passa também pela discussão da educação 

matemática. Isso prá mim foi... só que demora muito tempo. Eu pude 

construir essa clareza porque eu fiquei no Zé Peão mais do que eu deveria. 
Não sei se outras pessoas que passaram um ano, dois anos, conseguiram 

construir essa clareza. 

Elisângela, 39 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

A opção do PEZP em oferecer, nesse segundo bloco da formação, conteúdos mais 

vinculados aos princípios norteadores de sua prática pedagógica e à metodologia 

alfabetizadora, confirma-se como uma forma de poder preparar os futuros professores 

alfabetizadores para o desempenho de suas ações didático-pedagógicas com operários-alunos 
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jovens e adultos, distante das práticas convencionais de alfabetização bancária e coerente com 

o paradigma de Educação Popular. O discurso pela formação inicial de professores de EJA, a 

partir do curso que o Projeto oferece, revela enunciados de que esta formação não acontece 

sem que uma fundamentação teórica propicie ao professor alfabetizador, em formação, 

conhecimentos sobre o campo em que atuará. 

Revela, ainda, que na EJA não se pode reforçar o discurso de que qualquer pessoa 

está preparada para assumir a responsabilidade educativo-alfabetizadora com este perfil de 

educandos. Neste segundo bloco da formação, temas diversos são ministrados e discutidos 

com os futuros professores, os quais ratificam a EJA e a Educação Popular como norte desta 

formação. Neste momento, é oportunizado o contato/discussão com o histórico da Educação 

de Jovens e Adultos, suas principais problemáticas e a EP. Mas o que espera o PEZP com esta 

prática? Entre as possíveis constatações, o projeto objetiva  

 

[...] selecionar novos educadores para atuarem em sala de aula [...] e ainda 
oferecer um espaço de formação inicial para alunos de graduação 

interessados em atuar na EJA.  

Ametista, 51 anos, coordenadora pedagógica, licenciada em História 

 

Superar este discurso, na perspectiva de uma formação sólida é que se observa no 

enunciado do PEZP, uma vez que, a partir dos 1990, a EJA tem se restabelecido para melhorar 

este quadro e tem encontrado as condições favoráveis para sua configuração como um 

território específico para as políticas públicas, nelas inclusa a preocupação com a formação de 

professores (ARROYO, 2006; SOARES, 2005).  

Em síntese, o investimento na formação de professores para a EJA, pelo PEZP, 

revela sua intencionalidade em favor de uma educação com qualidade, compartilhando do 

discurso pelo direito à educação para todos. Esta sua intencionalidade entrelaça suas teias 

discursivas, com a seguinte citação:  

 

Exige-se, pois, uma intencionalidade política, acadêmica, profissional e 

pedagógica no sentido de colocar-nos na agenda escolar e docente, de 
pesquisa, de formação e de formulação de políticas, a necessidade de pensar, 

idealizar e arquitetar a construção dessa especificidade da EJA no conjunto 

das políticas públicas e na peculiaridade das políticas educativas. Constituir 

a educação de jovens-adultos como um campo de responsabilidade pública 
(ARROYO, 2005, p. 22).  

 

Portanto, a qualidade do acesso à educação e permanência na EJA perpassam pela 

formação do professor. Este discurso ganha visibilidade legal a partir do dispositivo da Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), em seu artigo 4º, Inciso VI: “a oferta 

de ensino noturno regular, adequada às condições do educando”, e no Inciso VII, assegura 

que: “oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e 

modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem 

trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola”. Ainda, nesta mesma teia 

discursiva, “Pensar na preparação desse educador é profissionalizar um campo tratado como 

„provisório‟, concebendo a população a ser atendida como „residual‟ (SOARES, 2005, p. 

284).  

Assim, as questões conceituais tratadas nas práticas de formação inicial de 

professores do PEZP, se constituem em um discurso declarado de que para a EJA torna-se 

necessário profissionalizar os professores, oportunizando-lhes o acesso à literatura que trata 

da história da EJA, da Educação Popular, do perfil de educador necessário para atender a esta 

demanda e dos processos e métodos para alfabetizar jovens e adultos. O PEZP, através de seu 

processo formativo, torna-se essencial à formação inicial de estudantes de diferentes 

licenciaturas da UFPB, com visibilidade, pertinência, adequação prático-teórica e 

metodológica. Sendo assim, entende-se que as práticas discursivas do referido projeto escola é 

mais uma, entre outras similares, que se somam ao campo da formação de professores para a 

EJA. A formação de professores ainda é um dos desafios deste imenso território educativo, 

como reforça Soares (2005, p. 287):  

 

Entre os desafios colocados para a EJA, está a configuração de seu campo de 

estudo e de atuação, como parte dessa configuração, situa-se a formação do 

educador de jovens e adultos. É necessário, portanto, estender a formação do 
educador de jovens e adultos para além do curso de pedagogia, pois é 

comum ouvirmos: „Qualquer um que saiba ler sabe e pode alfabetizar‟. Com 

as origens fincadas na educação popular e em sintonia com as formulações 
das conferências internacionais, espera-se que educadores e estudiosos do 

tema contribuam com a configuração dessa área para que ela não continue, 

segundo Arroyo (2004), como „lote vago‟, „terra sem dono‟, onde tudo se 

pode e qualquer um põe a mão.      

 

Assim, não se pode afirmar que se esteja longe de vencer o desafio posto à 

formação do professor para a EJA. Contudo, os passos iniciados por diversas experiências 

formais e não formais de educação, por alguns cursos de graduação (menos de 2% do total 

existente, segundo MEC/SECAD, 2008) e de pós-graduação no país, empenhados em 

contribuir com a formação de quadros docentes para a EJA, constituem indícios de que esta 

questão está no centro das discussões e preocupações em favor da qualidade e da garantia do 

direito à educação para milhões de jovens e adultos.  
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O PEZP é apenas uma das experiências que faz parte deste cenário, preocupado 

com a formação de professores para este campo educativo e que aposta em um processo 

formativo docente, a partir de práticas formativas identificadas com o paradigma da Educação 

Popular. Sua experiência enuncia, ainda, a possibilidade de parceria entre os movimentos 

sociais (neste caso, o SINTRICOM) e o campo acadêmico (o CE da UFPB), unidos em favor 

da formação de profissionais do magistério, com maior qualidade e a aproximação entre a 

teoria e a prática e entre o pensar e o fazer. 

No item seguinte, descrevemos e analisamos o terceiro e último bloco do Curso 

Inicial de Formação do PEZP, o qual dá ênfase à práxis pedagógica da escola.  

 

7.3.3 Terceiro bloco do Curso Inicial de Formação e Seleção de professores: a “práxis” 

pedagógica do Projeto Escola Zé Peão 

  

O terceiro bloco do Curso Inicial de Formação e Seleção de professores do PEZP 

trata da prática pedagógica da escola, ou seja, “[...] a sua própria estrutura – os programas 

principais e a articulação com os programas de apoio – o planejamento e a avaliação e o lugar 

da sistematização na prática do educador” (IRELAND, 2000, p. 34). Este último bloco do 

curso constitui-se na complementação dos dois blocos anteriores. A metodologia de trabalho 

mantém o mesmo ritmo que vem sendo desenvolvido neste processo formativo, ou seja, 

leituras individuais, trabalhos realizados em pequenos grupos, oficinas pedagógicas, 

ministradas pela coordenação pedagógica do projeto, por assessores e por especialistas 

convidados e aulas simuladas pelos futuros professores (IRELAND, ibidem). 

Esta terceira etapa da formação inicial centra-se no como fazer e nos princípios 

norteadores do PEZP. É a etapa pela qual os futuros professores demonstram como 

apreenderam as informações obtidas nas etapas anteriores e como passarão a vivenciar a 

experiência prática desta formação, através de oficinas pedagógicas, planejamento de aulas, 

aulas simuladas e discussão em torno tanto do planejamento como da avaliação da 

aprendizagem. A práxis na Educação Popular é o motor propulsor de suas ações. A práxis 

significa o contato e o agir em torno de uma dada realidade posta. É o confronto assimétrico, 

às vezes, e convergentes, em outras, com a teoria. Os saberes oriundos da práxis oportunizam 

o crescimento e a formação profissional para os professores, uma vez que eles também estão 

articulados “[...] aos conceitos de dialogicidade, ação-reflexão, autonomia, educação 

libertadora, docência” (ROSSATO, 2008, p. 331).  
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Nesta etapa do Curso Inicial de Formação e Seleção, os candidatos a professor 

alfabetizador discutem sobre os princípios teórico-metodológicos do PEZP, com base no texto 

Alfabetização: ainda a questão do método. Nesse texto, é apresentada a construção histórica 

dos princípios que norteiam sua prática alfabetizadora: o princípio da contextualização, o 

princípio da significação operativa e o princípio da especificidade escolar. O texto base 

ainda ressalta que o método de alfabetização, ancorado na palavra geradora de Paulo Freire, 

se aproxima do método de alfabetização do conto. Segundo o discurso do PEZP: “A 

instalação de uma prática educativa envolve a consideração de tantas questões que a definição 

do método de ensino passa a ser uma delas, dentre muitas outras” (IRELAND, V., 1993 ,p. 

58).  

Logo, para este projeto, a escolha de um método de alfabetização que fosse capaz 

de ser coerente com a prática pedagógica na modalidade da EJA, sob a perspectiva da 

Educação Popular, levou a equipe pedagógica e sua assessoria a optarem pela construção de 

uma proposta metodológica de alfabetização que considerasse a realidade da escola e o perfil 

de seus educandos jovens e adultos trabalhadores da construção civil. Desse modo,  

 

[...] o problema do método de alfabetização da Escola Zé Peão não foi 

resolvido através de uma tomada de decisão ocorrida em um momento 

específico, de uma vez por todas; o que houve – e cremos que isso é comum 
a outras experiências – foi o desenvolvimento de um processo contínuo de 

tomada de decisões que, subsumidas dentro de um esquema de orientação 

geral definido à época de elaboração do projeto e, condicionado pelas 
circunstâncias da realidade vivida em cada fase de sua execução, veio a se 

constituir no que hoje podemos chamar de „o método de alfabetização que 

utilizamos‟ (IRELAND, V., ibidem, p. 59).    

 

Considerando o discurso do PEZP, pode-se deduzir que o seu método de 

alfabetização, apresentado no Curso Inicial de Formação e Seleção para os futuros professores 

alfabetizadores, prioriza os princípios anteriormente citados. Também, não há uma definição 

clara deste método, do ponto de vista da teoria que trata da questão, mas há uma aproximação 

com o método do conto
94

, uma vez que, segundo o entendimento do Projeto, “[...] os 

diferentes métodos de alfabetização não são excludentes entre si: cada um tende a incorporar, 

em algum momento, de alguma forma, com maior ou menor grau de consciência, o que o 

outro método anuncia” (IRELAND, V., ibidem).  

                                                
94 Caracteriza-se como um método analítico que surgiu no país no inicio do século XX. Conhecido como o 

método global do conto ou historieta, tem o texto como unidade de análise, onde, inicialmente, realiza-se a 

leitura do texto, em seguida, faz o reconhecimento das sentenças, depois das palavras e, por fim, as sílabas 

(COSTA e ANTUNES, 2007). 
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Após o contato com esta discussão sobre o método e os princípios que norteiam a 

práxis pedagógica do PEZP, os futuros professores vivenciam, por meio de oficinas 

pedagógicas, o como fazer. É um momento no curso de formação inicial, pelo qual os 

candidatos a professores alfabetizadores são apresentados à forma, ou ao modo, como se faz, 

segundo a ótica do Projeto. Para isto, estes educadores passam por oficinas de linguagem e de 

matemática. Vivenciam como articular estas duas áreas do saber, a partir de um tema social 

amplo gerador e, dele, partir para a escolarização dos saberes. Neste instante do curso de 

formação, há demonstração do trabalho pedagógico, tanto com o nível dos alunos da 

Alfabetização na Primeira Laje (APL), como com os alunos em nível de pós-alfabetização 

(Tijolo Sobre Tijolo – TST). Não apenas oficinas de linguagem e matemática são oferecidas 

para os cursistas, mas também oficinas referentes aos programas suporte, como: Arte- 

educação e a Biblioteca Volante.  

A temática selecionada inicialmente para ser desenvolvida nestas oficinas 

pedagógicas é a identidade coletiva e individual. Mas, por que ela e não outra? Em sua prática 

discursiva, a identidade é o primeiro tema de que os futuros professores irão tratar em sala de 

aula com os alunos do PEZP. A identidade tem a ver com o conhecer os sujeitos e o lugar 

onde o professor alfabetizador irá atuar. A identidade pode elaborar um dado planejamento, 

tendo como base os educandos da EJA, sua origem e o mundo do trabalho. Esta temática, 

aliada aos princípios metodológicos do projeto, parece ser essencial à formação, denunciando 

um modo de planejar a aula e de adentrar na prática em sala de aula, pois, segundo um de seus 

professores alfabetizadores, 

  

[...] como eu vou elaborar um plano de aula se a gente não tivesse 
trabalhado a questão da identidade? A questão das especificidades? Os 

princípios metodológicos do projeto que foram muito bem trabalhados na 

formação inicial? Então, eu tenho que acionar essa rede de conhecimentos 

para poder elaborar esse plano de aula. 

 Renato, 26 anos, professor alfabetizador, graduando em Pedagogia 

 

Este tema gerador trata do ser humano, de como ser mais na sociedade, tanto 

individual como coletivamente. A identidade tem a ver com o discurso da origem, da 

identidade com o campo e com o mundo do trabalho. Os discursos da identidade também 

revelam os enunciados provindos, tanto do pensamento de Freire (2002) como de Boff (2000), 

que concebem o homem como ser inconcluso, inacabado, capaz de reescrever sua própria 

história, conforme o seguinte discurso: “Através de sua permanente ação transformadora da 

realidade objetiva, os homens, simultaneamente, criam a história e se fazem seres histórico-
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sociais” (FREIRE, 2002a, p. 92). Conforme Gustsak (2008), a identidade cultural norteia toda 

a abordagem pedagógica do pensamento freireana.    

Sendo assim, a identidade é expressa no texto Benedito: um homem da 

construção
95

 (ANEXO A), o qual, em toda a década de 1990 até início dos anos 2000, norteou 

a prática alfabetizadora no PEZP, como texto principal, do Programa APL. Neste texto/conto, 

o discurso da identidade do operário da construção civil é expressivamente visível: Meu nome 

é Benedito. Sou do interior. Moro na Capital (OLIVEIRA, 1992, p. 49). A cada estrofe do 

conto subjaz uma temática social ampla, a qual norteia as discussões em sala de aula e orienta 

o ensino-aprendizagem da linguagem e da matemática, tendo como pano de fundo o mundo 

do trabalho na construção civil. Dentre os temas sociais geradores identificam-se: a 

identidade individual e coletiva (1º e 2º estrofes); migração (3º estrofe); o mundo do trabalho 

na construção civil (3º e 4º estrofes e 7ª a 12ª estrofes); lazer e sentimentos (5º e 6º estrofes).    

Conforme consulta as pautas das oficinas pedagógicas dos Cursos Iniciais de 

Formação e Seleção, de 1997 a 2006, constata-se que a vivência prática é articulada à 

discussão teórica. Os futuros professores têm acesso a textos que tratam de algumas questões 

referentes à temática destas oficinas, como, por exemplo, A importância do ato de ler (Paulo 

Freire). Este é o momento da equipe de coordenação pedagógica apresentar o como fazer, 

segundo a metodologia do PEZP. E, após cada oficina, ou no último dia da semana, a sexta-

feira, todos os cursistas são envolvidos em uma discussão avaliativa sobre a experiência 

vivenciada. Para concluir, este momento do terceiro bloco, há a discussão sobre a concepção e 

prática de avaliação da aprendizagem desenvolvida pelo Projeto.  

Neste processo formativo do Curso Inicial, há a participação dos professores ditos 

“antigos”. Eles são convidados a contribuir com as discussões, a partir da sua prática 

vivenciada no ano anterior; fazem dramatizações, apresentam aulas simuladas e participam do 

processo de avaliação dos novos educadores. É uma forma de valorizar e de ser coerente com 

o discurso da Educação Popular, pelo qual todos os sujeitos são orientados a se envolverem 

com o processo onde estão inseridos (FREIRE, 2002, 2005; HURTADO, 2005; MEJÍA, 2009; 

PONTUAL, 2005).  

A etapa seguinte do referido curso inicial é a vivência por meio de microaulas 

simuladas. Estas foram inseridas na formação inicial do PEZP, a partir do ano 2000, como 

constatamos na pauta da programação do Curso Inicial de Formação e Seleção, daquele ano 

em diante. São aulas preparadas pelos futuros professores de EJA, ministradas nos próprios 

                                                
95 O texto Benedito: um homem da construção foi uma construção a partir de registros de conversas com 

trabalhadores, retrabalhado, ao longo da experiência, pela equipe do Projeto, afirma Oliveira (1992, p. 48). 
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canteiros de obras ou no espaço do curso inicial na UFPB
96

. Para a realização destas, os 

cursistas são orientados em grupos para planejarem uma proposta de aula, com base na 

experiência/vivência ao longo do curso inicial, oferecido pelo projeto em questão. Neste 

momento, há a promoção da discussão sobre a importância do planejamento de aulas e a 

avaliação da aprendizagem.  

Este momento é marcante para muitos dos cursistas, pois, para alguns, é a 

primeira vez em que têm a oportunidade de planejar uma dada aula e aplicá-la, seja em um 

canteiro de obra, seja entre os colegas do curso, dependendo das condições para que ela 

aconteça. Conforme depoimentos de professores alfabetizadores, o contato com o 

planejamento e a vivência, através da simulação de aulas, constitui como algo impactante do 

curso inicial de formação do PEZP, para a prática pedagógica futura em sala de aula, 

compondo as seguintes formações discursivas: 

 

[...] aprender a elaborar um plano de aula é fundamental para você entrar 
num canteiro ou em qualquer sala de aula. Como é que o professor vai 

entrar na sala de aula se ele não tem um plano de aula? Vai improvisar? 

Não vai! Então, eu aprendi a elaborar um plano de aula no Zé Peão. Até 
porque eu ainda não tinha pago disciplinas no curso de Pedagogia que 

subsidiasse isso. 

Renato, 26 anos, professor alfabetizador, graduando em Pedagogia 

 

Tem as aulas simuladas também, né? Você sente como trabalhar... esse 
momento é bastante interessante! É, porque aí já tão avaliando o professor 

antes de ir para a sala de aula. Eu acho que isso aí fica bem marcante, né? 

A gente está se acostumando. Tem aquele momento de nervosismo... e já tão 

tendo ideia de como a gente vai trabalhar em sala de aula e, a partir dali 
vem as críticas, vem os elogios prá nos dar um melhor direcionamento. As 

aulas simuladas foram feitas aqui mesmo, dentro da universidade. O que 

não foi tão bom. Eu avalio que teria sido melhor se tivesse sido no próprio 
canteiro de obra, né? Seria mais interessante. 

Soraya, 24 anos, professora alfabetizadora, graduanda em Pedagogia  

 

A elaboração do plano de aula e a simulação da aula no grupo, já nos 

preparam bem para o primeiro contato com o educando, né? Então é um 
ponto que eu coloco em destaque. A elaboração do plano de aula que a 

gente gasta algum tempo realmente, discute, que trabalha mesmo. Prá quem 

é educador é uma coisa aparentemente fácil, mas, quando se trata desse 

Projeto, no primeiro momento não é nada fácil. Então eu achei esse 
momento muito rico. 

Humberto, 33 anos, professor alfabetizador, graduando em História 

 

                                                
96

 No Curso Inicial de Formação e Seleção de 2010, as aulas simuladas não aconteceram no canteiro de obra em 

virtude de, na época, a categoria dos trabalhadores da construção civil de João Pessoa estarem em greve por 

melhores condições salariais e de trabalho.  



304 

 

Eu acho que foram as micro-aulas. Marcaram e até hoje marca. Foi um dos 

primeiros contatos que eu tive com planejamento de aula, como apresentar 

uma micro-aula, sem falar no conhecimento que eu pude obter com a 
apresentação dos outros educadores. Eu achei muito interessante! Teve 

apresentação de micro-aula que serviu já prá o planejamento de outros 

educadores assim que entraram em suas salas de aula nos canteiros. Por 

isso, eu achei esse um dos melhores momentos. 

Mariana, 20 anos, professora alfabetizadora, graduanda em Pedagogia  

 

Eu não sei qual dos três, mas teve um ano em que eles fizeram uma 

dinâmica assim, eles dividiram em grupo e você planejava e organizava uma 

aula e o grupo ia pro canteiro, falavam previamente lá com os operários, e a 
gente ia pro canteiro e o grupo dava essa aula e depois a gente ia pensar 

sobre essa aula, o que tinha sido dado, com a ajuda de alguém da 

coordenação que fazia as reflexões e tal. Isso foi uma coisa muito 
importante! Que eu acho que contribuiu realmente [...], já era como se fosse 

uma prática, uma aula simulada. 

Beatriz, 34 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

Os depoimentos revelam o quanto é importante, já no processo formativo de 

professores para a EJA, envolver-se com ações, tais como o planejamento de aula e a aula 

simulada ou microaulas, pois esse processo envolve discussão, trabalho em grupo, como 

também a vivência posterior em sala de aula, que possibilita o contato com os alunos-

operários, o diálogo, as sensações e impressões sobre os mesmos, como também o 

reconhecimento das possibilidades e dos limites postos para o exercício da prática educativa 

docente. O planejamento do ensino se constitui em um dado momento, no qual os professores 

devem considerar diversificados elementos, tais como:  

 

Seu conhecimento dos alunos, suas diferenças, suas habilidades e seus 

interesses [...]; As atividades anteriores e posteriores [...]; A natureza da 
matéria a ser ensinada, seu grau de dificuldade [...]; As atividades de ensino: 

exposição, exercícios, trabalho em equipe [...]; Os recursos e a obrigações: o 

tempo disponível, o tamanho do grupo, a arrumação do local, o material 

pedagógico etc. (TARDIF; LESSARD, 2008, p. 212). 

 

Isto nos permite afirmar que os futuros professores do PEZP vivenciam o 

planejamento, compreendendo o quanto ele é imprescindível à prática cotidiana docente em 

sala de aula, inclusive, no nível da alfabetização
97

. O referido projeto, portanto, já oportuniza, 

para estes estudantes de diferentes licenciaturas, uma dada reflexão sobre a importância do ato 

de planejar, como ação relevante para o desempenho da docência, de modo sistematizado e 

                                                
97

 Consultar o Anexo I, que trata do registro de observação de um coordenador pedagógico do PEZP, referente a 

microaulas realizadas nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2002, em um canteiro de obra na cidade de João 

Pessoa-PB. 
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refletido, evocando, portanto, a tríade ação – reflexão – ação, bastante comum no seio da 

Educação Popular.  

Sendo assim, no Diagrama 5 (p. 306), constata-se ainda que todo este processo de 

planejamento e aplicação de aulas é norteado por critérios avaliativos. Observa-se, também, 

um discurso que compreende a avaliação como um processo sistemático e técnico (domínio 

dos conteúdos explorados, metodologia utilizada e vocabulário), centrado na perspectiva 

metodológica da Educação Popular em sua dimensão política (interação com os alunos e 

abordagem da temática social) e pedagógica (dialogicidade e disponibilidade para o trabalho 

em grupo). Estes critérios compõem a trama discursiva que compreende a EJA, como uma 

modalidade enraizada no paradigma da Educação Popular, e a formação de professores, como 

um elemento que não dispensa a relação dialógica com os alunos jovens e adultos, de respeito 

às suas necessidades de aprendizagem, de temas/conteúdos de cunho sociopolítico e da 

disposição para o trabalho coletivo. De acordo com a leitura que fazemos sobre a questão 

específica do vocabulário, destacamos sua importância para o PEZP, uma vez que, há a 

valorização dos níveis vocabular dos educandos e, a partir daí, criam-se oportunidade de 

acesso a outro tipo de saber, o saber mais elaborado, sistemático, como também a valorização 

da sua cultura oral. Como já foi destacada no corpo desta tese, as relações no mundo do 

trabalho, principalmente na construção civil, são visivelmente hierarquizadas.  

Em decorrência disso, o aluno da EJA traz uma elevada carga de 

submissão/opressão. “Sendo assim, o espaço da sala de aula procura evitar a configuração de 

uma extensão de expressões imperativas comuns na relação chefe-empregado e, também, da 

influência vocabular acadêmica” (PROJETO ESCOLA ZÉ PEÃO..., 2002, p. 2). O nível 

vocabular desejado, presente nas trocas entre professor e educandos na EJA, na perspectiva do 

discurso freireano e do PEZP, procura transpor as barreiras “academicistas” ou supervalorizar 

o acadêmico em detrimento do popular, pois, tais barreiras, do nível vocabular, podem ser 

indicativos de entraves para o processo dialógico.  

Portanto, estes critérios também revelam a vontade de verdade do PEZP, referente 

ao que espera do professor alfabetizador por ele formado em seu curso inicial. O discurso 

provindo das aulas simuladas busca enfatizar também qual candidato apresenta maiores 

condições para trabalhar na EJA, sob a perspectiva da Educação Popular. As aulas simuladas, 

portanto, se constituem em uma estratégia formativa, ao mesmo tempo de exercício da 

docência na alfabetização e de avaliação do candidato.  
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Diagrama 5 – Critérios avaliativos das aulas simuladas do Projeto Escola Zé Peão em 2006.   

 

 
Fonte: Arquivos do PEZP. Quadro Avaliativo das aulas simuladas do Curso Inicial de Formação e Seleção 2006. 

 

 

As aulas simuladas são, assim, uma forma de perceber como os candidatos a 

professores de EJA estão percebendo a formação de que estão participando. Ela serve de 

norte, tanto para os professores formadores poderem observar o impacto da formação nos 

candidatos, como para os cursistas perceberem seu desempenho no curso, os limites e os 

ganhos obtidos. A aula, do ponto de vista da didática, é o meio pelo qual se criam as 

possibilidades de ensino e aprendizagem para o professor e o educando. A aula possui um 

discurso que revela enunciados, os quais apontam para certos tipos de concepções: 

tradicional/bancária/ tecnicista, progressista/libertadora/emancipadora/não tecnicista etc. A 

aula é, portanto, uma ferramenta didática, pela qual o professor conduz o processo de ensino-

aprendizagem com o aluno. Logo, a aula não é uma ação didática exclusiva do professor e 

limitada ao espaço de quatro paredes, apesar de ser o professor quem constrói seu 

planejamento, coordena-o, convidando os alunos para executá-lo. Concordamos, pois, com o 

discurso de Libâneo (2003, p. 178):  
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[...] o termo aula não se aplica somente à aula expositiva, mas a todas as 

formas didáticas organizadas e dirigidas direta ou indiretamente pelo 

professor, tendo em vista realizar o ensino e aprendizagem. Em outras 
palavras, aula é toda situação didática na qual se põem objetivos, 

conhecimentos, problemas, desafios, com fins instrutivos e formativos, que 

incitam as crianças e jovens [adultos e idosos] a aprender. 

 

Assim sendo, a aula simulada na prática do PEZP assume igualmente um caráter 

técnico/formal, isto é, o candidato elabora um plano de aula, confecciona materiais didáticos e 

seleciona os recursos para ministrá-la. Por outro lado, presta-se, também, para que a equipe 

pedagógica perceba o desempenho, os “jeitos e trejeitos” do futuro professor no manejo de 

uma turma de alunos, composta por trabalhadores jovens e adultos, e o cumprimento dos 

princípios pedagógicos norteadores da prática educativa no PEZP: contextualização, 

significação operativa e especificidade escolar.     

Por último, a etapa final do Curso Inicial de Formação e Seleção é constituída de 

uma entrevista como dispositivo para a seleção final dos futuros professores do Projeto. Por 

se tratar de uma seleção de professores, o PEZP se utiliza das entrevistas com caráter 

formalista/burocrático e avaliativo. Os objetivos das mesmas são:  

 

Resgatar a prática do entrevistado(a) como educador(a) numa perspectiva 
reflexiva; investigar a disposição do entrevistado(a) em relação ao trabalho a 

ser desenvolvido (disponibilidade de tempo); avaliar o nível de produção 

escrita dos candidatos (trabalhos escritos); analisar a participação dos 

candidatos no decorrer do curso (intervenção); avaliar o desempenho 
acadêmico, considerando o CRE

98
 dos candidatos (PROJETO ESCOLA ZÉ 

PEÃO..., 1998, p. 1).  

 

Para cada objetivo, há uma questão correspondente. Logo, para o primeiro 

objetivo, a questão é como o candidato tomou conhecimento do Projeto, por que deseja 

participar do mesmo e se já possui experiência em educação e como a avalia. Para o segundo 

objetivo, a questão é concernente a como o candidato avalia o fato de um sindicato 

desenvolver uma atividade escolar. O terceiro objetivo traz a questão de como o candidato 

avalia o papel do educador numa experiência nos moldes do PEZP. O quarto objetivo levanta 

a questão de como o candidato percebe os limites e as possibilidades do trabalho coletivo no 

Projeto, e, o quinto e último objetivo aponta para a questão de como o candidato avalia o seu 

desempenho pessoal, no transcorrer do curso de formação inicial, com destaque para as suas 

dificuldades e avanços (SELEÇÃO DE CANDIDATOS..., 1998). 

                                                
98 Lê-se: Coeficiente de Rendimento Escolar. 
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Os objetivos revelam, ainda, que o dispositivo da entrevista se constitui também 

em critérios para a seleção final dos futuros educadores, uma vez que, por se tratar de uma 

experiência de Educação Popular, no campo da EJA, e não possuir vagas para todos os 

inscritos no processo de seleção e formação inicial, há necessidade de se dispor de uma 

entrevista, com a qual se possa melhor identificar aqueles candidatos mais identificados com 

o perfil da EJA, na perspectiva do PEZP, e como eles compreenderam o seu trabalho 

pedagógico. Possivelmente, as entrevistas individuais sejam uma prática, pela qual o exercício 

da escuta do candidato e como ele se sobressaiu na formação inicial ajudem a formar os 

elementos para uma avaliação mais justa e formativa. Observa-se também que as entrevistas 

oportunizam vez e voz aos candidatos de modo que eles possam auto-avaliar-se e fazer uma 

reflexão sobre seu desempenho no curso.  

Portanto, a escuta exercida no processo de entrevista reforça a teia discursiva com 

a escuta na perspectiva freireana e popular de educação, pois a prática da escuta não se 

configura apenas como ato de cordialidade, gentileza, mas numa ação democrática, 

humanizadora e construtiva. A escuta é condição também para o diálogo sob esta dimensão. 

Na prática discursiva do projeto em foco, há indícios de que o dispositivo entrevista, além de 

ser avaliativo/seletivo, também é democrático sob o ponto de vista do saber escutar, qualidade 

igualmente requerida para o professor da EJA, uma vez que uma das intencionalidades do 

PEZP é contribuir na construção de sujeitos autônomos. A propósito desta questão, o discurso 

freireano da escuta revela o seguinte: 

 

Escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade auditiva de 

cada um. Escutar, no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade 

permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao 

gesto de outro, às diferenças do outro. Isto não quer dizer, evidentemente, 
que escutar exija de quem realmente escuta sua redução ao outro que fala. 

Isto não seria escuta, mas auto-anulação. A verdadeira escuta não diminui em 

mim, em nada, a capacidade de exercer o direito de discordar, de me por, de 
me posicionar. Pelo contrário, é escutando bem que me preparo para melhor 

me colocar ou melhor me situar do ponto de vista das ideias (FREIRE, 2005, 

p. 119-120).    

 

Os enunciados presentes na prática discursiva do PEZP, através do recurso 

pedagógico da entrevista, dentro do processo seletivo, avaliativo e formativo de professores 

de EJA, nos direcionam ao enunciado da “escuta democrática”. Constitui ainda em uma forma 

que possibilita, ao candidato a professor alfabetizador, auto-avaliar sua participação durante a 

realização do Curso Inicial de Formação e Seleção do PEZP, dando oportunidade para este 

mesmo candidato expor suas ideias e suas aprendizagens durante este processo e, assim, 
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apresentar elementos para a equipe avaliadora, de sua capacidade/motivação inicial para 

poder participar da alfabetização dos operários jovens e adultos da construção civil, segundo a 

perspectiva da Educação Popular.  

Por fim, podemos inferir que a realização de entrevistas em um processo seletivo, 

serve, também, para que os candidatos, a partir de suas reflexões, possam contribuir com o 

aperfeiçoamento contínuo deste mesmo Curso Inicial do PEZP, uma vez que: “O curso é 

organizado previamente, porém está passivo de ajustes no seu decorrer a partir da atuação 

dos sujeitos envolvidos” (Ametsita, 51 anos, coordenadora pedagógica, graduada em 

História). Ajustes estes que se consolidam também, a partir das contribuições provenientes 

das entrevistas realizadas para a seleção final dos novos professores alfabetizadores do 

projeto.  

No item seguinte, refletiremos sobre o Curso Inicial de Formação de Professores 

do PEZP, na perspectiva da Educação Popular, tendo como norte as falas dos sujeitos 

participantes. 

  

7.3.4 O curso inicial de formação sob a perspectiva da Educação Popular  

 

Nesta tese, temos concebido a Educação Popular como a teoria ou o paradigma da 

educação que tem sua formação discursiva na Teoria Crítica de herança marxista, com forte 

influencia do pensamento freireano alicerçado na Teologia da Libertação. A EP, como 

paradigma da educação crítica, ressalta a sua dimensão política e a sua opção pelos 

marginalizados, embrutecidos e discriminados da sociedade, em favor de seu processo de 

emancipação ou de empoderamento, como diria Paulo Freire, dos sujeitos humanos. Ela pode 

se constituir como “[...] um dos instrumentos de formação-organização do povo, ao longo de 

sua própria ação transformadora” (BARREIRO, 2000, p. 26). 

Este modo de formação-organização dá-se de diversas maneiras, pois distintas 

práticas de EP possuem sua concepção. O PEZP pode ser um dos exemplos, uma vez que não 

apenas a formação escolar de operários da construção civil, na perspectiva crítica de 

educação, é o seu objetivo, mas também a formação de professores alfabetizadores capazes de 

tornarem-se protagonistas de suas histórias junto com os seus alunos, configurando-se na 

intencionalidade deste projeto de educação para jovens e adultos trabalhadores.  

Mas o que caracterizam as práticas de EP? Ou, que elementos presentes na prática 

educativo-formadora de professores alfabetizadores podem ser indícios de uma formação sob 

a perspectiva da EP? Segundo os depoimentos orais e escritos, o Curso Inicial de Formação e 
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Seleção de professores do PEZP pauta-se na perspectiva de EP, ao trazer, para a sua formação 

inicial, textos de autores da EP, a exemplo de Paulo Freire e Carlos Rodrigues Brandão, como 

atesta o seguinte discurso: 

 

Sim! Sim! Com certeza! No sentido que a gente trabalhou muito com Paulo 

Freire, Carlos Rodrigues Brandão, com Gadotti, que a gente trabalhava 

com textos. E, Paulo Freire vem desde as primeiras aulas, desde os 
primeiros momentos da formação inicial, até o final. 

Flor, 36 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

Este depoimento reforça o discurso latino-americano de que Paulo Freire tem sido 

a referência principal no que concerne à EP e à sua contribuição para a formação de 

professores no campo da EJA, especialmente, trazendo como contributo, a dimensão política 

da educação como elemento reflexivo para as práticas educativas escolares.  

Além da contribuição teórica de Freire, outros enunciados são destacados. Entre 

eles, levar em consideração os conhecimentos prévios dos candidatos a professores 

alfabetizadores, fazendo disso uma estratégia metodológica de participação, pela qual se dá 

voz aos sujeitos, para que eles expressem o que sabem e como sabem. Em outros termos, um 

ensaio de construção conjunta do Curso Inicial de Formação, como asseveram os depoimentos 

a seguir: 

 

Como eu disse antes, nós vamos construindo essa formação, né? A 
coordenação, parte do que nós já conhecemos sobre o tema e, muitas vezes 

até, do que nós conhecemos e que não sabíamos que conhecíamos, né? E eu 

vim descobrir o que era Educação Popular a partir daí, né? Porque a todo o 

momento, inclusive havia falas bem surpreendente, durante a formação que: 
caramba, eu não sabia que isso era Educação Popular. Então, a 

coordenação sempre dizia que essa era a sua base de trabalho e sempre 

deixavam bem claro que a formação é feita da mesma forma em que as aulas 
acontecem no canteiro, ou seja, sempre construindo o conhecimento junto 

com o educando. Isso fica bem evidente no curso de formação. 

Humberto, 33 anos, professor alfabetizador, graduando em História 

 

Sim! Eles sempre trabalhavam valorizando a questão da Educação Popular. 
Eles sempre trabalhavam com essa vertente [...]. Isso, a partir do momento 

que eles iniciavam a formação inicial, que eles buscavam, primeiramente, o 

que nós sabíamos. Essa é uma prática de Educação Popular, no sentido de 

valorizar o conhecimento prévio dos alunos (cursistas) e buscar deles 
trabalhar essa temática e não simplesmente depositar o conhecimento no 

aluno. 

Mariana, 20 anos, professora alfabetizadora, graduanda em Pedagogia 
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Então, o curso tinha muita dinâmica onde a gente podia colocar como era 

que a gente pensava tal coisa. E, ai depois eu imaginava que isso era uma 

dinâmica da Educação Popular também, que eles tentavam fazer na prática, 
né? Eu acho que era um pouco isso assim!  

Beatriz, 34 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

Entendemos que é vivenciando o fazer que os sujeitos se apropriam de 

fazeres diferentes e pensam sobre as suas práticas cotidianas em relação ao 

outro. O processo de ensino aprendizagem desenvolvido na formação inicial 
é formatado na lógica da EJA numa perspectiva de EP. O saber dos 

estudantes acerca do que propomos no curso é o ponto de partida para as 

aprendizagens. 

Ametista, 51 anos, coordenadora pedagógica, graduada em História 
 

 

Estes depoimentos, ainda, reforçam os discursos que creditam à EP uma forma de 

oportunizar aos sujeitos sua participação no processo formativo, expressando seu saber sobre 

determinada questão e tendo, neste mesmo saber, o ponto de partida para a construção do 

Curso Inicial de Formação de professores alfabetizadores. Senso assim, podemos concluir que 

há, na prática discursiva e não discursiva do PEZP, certa ênfase na valorização dos saberes 

prévios dos futuros professores, como ponto de partida para o desenvolvimento da formação 

inicial e, ao mesmo instante, este ponto inicial configura-se numa forma prática, para 

demonstrar como as ações de alfabetização e pós-alfabetização serão desenvolvidas com os 

operários-alunos nos canteiros de obras.  

Assim sendo, as práticas discursivas e não discursivas, para a formação de 

professores, reforçam os enunciados bastante presentes e frequentes no discurso da EP: a 

construção coletiva do conhecimento, valorizando os saberes prévios dos cursistas, e a 

motivação pela participação, conduzida pelo diálogo, no transcurso do processo formativo 

inicial, conforme ilustra o Diagrama 6. 

 

 

 

Diagrama 6 – Enunciados da Formação de Professores de EJA do PEZP na perspectiva da 

Educação Popular, segundo depoimentos dos participantes.  
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No item seguinte, trataremos dos limites que este curso inicial possui para formar 

professores alfabetizadores na perspectiva da EP. 

  

7.3.5 Os limites do Curso Inicial de Formação e Seleção de professores alfabetizadores 

 

Todo curso inicial de formação apresenta evidências de limitações por vários 

motivos. Dentre estes, podemos destacar o tempo, a qualificação dos formadores, o contato 

com a realidade, os objetivos desta formação, como também a concepção de Homem e de 

Sociedade presente na proposta formativa.  

Vimos, no capítulo 6, que o PEZP possui uma concepção de mundo que atenta 

para a especificidade do mundo dos trabalhares da indústria da construção civil, tendo a 

questão do trabalho como princípio educativo, priorizando os conhecimentos escolares 

básicos: a linguagem, a matemática, os estudos da sociedade e da natureza (IRELAND et al. 

1998). Sua concepção de homem compreende o operário da construção civil como ser 

humano, cidadão, trabalhador, sujeito coletivo. Como ser social, cultural e histórico 

(IRELAND et al. ibidem). Em outros termos: “São homens concretos, situados em um tempo 

e um espaço, lutando por uma vida melhor” (ibidem, p. 12). E a educação como “[...] como 

mecanismo para capacitar os operários para enfrentar o contexto social, econômico, sindical e 

educacional” (ibidem, p. 54). 

Sendo assim, as práticas discursivas e não discursivas do PEZP também 

apresentam suas limitações. Estas se constituem em elementos desafiadores para a superação 

das fraquezas identificadas em um dado processo. As limitações podem, ainda, se constituir 

em orientações para a busca constante do amadurecimento, através da avaliação e da 

autoavaliação dos sujeitos partícipes do próprio processo formativo. 

No PEZP, os limites do Curso Inicial de Formação e Seleção de professores 

alfabetizadores compõem a seguinte formação discursiva: i) a dificuldade dos cursistas de 

trabalhar com os conteúdos da matemática e da língua portuguesa de modo articulados; ii) o 

pouco espaço de tempo para as aulas simuladas que, no curso inicial se constitui de apenas um 

momento pontual no curso; iii) o próprio tempo do curso no formato de um mês e com carga 

horária de 45 horas totais, que para alguns cursistas, é insuficiente; iv) o trabalho dos 

conteúdos segundo as exigências do projeto; v) a elaboração das sistematizações que denuncia 

mais uma fragilidade de escrita dos cursistas do próprio curso inicial; vi) os parcos recursos 

financeiro, que acabam fazendo com que o professor alfabetizador não se dedique apenas ao 

projeto; vii) o como trabalhar com os princípios norteadores do projeto de modo mais prático. 
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Estes foram alguns dos limites apontados pelos entrevistados, como foi possível 

constatar nas seguintes assertivas: 

 
Os limites... ehhh... apesar dos princípios muito forte que é a especificidade 

escolar, eu vejo que para a formação do educador, há um limite mais com as 

questões técnica mesmo, na qualidade de alfabetizador. Ehhh.. eu explico 
porquê. A questão de domínio de conteúdo tanto da matemática e da 

linguagem. Isso é uma coisa que a gente já deveria chegar à universidade 

dominando, afinal a gente fez um vestibular, não é? [...] Então a gente chega 

com muita deficiência de língua portuguesa, de matemática, de história, de 
geografia. Todas as deficiências de conteúdos que a gente pode imaginar, 

tanto é que nossa pontuação no vestibular é baixa. Então, a gente vai 

melhorando, adquirindo essa competência técnica ao longo do curso. Até 
porque a gente vai lendo mais, escrevendo mais. Mas, não é esse o objetivo 

do curso de graduação e também não é esse o objetivo do curso de 

formação do Zé Peão [...]. Há algumas oficinas, tudo, mas eu vejo se a 

gente não se esforça individualmente, não leva um dicionário, não vai 
relembrar como são as quatro operações é, de forma bem sistemática 

mesmo, o curso de formação não vai dar conta disso. O curso de formação 

não vai nos propiciar isso, o domínio dos conteúdos. Agora no curso de 
formação a gente toma a consciência de que a gente tem que buscar isso. 

Renato, 26 anos, professor alfabetizador, graduando em Pedagogia 

 

É como eu disse antes. Acho que isso é uma lacuna difícil de ser preenchida. 

É que nós sempre temos a impressão de que não saímos preparados prá sala 
de aula, prá o canteiro, né? Sempre nos falta alguma coisa e na minha 

experiência, a minha maior dificuldade real, era na questão dos conteúdos, 

de como passar os conteúdos na forma que o projeto exige, né? E, uma 
outra questão, também, não seu sei entra aqui, mas eu acho que cabe, é a 

questão das sistematizações, né? Eu, particularmente, tive muita dificuldade 

de fazer essas sistematizações, porque, apesar de ser um aluno de um curso 

de licenciatura, não estou muito habituado a isso, não é? E, pelo que eu 
ouvia dos colegas, eles também não. Então era uma dificuldade bem 

presente no projeto e que, eu acho que o curso de formação poderia nos 

preparar melhor para isso! 

Humberto, 33 anos, professor alfabetizador, graduando em História 

 
Mas, o que eu vejo como limite? A carga horária, né? A carga horária que 
no início era à noite e a gente vinha cansado e saia às dez horas da noite; 

depois, a formação inicial, a gente fazia de dia e já começava... é... saia da 

formação inicial direto prá o canteiro de obra, num segundo momento, 
depois que eu entrei. [...] A questão dos recursos financeiros também 

instáveis, dada a natureza de projeto, né? [...] Teve um ano, que o Zé Peão 

quase fechou as portas [...] e ficou sistematizando sua experiência e, aí, isso 

influenciava também, né? [...] E, talvez, o mais forte prá mim, o pouco 
protagonismo dos participantes e uma postura de pouca intervenção por 

parte dos futuros professores alfabetizadores, né? Como o Zé foi construindo 

com muita clareza sobre a ausência da EJA nesses cursos, então, já tinha 
um formato ali, já um modelo, uma proposta, melhor dizendo, de formação 

inicial que o Zé acreditava e defendia. E, eu acho que com o tempo, não 

houve a devida reflexão dessa proposta de formação inicial, prá ela se abrir, 
prá ela buscar mais o protagonismo dos sujeitos participantes. 

Elisângela, 39 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 
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Bom, os limites que eu acho pode ser a questão do tempo, já que nós temos 

pouco tempo prá formação. E, também, outro limite do Zé, são os próprios 

educadores, já por ser um projeto, digamos assim, que tem muito trabalho e 
pouca remuneração, poucas pessoas acabam se envolvendo nesse processo. 

[...] Eu acho que isso às vezes, acaba se transformando num limite do 

projeto, a questão financeira. Ele acaba limitando, porque existem muitas 

pessoas que trabalhariam ativamente no projeto, só que não pode participar 
por causa da remuneração. Eu também sou um exemplo desses, porque eu 

não posso ficar só no Zé Peão. 

Mariana, 20 anos, professora alfabetizadora, graduanda em Pedagogia 

 

Destacam-se, nas falas dos professores alfabetizadores, diferentes e convergentes 

limites vivenciados no Curso Inicial de Formação e Seleção, desde as limitações do próprio 

cursista em não dominar determinados conteúdos imprescindíveis à ação docente 

alfabetizadora, no campo da língua portuguesa e da matemática, que poderiam ser mais 

explorados no curso inicial. Igualmente, problemas financeiros os quais limitam, de certa 

forma, a atuação formativa dos futuros professores alfabetizadores, no tocante à dedicação 

mais presente às ações propostas pelo PEZP. Este fato revela o discurso de que, na EJA, 

ensinar a ler e a escrever se aproximam mais de uma ação voluntária do que de um ato 

profissional. Por fim, a própria dificuldade de escrita dos cursistas, quando requisitados para 

sistematizarem suas experiências a partir do curso inicial. Estes limites expressam muito as 

próprias dificuldades dos candidatos, suas inseguranças e fragilidades, com as quais o PEZP 

precise lidar, talvez, não no curso inicial, mas no processo continuado da formação.   

Ao contrário do que podem revelar, os limites apontados pelos professores 

alfabetizadores podem, também, ajudá-los a perceber e a superar suas próprias inseguranças, 

como assevera o seguinte depoimento: 

 

No primeiro curso que eu participei, em 2007, de fato eu não consigo 
enxergar esse limite, né? Até mesmo porque eu estava iniciando minha vida 

acadêmica e profissional aqui no Zé Peão, aí eu aprendi muita coisa no 

curso de formação que foi sendo aprimorado com a formação continuada. É 
claro que tive alguns limites. Lembro-me que chorei muitas vezes, me 

aperreei muitas vezes mesmo, né? Em relação a própria metodologia mesmo 

e muita insegurança. Preparava lá meu plano, achando que estava mil 
maravilhas e quando eu chegava lá no grupo para discutir eu percebia que 

não era bem aquilo que o Zé estava pedindo para mim e que não estava 

muito bem adequada à metodologia do Zé. Mas no sentido de formação 

inicial eu não considero isso como um limite não. Pelo contrário, me ajudou 
bastante isso aí. 

Maria, 25 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 
 

Assim sendo, estes fatos, mesmo representando limitações do PEZP, não 

invalidam sua ação e a sua contribuição para a formação de professores alfabetizadores no 



315 

 

campo da EJA, pois, ao exigirem dos cursistas o exercício da reflexão e da sistematização, de 

certo modo, colaboram para o amadurecimento deste cursista no tocante à melhoria de sua 

escrita e dos próprios conteúdos ensinados, uma vez que, no PEZP, o ato de estudar e 

pesquisar para planejar aulas torna-se imprescindível. Outro dado constatado é o fato de o 

PEZP, como afirma Elisângela (em 05/11/2010), ter clareza de que a temática EJA não é 

discutida e nem está presente nos currículos da maioria dos cursos de licenciatura da UFPB. A 

crítica maior desta depoente é que o projeto possa estar se atualizando e repensando mais suas 

práticas formativas iniciais, especialmente, no que tange à maior protagonização dos sujeitos 

participantes do curso.   

No veio destas limitações, constatam-se desafios ainda presentes para o PEZP, tais 

como:  

 

Encontrar um grupo de alunos das licenciaturas com tempo para as práticas 

de extensão universitárias; [...]; a falta de reconhecimento da universidade 

acerca do grande trabalho feito na formação inicial dos alunos que 
participam do PEZP; O sindicato que ainda não prioriza financeiramente o 

PEZP; Os parceiros públicos (PMJP
99

) que não querem aprender com 

experiência do Projeto e ainda quer impor sua metodologia de ensino 

pautada, ainda no jeito formal de desenvolver a prática de ensino em EJA. 

Ametista, 51 anos, coordenadora pedagógica, graduada em História 

 

O processo de formação vivenciado pelos alunos no âmbito das 

licenciaturas não condizia com o vivenciado na formação do Projeto Zé 
Peão. Falta de experiência no trabalho com adultos o que levava a 

infantilizar a processo pedagógico. Conciliar as leituras do processo 

formativo ofertado pelo Projeto com as das licenciaturas. 

Isabelita, 45 anos, ex-coordenadora pedagógica, pedagoga 

 

As assertivas acima compõem a formação discursiva sobre os limites presentes no 

curso inicial de formação de professores alfabetizadores, reforçando a tese de que o PEZP 

possui relevante contribuição à formação de professores para a EJA, sob a ótica da Educação 

Popular, constituindo-se em um espaço pelo qual se propicia o exercício do magistério, 

articulando teoria e prática, reflexão, planejamento, sistematização da experiência, avaliação e 

autoavaliação das práticas pedagógicas na EJA, como elementos essenciais à formação inicial 

de licenciandos da UFPB, bem como a formação de quadros no Estado da Paraíba.  

Afora o PEZP, com as características e as oportunidades propiciadas, poucos ou 

quase nenhum espaço, com estas dimensões, são ofertados para contribuir com a formação 

inicial de futuros professores e, mais do que isso, o que se revela aqui é uma posição política 

                                                
99 Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB. 
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em favor da modalidade EJA, no que tange, neste caso, tanto à formação de professores para 

esta modalidade, como a garantia do direito à educação para jovens e adultos trabalhadores, 

presente, tanto no discurso dos movimentos socais, como no discurso acadêmico.  

 

Nas últimas décadas, a questão da profissionalização do educador de adultos 

tem-se tornado cada vez mais nuclear nas práticas educativas e nas 

discussões teóricas da área. Aos poucos, a própria legislação incorporou a 
necessidade de formação específica desse educador. [...]. há de se registrar o 

avanço conceitual alcançado ao superar a ideia de educação compensatória 

advinda do ensino supletivo, de caráter emergencial, para uma concepção de 

educação enquanto direito (SOARES, 2003, p. 129-130). 

 

No item seguinte, passaremos à análise e discussão do processo de formação 

continuada de professores para os professores alfabetizadores do PEZP. Nele, trataremos de 

apresentar e refletir as atividades pedagógicas desenvolvidas ao longo de um período letivo de 

aproximadamente 8 (oito) meses, e como estas atividades contribuem para a formação de 

professores para o campo educativo da EJA, como também para reforçar a tese aqui 

apresentada. 

 

7.4 AS PRÁTICAS DISCURSIVAS E NÃO DISCURSIVAS DA FORMAÇÃO 

CONTINUADA DE PROFESSORES DE EJA NO PROJETO ESCOLA ZÉ PEÃO 

 

Nesta parte da investigação, descrevemos e analisamos os enunciados presentes 

no discurso do PEZP, sobre a formação continuada de professores de EJA. A formação 

continuada é a etapa de continuação do aperfeiçoamento profissional. Ela é de 

responsabilidade, tanto das universidades como das secretarias municipais e estaduais de 

educação, bem como do próprio docente (ARROYO, 2006; FREIRE, 2005; IMBERNÓN 

2010; NUNES, 2000; VEIGA, 2002). A formação continuada possui dada importância, pois é 

ela que ajuda a assegurar o bom desempenho dos professores em sala de aula, além de “[...] 

possibilitar a superação das dificuldades do cotidiano, bem como a reflexão da prática” 

(Isabelita, 45 anos, ex-coordenadora pedagógica, pedagoga).  

Compreendemos que a formação no campo da EJA é diferenciada das demais 

modalidades educativas e, como já foi enunciado, a formação deste educador parte das 

necessidades de aprendizagens dos educandos jovens e adultos e da realidade vivenciada pelo 

professor em sala de aula e no ambiente escolar. 
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A formação continuada do PEZP, através do acompanhamento pedagógico de seus 

professores alfabetizadores, realizada por intermédio de várias atividades didático-

pedagógicas, constitui-se na meta que o projeto tem buscado alcançar. Assim, está no 

acompanhamento pedagógico o cerne da complementação formativa inicial dos professores 

alfabetizadores, através da formação que prioriza a sistematização, a reflexão sobre a ação, o 

planejamento e a prática de sala de aula articulada à teoria que estes professores 

alfabetizadores vivenciam em seus cursos de graduação, bem como no próprio projeto, 

durante o período que nele permanecem.  

 

Terminada esta primeira etapa da formação, os educadores entram 
diretamente em sala de aula. Na busca da integração entre o individual e o 

coletivo, a teoria e a prática, e o geral e o específico, a formação se 

desenvolve ao longo do ano empregando uma série de mecanismos 
(IRELAND, 2000, p. 34).  

 

Nos itens seguintes, trataremos de descrever e analisar a concepção de formação 

continuada do Projeto Escola Zé Peão, como também as atividades formativas realizadas para 

a formação de professores de EJA.  

  

7.4.1 A concepção de formação continuada do Projeto Escola Zé Peão 

 

Antes de adentrarmos nas descrições do discurso sobre a formação continuada de 

professores do PEZP, priorizamos revelar a concepção de formação que este projeto apresenta 

em sua prática discursiva. Assim sendo,  

 

A formação de professores alfabetizadores é entendida como um processo 
contínuo, que abrange não só o período de formação inicial – antes do 

ingresso em sala de aula – mas também o trabalho de acompanhamento 

pedagógico e que participa o professor durante toda a sua permanência no 

Projeto. Essa formação toma como ponto de partida os sujeitos do processo 
educativo, os operários da indústria da construção civil – e o contexto em 

que estão inseridos como trabalhadores, cidadãos, e seres humanos – e visa 

instrumentalizar o professor, ou seja, prepará-lo para „alfabetizar 
trabalhadores da construção civil‟ [...] (IRELAND et al. 1998, p.  47).   

 

Neste discurso, identificam-se os enunciados que mais uma vez ratificam a 

formação como processo contínuo e essencial à formação inicial, como trabalho de 

acompanhamento pedagógico que tem no educando jovem e adulto e o seu contexto o ponto 

de partida ou o eixo condutor das atividades formativas dos professores. Esta perspectiva 
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supera a concepção de formação continuada “[...] entendida como complementação, 

suplência, espaço de correção das distorções e dos equívocos da prática pedagógica do 

professor”, como afirma os estudos realizados por Nunes (2000, p. 37). 

Mas, como se processam as práticas discursivas da formação continuada no 

PEZP? O que as enuncia? A formação discursiva que esta possui possibilita entender a 

formação do professor da EJA como produtora de conhecimento em rede? Este, mais uma 

vez, é o nosso desafio, sob as lentes de observação de inspiração foucaultiana: a arqueologia 

do saber.  

Inicialmente, a formação continuada, em toda a década de 1990 e no início dos 

anos 2000, contou com uma equipe de assessoria pedagógica formada por professores de 

diferentes áreas do saber do Centro de Educação, dos Cursos de Biblioteconomia, de Letras e 

de Medicina, da UFPB, e por especialistas convidados da área de Arte-educação. A formação 

continuada no PEZP emprega uma série de atividades, tais como: visitas pedagógicas, 

oficinas pedagógicas, discussões individuais ou coletivas, participação em 

seminários/eventos, reuniões pedagógicas, elaboração de fichas de acompanhamento do 

desempenho semanal do professor, participação nas assembleias do Sindicato e os 

encontros semestrais de avaliação de toda a equipe pedagógica. Isto foi possível constatar 

na fala de todos os professores alfabetizadores atuais e dos que já passaram pelo projeto, 

conforme os depoimentos a seguir:  

 

Então, como acontece? Geralmente nós temos encontros semanais, né? 

Onde nós temos um eixo temático, na verdade nós temos diversos eixos 

temáticos, que vamos trabalhando durante o ano letivo, né? [...]. Então, em 
determinado período, nós estamos trabalhando um tema específico e, aí, 

cada educador leva para o encontro a sua proposta de plano de aula para o 

período de uma semana ou de quinze dias, por exemplo, não é? [...]. Essa 
proposta de plano, ela é socializada para todo o grupo, não é? Por que isso 

é feito dessa forma? Porque de repente, alguém pode gostar da sua ideia e 

copiar. Ou então, alguém pode ter alguma ideia que queira acrescentar, não 

é? E... isso é, como eu disse, socializado para todo o grupo, e depois, em 
particular para a coordenação. E a coordenação, vai avaliar a viabilidade 

daquilo ser aplicado ou não na sala de aula, e vai fazer as devidas 

correções, caso não seja viável. E, aí também nesses encontros, nessas 
ocasiões, nós vamos discutir é... as questões do material que será 

empregado, se nós temos... o que nós temos de material para ser empregado 

nessas aulas. O que dá para conseguir e o que não dá. E, essa é a parte 
central da formação continuada, o plano, a proposta do plano, a 

socialização do plano e, na maioria dos casos, a construção dos planos. 

Humberto, 33 anos, professor alfabetizador, graduando em História 
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Eu coloquei que, inicialmente, eles se pautavam muito, pelos menos pelo que 

eu podia perceber, nas leituras que os coordenadores faziam das fichas de 

acompanhamento, né? Os relatos das vivências que a gente tinha na semana 
na sala de aula. E, aí, eles iam muito é... fazer a discussão dessas fichas de 

acompanhamento, mas, ainda, um enfoque muito grande no planejamento 

das aulas. No primeiro momento, as fichas de acompanhamento, mas, 

depois, toda semana então, a gente fazia... basicamente virou isso o espaço 
de formação, uma grande roda de conversa, na qual todo mundo dizia o quê 

que ia trabalhar e a coordenação com aquele papel de fazer os grandes elos, 

né? De unir temáticas sociais, de problematizar, de propor exercícios, de 
propor leituras auxiliares. Mas, depois, o espaço de formação ficou sendo 

mesmo com o foco no planejamento e sempre permeado com o mote em 

temas sociais, como elemento forte, como trabalho, cidadania... então esse 

eixo aí, prá mim ficou como a questão mais forte. Porque, mesmo que a 
gente fosse individualmente na sala do Zé Peão tirar uma dúvida, pegar um 

material ou outro, era aquele espaço lá que era o espaço de escuta e de 

diálogo com os outros professores. 

Elisângela, 39 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 
 

 

Essas atividades enunciam a vontade de verdade do Projeto, concernente à 

formação de professores para o campo da EJA, e foram construídos a partir da inspiração dos 

princípios teórico-metodológicos que regem a prática pedagógica escolar alfabetizadora do 

Projeto, como também pela realidade histórico-social dos sujeitos envolvidos neste processo, 

a exemplo dos coordenadores pedagógicos, assessores, alfabetizadores, pesquisadores, 

sindicalistas e operários-alunos (CARLOS, 1996).    

Mas, quais os efeitos de saber-poder presentes nestes enunciados? O que se sabe é 

que as ações desenvolvidas pelo PEZP não “[...] consistem de uma série de atividades 

pedagógicas prontas, na esperança de que os professores sejam capazes de reproduzir tais 

atividades em suas salas de aula”, como afirmam Barcelos e Villani (2006, p. 74), ao 

discursarem sobre os programas de formação continuada os quais desconsideram o contexto 

específico do ambiente escolar, mesmo que este ambiente seja um canteiro de obra, onde 

atuam os professores.  

O que se percebe, então, no discurso do Projeto, é a sua intencionalidade em favor 

de um processo escolar, cuja vontade de verdade é melhorar a qualidade de vida dos alunos-

operários e contribuir significativamente para a redução dos altos índices de analfabetismo na 

indústria da construção civil, a partir do entendimento de alfabetização como uma necessidade 

básica para a formação profissional do trabalhador-operário e a construção democrática do 

seu sindicato (IRELAND et al., 1998). Quanto à formação dos educadores, esta objetiva, 

entre outras coisas, “contribuir para a formação de professores alfabetizadores capacitados 
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técnica e politicamente para o difícil trabalho de alfabetização com adultos trabalhadores” 

(IRELAND et al., ibidem, p. 49). 

Logo, as práticas discursivas do PEZP remetem para uma epistemologia da 

alfabetização de jovens e adultos, focada na formação de recursos humanos (professores 

profissionalizados) preparados para esta finalidade. Tal ação está centrada na formação 

humana e cidadã deste mesmo educando, articulando teoria e prática, antenada com a 

realidade de vida dos sujeitos (alunos, professores e coordenação pedagógica) do processo 

educativo, com as mudanças dinâmicas e complexas da sociedade e com os princípios 

políticos-educativos da Educação Popular, como se pode constatar no seguinte discurso:   

 

Neste sentido, a proposta de formação se desenvolve em interação contínua 

com a prática diária da sala de aula de cada professor e a prática diária de 
cada coordenador. Ao mesmo tempo sugerimos que as novas demandas do 

mercado de trabalho e os desafios de um mundo cada vez mais complexo 

exigem respostas à altura do campo da educação e, consequentemente, da 
formação. A realidade das modernas tecnologias, a complexidade de nossas 

sociedades, a globalização da economia mundial impõem uma formação 

cada vez mais complexa para o educador popular se levarmos a sério o 
princípio básico da educação popular de partir da experiência e da realidade 

concreta dos sujeitos do processo (IRELAND, 2000, p. 30). 

 

Ainda com relação à formação continuada do PEZP, na perspectiva da Educação 

Popular, os depoimentos dos professores alfabetizadores e de membros da coordenação 

pedagógica trouxeram informações que confirmam o discurso acima e atribuem a este projeto 

sua vontade de verdade em se formar professores alfabetizadores para a EJA, com base neste 

paradigma da educação. Os enunciados que atribuem à formação continuada, sob a ótica da 

EP, compõem a seguinte formação discursiva:  

 

O respeito ao saber dos educadores e dos educandos; o diálogo como 
ferramenta principal no processo de ensino aprendizagem; a sensibilidade 

com as dificuldades apresentadas; a confiança na capacidade do outro; o 

desenvolvimento da capacidade crítica dos sujeitos envolvidos. (grifos 

nossos). 

Ametista, 51 anos, coordenadora pedagógica, graduada em História  

 

Estes enunciados são frequentes no discurso da EP, de herança freireana, e 

anunciam um outra formação discursiva, a formação humana dos sujeitos humanos (SOUZA, 

2007). Tecendo esta mesma teia, constatamos, em outros depoimentos, os seguintes 

enunciados que validam a prática discursiva e não discursiva de formação continuada do 

PEZP, sob a égide da EP: 
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A partir do momento que a gente tem diálogo, que a gente vai no sentido 

de... disposto a ouvir o outro, né? Às vezes você elabora um plano todinho, 

às vezes você acha que está maravilhoso. Aí chega às coordenadoras e 
convida a gente a refletir sobre certas questões e, se a gente está disposto a 

ouvi-las, a gente modifica nosso plano todo. Às vezes não é nem uma 

coordenadora. Nem precisa ser uma coordenadora, é um colega, um igual, 

né? No diálogo ele permite isso! E eu modifico tudo que eu fiz em função de 
uma reflexão. Foi um diálogo! Então isso é muito próprio das práticas de 

Educação Popular!(grifos nossos).  

Renato, 26 anos, professor alfabetizador, graduando em Pedagogia  
   

 

Através dos princípios norteadores: contextualização, significação operativa 

e especificidade escolar. E devido à própria história do Projeto, que está 

ligada a sua função quando foi criado, que não era apenas escolarizar, mas 
melhorar a participação dos trabalhadores no movimento sindical, na luta 

por efetivação de direitos para a categoria (grifos nossos). 

Noemi, 23 anos, professora alfabetizadora, graduada em Pedagogia 
 

 

Sim. Sempre, sempre! [...] De fazer com que o aluno possa se mexer no 

mundo, dar melhores condições de vida prá ele. Não que a gente fizesse 
essas condições, mas através da educação, que fosse uma oportunidade prá 

ele. Prá que ele pudesse transformar a realidade mesmo que ele conhece. 

Não é jargão de texto! Por exemplo, a questão de... a gente trabalhava na 

matemática: o aluno operário recebia o salário dele. Será que ele estava 
recebendo de acordo com as horas extras, né? Eu trabalhei uma época a 

ensinar a preencher um cheque [...]. Eles tinham que aprender isso! Eles 

tinham que saber mexer num caixa eletrônico. Então, isso era uma realidade 
que podia transformar. Eles não ficavam tão presos a uma pessoa, a um 

patrão, prá não serem enganados e isso é mudar a realidade daquele aluno. 

É dá condição prá ele conhecer melhor, né? (grifos nossos). 

Flor, 36 anos, ex-professora alfabetizadora, graduada em Pedagogia  

 

Através do conhecimento das redes sociais, quando eu comecei a participar, 

por exemplo, do movimento do grito dos excluídos, quando o Zé Peão abriu 

uma brecha para eu participar do setor do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra, a partir das redes sociais né? E, através do compromisso 

que o Zé Peão sempre incentivou com a educação do povo, com as camadas 

populares e depois com a escola pública. [...]. E abrindo essa perspectiva de 

que Educação Popular não se faz só nos movimentos sociais. É muito fácil 
fazer Educação Popular no canteiro de obra. Que Educação Popular 

também se podia fazer na escola pública. Foi essa minha inserção no Zé 

Peão que ficou ampliada (grifos nossos). 

Elisângela, 39 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga   

 

Os depoimentos acima reforçam a prática discursiva e não discursiva de formação 

continuada de professores alfabetizadores do PEZP, conectada com os princípios de EP. 

Evidenciam, ainda, que a formação de professores, para esta modalidade da Educação Básica, 

não pode prescindir de projetos de sociedade, entre eles, a inclusão do povo como sujeito de 
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direitos (ARROYO, 2005). Por fim, revela, também, a intencionalidade política como 

elemento formador, tanto para os alunos da EJA, como para os profissionais de sala de aula.  

No Diagrama 7, apresentamos os enunciados que compõem o discurso da 

formação continuada do PEZP. 

 

Diagrama 7 – Síntese dos enunciados da Formação continuada do PEZP. 

 
 

Desse modo, o PEZP apresenta um discurso, cuja intenção/ação é romper com a 

herança “maldita” de que qualquer pessoa, independente do seu nível de escolaridade, está 

habilitada a ser professor alfabetizador. Este também tece seus fios discursivos com aqueles 

que propagam a necessidade de superar a visão de que é preciso empenho, para capacitar 

professores idôneos para o exercício da prática pedagógica na docência, em diferentes áreas 

do conhecimento. Isto porque, a história da formação docente tem sido manchada pela: 

“Desvalorização e desprofissionalização [como] resultados de uma política compensatória em 

educação, que preconiza custo e tempo menor para a formação dos professores [...]” 

(BASTOS, 2004, p. 49), especialmente, quando se trata do processo de alfabetização de 

jovens e adultos.  

 Por fim, a prática discursiva do Projeto vem concebendo a formação continuada 

de professores para a EJA como um processo sistemático, rigoroso e formativo, de respeito 

aos limites dos professores alfabetizadores e às necessidades educativas dos educandos jovens 

e adultos trabalhadores. Este trabalho formativo contínuo não seria satisfatório, segundo Deus 

(2005, p. 13), sem o apoio da Coordenação Pedagógica, que 

 

[...] orienta e acompanha a prática educativa do grupo de professores. As 

orientações têm como objetivo a realização das atividades pedagógicas de 

forma significativa e contextualizada, dentro de uma perspectiva 
interdisciplinar, e a promoção de uma formação ampla dos educadores do 

projeto, por meio de visitas pedagógicas, oficinas, discussões individuais ou 

coletivas, participação em seminários/eventos, reuniões semanais e leitura do 
registro da prática educativa (desenvolvida pelos professores na sala de aula) 

[...].  
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Com base nesta formação discursiva, descreveremos as atividades que norteiam a 

prática discursiva do PEZP, sobre a formação de professores para a modalidade Educação de 

Jovens e Adultos, na perspectiva da Educação Popular. Estas atividades compõem a proposta 

político-pedagógico do Projeto e, certamente, possuem efeitos de saber-poder para a formação 

de professores nesta modalidade de educação. 

 

7.4.1.1 Os conteúdos da formação continuada  

 

Quanto aos conteúdos da formação continuada do Projeto em foco, estes surgem a 

partir das necessidades dos professores alfabetizadores e dos próprios educandos jovens e 

adultos, como assegura os seguintes relatos: 

 
Eu lembro que tinha dois momentos, né? Um momento em que os 
coordenadores acompanhavam todos os professores [...]. E, ai, tinha a 

primeira meia hora, eles abriam (a coordenação pedagógica) para fazer 

uma apreciação sobre a ficha de acompanhamento pro grupão e, depois eles 
dividiam em grupo, porque cada coordenador ficava com um grupo de 

professores, né, prá depois a gente voltar prá esse momento geral. Então 

tinha uma mescla de conteúdo ali, no primeiro momento a ficha de 
acompanhamento ou a análise da prática pedagógica que os coordenadores 

faziam. [...]. Então um conteúdo muito forte era a análise da prática 

pedagógica de cada um; os conteúdos fortes eram os temas sociais, grandes 

temas. Antes, sem a preocupação de um currículo mínimo prá EJA, era 
aquilo que demandava a realidade... ainda em uma perspectiva freireana de 

levantar os diálogos [...] e as preocupações cotidianas que os operários 

apresentavam e, a gente transformar isso em conteúdo, né? Cidadania, 
trabalho, DST, eleições. 

Elisângela, 39 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

Nessa formação se traz coisas de acordo com as necessidades do grupo. A 

coordenação, ela enxerga algumas necessidades demandadas pelo grupo e, 
aí, são tratados estes conteúdos que vão desde os conteúdos da Pedagogia, 

digamos assim... a questão da avaliação, da sistematização... é... do 

planejamento, né,? Do que se tem num planejamento, do que se precisa 

fazer num planejamento (referindo-se a planejamento de aulas), até mesmo 
conteúdos mais didáticos, né? Que se traz... é... se o grupo está trabalhando 

as questões das eleições, então, trazer algum texto, algumas estratégias e 

também conteúdos voltados para esse tema. 

Maria, 25 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

Os relatos acima nos ajudam a evidenciar uma prática pedagógica que procura 

alicerçar suas ações, a partir das necessidades de aprendizagem dos sujeitos, fazendo desse 

mesmo sujeito protagonista de suas próprias ações. É um discurso que procura dar vez e voz a 

quem está inserido em um dado processo, possibilitando práticas de participação e 
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organização dos sujeitos (MUÑOZ, 2009). Por outro lado, a experiência formativa, 

vivenciada pelos professores alfabetizadores no PEZP, é, também, uma forma de reproduzir, 

no espaço da sala de aula, esse mecanismo pedagógico-metodológico da EP com os alunos-

operários jovens e adultos, construindo oportunidades para que eles possam ser protagonistas 

no espaço da sala de aula, sujeitos construtores de história, de participação e de organização, e 

que os temas ou os conteúdos específicos da escola também possam surgir a partir de suas 

próprias necessidades, como assevera uma das professoras alfabetizadoras de 2010, no trecho 

abaixo. 

 

Se o professor tivesse interesse mesmo de seguir do que eles (se referindo 
aos alunos-operários) estão falando, que é essa a proposta do Zé Peão. 

Pronto, já chegou momentos assim, por exemplo, tá todo mundo 

trabalhando uma coisa e eu trabalhando outra [...] porque surgiu aquela 
questão na sala de aula. Mas parte dele mesmo, a gente vai nessa linha. 

Noemi, 23 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

Esta asseveração revela um dado discurso pelo qual, mesmo que seja vontade do 

PEZP que os professores atuem sob a perspectiva metodológica da EP, isto somente 

acontecerá, se este professor alfabetizador priorizar, em sua prática pedagógica, construir os 

conteúdos e temas sociais, em sala de aula, com base nas necessidades ou demandas que 

possam surgir entre os alunos.  Há, portanto, aí, a questão da autonomia do professor 

alfabetizador em querer ou não atuar em conformidade com a proposta do projeto, revelando 

que nem todos estão abertos a mudanças ou dispostos a se submeterem a novas experiências. 

 

7.4.1.2 As Visitas Pedagógicas no processo de formação do professor da EJA 

 

As visitas pedagógicas se constituem em um processo de observação direta, em 

sala de aula, realizada pelos membros da coordenação pedagógica que acompanha mais 

individualmente o professor alfabetizador durante sua estada no Projeto. As visitas são 

previamente agendadas e acordadas entre o coordenador pedagógico e o professor 

alfabetizador. Estas visitas objetivam “[...] observar e avaliar in loco o desempenho do 

educador” (IRELAND, 2000, p. 34). Elas possuem, ainda, caráter avaliativo, tanto para o 

coordenador pedagógico, como para o professor alfabetizador, como também formativo no 

que concerne ao seu objetivo, isto é, contribuir com a melhor performance didático-

pedagógica do educador, levando-o a refletir sobre a sua prática em sala de aula, como 

asseveram os depoimentos a seguir: 
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Mas, na visita pedagógica elas têm um olhar diferenciado do nosso que nos 

faz refletir, e elas levam isso no retorno das visitas pedagógicas. 

Mariana, 20 anos, professora alfabetizadora, graduanda em Pedagogia 

 

Elas eram os bichos papões das nossas aulas. [...] Não que fosse uma coisa 
para tolher, para bater, para fiscalizar... ah! Era um processo de parceria. 

[...] E era interessante isso. Eu lembro que tive uma visita uma vez, que me 

deixou bastante preocupada, porque eles ficavam lá sentados no final da 

sala, calados e, aí, você ficava naquela eu tô agradando? Tá bom? Tá ruim? 
Mas, eu vejo tudo isso como um conjunto. Isso também era necessário. 

Tinha retorno dessas visitas. Quando vinha o relatório, o feedback, a gente 

recebia o relatório todo rabiscado, com as observações [...]. E tudo isso nos 
trazem reflexões, são importantes. Eu sou uma pessoa que gosto de ser 

orientada [...]. É um outro olhar sobre a tua prática e eu acho que isso é a 

construção da tua formação. 

Flor, 36 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

Esta atividade de formação continuada na EJA, do ponto de vista da prática 

discursiva, apresenta, como enunciado, os seguintes elementos: a) coerência metodológica (os 

princípios norteadores – contextualização, significação operativa e especificidade escolar) e 

ideológica (Educação Popular) do fazer e o pensar pedagógico do PEZP; b) desenvolvimento 

profissional do educador após uma etapa formativa inicial e o contato com a realidade da sala 

de aula na EJA em um espaço escolar atípico (o canteiro de obras da construção civil); c) a 

identidade com a especificidade da EJA, sob a perspectiva da Educação Popular.  

Esses elementos são importantes para reflexão do formador e do professor 

alfabetizador visitado, uma vez que há, posteriormente, um encontro para se discutirem as 

observações feitas durante a visita (IRELAND, 2000). As visitas pedagógicas são um 

procedimento formativo que prioriza constatar como os professores alfabetizadores estão 

desempenhando, na prática, suas ações. Essas visitas também, promovem a reflexão sobre 

esta mesma ação em busca do melhoramento e atendimento aos objetivos do PEZP, como 

reforçam os seguintes depoimentos:  

 

As visitas pedagógicas é um momento de avaliar como o educador tá 

trabalhando em sala de aula e aquilo que ele vem planejando está sendo 
executado na aula, né? E, ainda tem o retorno depois dessa visita que 

também é um momento de crescimento. O retorno é com as coordenadoras 

que assistem a aula toda, e ficam só lhe avaliando naquele momento, 

anotando prá depois passar o que ela avalia o que poderia tá melhorando... 
dizer o que tá bom. 

Soraya, 24 anos, professora alfabetizadora, graduanda em Pedagogia 

 

Na visita pedagógica, elas ficam observando como ocorre a sua aula e ela 

sai antes do término. Depois elas dão um retorno com a descrição de como 
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ocorreu a aula, os pontos positivos e os pontos que deveriam ter melhora. 

Por exemplo, na minha visita pedagógica, eu lembro de uma fala de (cita o 

nome de um das coordenadoras atuais), ela disse: „apesar de você ter me 
olhado e ter chegado atrasada, conseguiu dar uma aula, trabalhou bem a 

questão da especificidade escolar de cada um dos alunos, trabalhando a 

questão de atividades diferenciadas‟. Eu acho que enaltece um pouco a 

gente, porque é bom você trabalhar e receber um elogio pelo seu trabalho, 
como também é bom receber uma crítica. 

Mariana, 20 anos, professora alfabetizadora, graduanda em Pedagogia 

 

As visitas pedagógicas propiciam à equipe de coordenação pedagógica se inteirar 

do progresso e das dificuldades enfrentadas em sala de aula pelo professor alfabetizador, para 

traçar medidas que possam ajudá-lo a superá-las, como se comprovou a partir do seguinte 

depoimento: 

 

A visita pedagógica, a meu ver, é a tônica do processo formativo. Na sala de 

aula pode-se perceber todo o processo de ensino e aprendizagem do 

educador e dos educandos; as necessidades e avanços dos sujeitos 
envolvidos, percebendo a apropriação que o educador já tem dos conteúdos, 

das atividades propostas e ainda da metodologia aplicada à luz dos 

princípios que norteiam a prática no PEZP. Reflete e encaminha a partir da 
necessidade percebida. Dependendo da necessidade, ela vira motivo para 

uma oficina pedagógica. 

Ametista, 51 anos, coordenadora pedagógica, graduada em História 

 

Como se verifica em relação às visitas pedagógicas, para o processo formativo de 

professores de EJA, constata-se que elas assumem uma importância impar, uma vez que 

possibilita a percepção do processo de ensino-aprendizagem no espaço da sala de aula no 

canteiro de obra, os avanços e as necessidades formativas ainda presentes no professor 

alfabetizador (apropriação dos conteúdos escolares, atividades didático-pedagógicas 

desenvolvidas e a assimilação dos princípios metodológicos do PEZP que embasam a prática 

educativo-escolar). Torna-se também um momento de avaliação e reflexão sobre a prática em 

sala de aula, tanto para o professor alfabetizador, como para o coordenador pedagógico, e 

servindo para constatar, ainda, a execução dos planos de aula previamente elaborados e 

discutidos nos encontros de planejamento. Outrossim, elas ajudam a traçar atividades do tipo 

oficinas pedagógicas, conforme a necessidade concreta destes educadores.   

Observa-se, ainda, o diálogo reflexivo em torno da ação do professor alfabetizador 

e, a partir das informações obtidas pela observação, torna-se um veículo motivador do 

crescimento profissional, através da reflexão crítica sobre a prática pedagógica, realizada em 

sala de aula no canteiro de obra. Logo, este tipo de atividade pedagógica possui relevante 

contribuição para o processo formativo contínuo dos professores alfabetizadores do PEZP. 
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Ainda, os elementos da prática, que caracterizam o fazer e o saber pedagógico do Projeto, 

funcionam também como dispositivos formativos do educador da EJA. As visitas 

pedagógicas, mais do que observar a prática do professor e, em seguida, refletir criticamente 

sobre os pontos observados, oportunizam ao professor repensar suas ações a partir do olhar 

externo sobre a sua prática. É uma forma de orientá-lo também no sentido de tomar decisões 

de forma autônoma para melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem na EJA. 

Percebe-se, portanto, que a formação continuada, a partir da visita pedagógica, 

retroalimenta a prática pedagógica e docente, isto é, na medida em que oportuniza ao 

coordenador observar, refletir e apontar suas contribuições para o professor alfabetizador, 

propicia também seu aprimoramento, para atender as questões observadas durante a visita 

pedagógica realizada.  

Em síntese, identificam-se neste discurso os enunciados que reforçam a 

necessidade do acompanhamento pedagógico do trabalho do professor da EJA, seja ela em 

nível de alfabetização, pós-alfabetização, ou séries e anos mais adiantados, para ajudá-lo no 

seu processo de aperfeiçoamento profissional, ao longo do exercício da docência.  

 

7.4.1.3 As fichas de acompanhamento do desempenho semanal do professor no processo 

de formação para a EJA: a sistematização da experiência de sala de aula no canteiro de 

obra 

 

As fichas de acompanhamento do desempenho semanal
100

, na condição de 

mecanismos da formação continuada do professor para a EJA, apresentam os enunciados em 

favor da sistematização/reflexão/avaliação, registro/memória e socialização da prática 

cotidiana docente em sala de aula, como é possível identificar no seguinte discurso:  

 

Durante o ano todo, cada educador preenche semanalmente uma ficha de 

acompanhamento em que anota o que foi planejado, o que aconteceu, o que 

pensou sobre o que aconteceu e, com base nessas reflexões, quais os 

encaminhamentos pretendidos. A ficha foi introduzida com três objetivos 
básicos. Primeiro, visa ajudar ao professor sistematizar e avaliar a sua 

própria prática. Em segundo lugar, foi concebida como uma memória e 

registro do cotidiano da escola. E, em terceiro lugar, foi planejada como 
uma forma de socializar a experiência individual de cada educador. As 

fichas podem ser consultadas por qualquer membro do projeto. A 

coordenação incentiva educadores enfrentando uma situação nova ou um 
problema desafiador a consultar a ficha de alguém que já enfrentou uma 

situação ou problema parecido. As fichas são lidas pela coordenação e 

                                                
100 Modelo da Ficha de Acompanhamento de Execução Curricular do PEZP, consultar o Anexo H. 
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discutidas individualmente com o educador (IRELAND, 2000, p. 34-35, 

grifos nossos).    

 

Primeiramente, cabe ressaltar que, na prática discursiva de formação de 

professores alfabetizadores do PEZP, encontram-se indícios de certa valorização em favor da 

sistematização da prática cotidiana desenvolvida em sala de aula. Isto se evidencia desde o 

curso de formação inicial, quando se discute sobre a Sistematização. Entre as atividades 

realizadas neste curso, estão os relatórios que o candidato elabora sobre a experiência 

vivenciada neste processo. A valorização remete ao cenário discursivo dos anos 1990, quando 

a EP começava a passar por mudanças, oriundas das revisões teóricas, políticas e econômicas 

planetárias, como a apontada no capítulo primeiro desta tese. No interior dessas críticas, 

encontravam-se “[...] a escassa discussão teórica dos postulados das ações da EP, o não 

aprofundamento das mudanças operadas, localismo das ações e seu baixo impacto ao nível 

nacional, assim como os efeitos do chamado „basismo‟ e a não avaliação das experiências” 

(GOHN, 2002, p.53).  

Em segundo lugar, por se tratar de uma experiência desenvolvida conjuntamente 

entre os movimentos sociais (representado pelo movimento sindical, a partir do lugar do 

SINTRICOM) e por uma universidade pública, a sistematização do fazer cotidiano didático-

pedagógico, seja em sala de aula, seja nas atividades de coordenação e assessoria pedagógica, 

está alicerçada em uma ordem na qual a reflexão, a avaliação, a socialização e a produção de 

conhecimento se destacam, caracterizando este segundo sujeito na sociedade: a universidade. 

À vista disso, o PEZP, aqui caracterizado e identificado como uma experiência situada no 

campo discursivo dos movimentos sociais, compartilha da concepção de sistematização como 

sendo a 

 

[...] interpretação crítica de uma ou várias experiências que, a partir de seu 

ordenamento e reconstrução, descobre ou explicita a lógica do processo 

vivido, os fatores que intervieram no dito processo vivido, como se 
relacionaram entre si e porque o fizeram desse modo (HOLLIDAY, 1996, p. 

29, grifos do autor).     

 

Desse modo, sob este ponto de vista acima expresso, a sistematização procura 

superar as seguintes questões (HOLLIDAY, ibidem): não se configura como a simples 

narração de experiências; não está limitada à descrição de processos e à classificação de 

experiências; não se resume à ordenação e à tabulação de informações e, por fim, não 

constitui uma dissertação teórica exemplificada com referências práticas. Este discurso 
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denuncia o caráter complexo e a relevância que a sistematização da experiência possui. 

Partindo desta concepção, e, adentrando no campo da formação de professores, a importância 

dada à sistematização, como dispositivo formador deste profissional, é ressaltada como um 

elemento indispensável e privilegiado da formação, sob a égide da Educação Popular. De 

acordo com este mesmo autor,  

 

Nossas experiências se convertem, graças a ela, na fonte mais importante de 

aprendizagem teórico-prática que temos: para compreender e melhorar 
nossas práticas, para extrair os ensinamentos e compartilhá-los com outros, 

para contribuir com a construção de uma teoria que responda à realidade e, 

por isso, permita orientar nossa prática à sua transformação. 
Concebida assim, a sistematização não pode ser um fato pontual e sim 

permanente e deve, por conseguinte, ser realizada pelos próprios educadores, 

animadores, dirigentes e setores populares que comprometem sua vida 
cotidianamente nesses processos (HOLLIDAY, 1996, p. 44).  

 

O discurso da sistematização da experiência nos remete ao território da formação 

docente, que privilegia e valoriza a constituição de um sujeito-profissional emancipado, livre 

para refletir e avaliar suas ações, a partir do registro de suas memórias experienciadas, em sala 

de aula, com os alunos jovens e adultos trabalhadores. Revela, ainda, os discursos que 

propagam enunciados que reforçam a prática como construtora de saberes, capaz de contribuir 

para mudanças significativas em sua subjetividade profissional, uma vez que este professor 

vai se percebendo no processo, exercita a sistematização da sua própria experiência em sala 

de aula, e dela retira as conclusões para o seu aperfeiçoamento constante. Desse modo, 

melhora o seu desempenho profissional e rompe com a lógica formativa pela qual “[...] nega 

aos profissionais do ensino e às suas práticas o poder de produzir saberes autônomos e 

específicos ao seu trabalho” (TARDIF, 2004, p. 236). 

Nas informações coletadas nesta investigação, temos uma ideia da importância 

atribuída à sistematização da experiência de sala de aula. Ela se constitui em um instrumento 

pedagógico pelo qual o professor alfabetizador do PEZP socializa sua rotina cotidiana de sala 

de aula com os seus alunos-operários, possibilitando a reflexão e a avaliação continuamente 

nesta rotina didático-pedagógica, tornando possível o registro da memória do projeto de como 

se faz e como se trabalha em sala de aula nos canteiros de obra. Portanto, a sistematização, a 

partir das fichas de acompanhamento do desempenho semanal do professor alfabetizador, no 

processo de formação para a EJA, se configura em mais um elemento pedagógico 

imprescindível para esta mesma formação continuada, uma vez que elas revelam as 

dificuldades didático-pedagógicas, propicia a ação-reflexão-ação desta prática, contribui com 
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o processo de avaliação da aula e o crescimento do professor alfabetizador, além de preservar 

a memória histórica do Projeto para servir de fonte de pesquisa, como foi constatado nos 

depoimentos a seguir: 

 

Na sistematização, a gente procura tá deixando claro isso, que dificuldade 

nós tivemos para estar pondo em prática aquela rotina que foi planejada e 

de uma forma ou de outra a gente termina demonstrando que tem 
dificuldade em algum conteúdo, em alguma discussão, em alguma temática. 

Maria, 25 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

Bem, formação é tudo, né? Então, a própria sistematização, quando estamos 

sistematizando, é surpreendente. Até assim... é uma coisa muito boa. No 

momento que a gente está sistematizando, a gente vai percebendo que a 
gente está fazendo aquela relação praxiológica, né? Reflete, aí depois a 

gente age e aí, reflete de novo, né? 

Noemi, 23 anos, professora alfabetizadora, pedagoga 

 

E, também, das minhas sistematizações ela sempre dava retorno. E, a gente 

conversava numa perspectiva de crescimento, porque ela colocava algumas 

observações em minha ficha [...]. Eu sempre colocava muito as minhas 

dúvidas nas sistematizações. Do que eu tinha feito, do que eu não tinha feito, 
e, aí, ela sempre trazia umas reflexões e, essa troca, mesmo que por escrito, 

era muito importante.  

Beatriz, 34 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga  

 

As fichas de acompanhamento disposta pelo PEZP, na prática corrente do 
educador, tem dois objetivos claros: 1 – Guardar a memória do Projeto e 

manter um banco de dados para pesquisa. 2 – Garantir avaliação contínua 

da prática e para aperfeiçoar a escrita sistemática do educador frente aos 
conteúdos trabalhados em sala de aula. 

Ametista, 51 anos, coordenadora pedagógica, graduada em História 

 

O registro nas fichas de acompanhamento possibilita o exercício da reflexão 

por meio da escrita e serve também para nortear os educadores quanto à 
sequencia didática. Garante, também, a memória do Projeto servindo aos 

futuros educadores do Projeto que não tem experiência na especificidade da 

EJA. 

Isabelita, 45 anos, ex-coordenadora pedagógica, pedagoga  

 

Ressalta-se, ainda, que as fichas de acompanhamento do desempenho semanal do 

professor (ou diário de campo), segundo Ireland et al. (1998. p. 18), também se constituem 

em instrumento de socialização para discussão e formação dos professores. Estas, após serem 

discutidas com eles, ficam à disposição dos demais professores, pesquisadores e interessados 

para consultas e estudos. 

Para além disso, e complementando este discurso, identificam-se os enunciados 

que se reforçam, a partir da sistematização da experiência da sala de aula, em favor da 
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constituição do Professor reflexivo (ALARCÃO, 2004; PIMENTA, GHEDIN, 2005; SCHÖN, 

2000; SERRÃO, 2005, ZEICHNER, 2003). O discurso sobre a educação do profissional 

reflexivo tem sua sistematização atribuída originalmente a Schön (2000). O que observamos, 

a partir da análise das fichas de acompanhamento do desempenho do professor do PEZP, é 

que ela pode ser um indício da formação profissional na área da docência que contribui para 

que os professores alfabetizadores exerçam a reflexão de sua prática, segundo o paradigma do 

professor reflexivo, no instante em que ele é instigado a sistematizar/refletir/avaliar e apontar 

os encaminhamentos seguintes, para desenvolver a sua prática didático-pedagógica em sala de 

aula, como nos revela os enunciados presentes nesta ficha: “O que eu planejei?”; “O que 

aconteceu a partir do planejado?”; “O que eu penso sobre o que aconteceu?”; “Com base 

nessas reflexões, quais os encaminhamentos pensados?” (PROJETO ESCOLA ZÉ PEÃO... 

1998). 

A ênfase no discurso pela formação do professor reflexivo no Brasil defende que, 

nesta hipótese, o professor não é mero reprodutor de conhecimentos e que nem sempre a 

lógica da racionalidade técnica serve para solucionar os problemas complexos advindos da 

prática pedagógica cotidiana dos professores (ALARCÃO, 2004; SCHÖN, 2000). Ou como 

enuncia Zeichner (2003, p. 41), a noção de professor reflexivo supera a “[...] visão do 

educador como um técnico que apenas executa o que mandam os outros, apartados da sala de 

aula, e contra a aceitação de formas verticalizadas de reforma educacional, que envolvem os 

professores unicamente como participantes passivos”.   

Sob esta noção, Zeichner (2003) reforça esta formação discursiva, ao definir que o 

professor reflexivo, como sujeito autônomo, capaz de tomar suas decisões em torno de uma 

dada situação de sala de aula e de escola, tem no seu aluno o norte para resolvê-lo. Por outro 

lado, não se devem restringir as preocupações do professor apenas à sala de aula e aos alunos. 

A ação do professor reflexivo é muito mais ampla que isso. Ela envolve uma peça 

fundamental do jogo de xadrez, ou seja, a coletividade dos professores no processo de 

superação de seus desafios (Cf. ZEICHNER, 2003). Conforme assevera esse mesmo autor, 

não apenas refletir a prática pedagógica da sala de aula torna-se fundamental para que se 

forme o professor reflexivo. É preciso que, 

 

A formação reflexiva do professor que estimule o desenvolvimento genuíno 
do educador só deve ser apoiada se estiver vinculada à luta por mais justiça 

social e se contribuir de algum modo para estreitar a brecha na qualidade da 

educação à disposição dos alunos de diferentes estratos (ZEICHNER, 2003, 
p. 46).  
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Assim sendo, há uma dada formação discursiva que defende a ideia de que o 

professor formado, a partir do paradigma do professor reflexivo, encontra soluções, com base 

na reflexão sobre a sua práxis pedagógica. Esta, no sentido da compreensão de práxis 

pedagógica como um modo, uma forma de reorganização da ação pedagógica que extrapola a 

ação docente (SOUZA, 2007). Ela aglutina, inclusive, todas as ações da escola. No tocante à 

formação inicial e continuada, a práxis pedagógica se constitui também em um processo que 

visa romper com a concepção de educação que não valoriza os seres humanos em suas 

singularidades. Para esta práxis o professor é parte integrante do todo, nem o mais importante, 

nem acima, mas fazendo parte do conjunto.  

Desse modo, Souza (2007) defende a ideia de que a práxis pedagógica contribui 

para o processo de construção da natureza humana dos seres humanos. Ela, desenvolvida por 

seres humanos, por gente, não tem outra finalidade, a não ser corroborar esse processo de 

humanização de homens e mulheres e a construção de uma escola diferente da estrutura da 

atual organização: burocrática e individualista. Essa mesma práxis pedagógica não está 

circunscrita ao ambiente escolar, mas, como diz Souza (2007), pode ser realizada em todos os 

espaços educativos existentes na sociedade, a exemplo das ruas, hospitais, fábricas, sítios, 

movimentos sociais, igreja etc. 

Portanto, a ação do professor reflexivo não acontece de modo isolado, 

descontextualizado, sem levar em consideração fatores outros, a exemplo da própria condição 

do corpo discente. Sendo assim, esta ação parte do individual para o coletivo, considerando os 

mecanismos de colaboração e reflexão conjunta no organismo social escolar onde o professor 

encontra-se inserido, uma vez que a ação reflexiva não se encontra isolada no tempo e no 

espaço. É preciso, portanto, buscar o diálogo como fonte relevante para este fim, ou seja: “Um 

diálogo consigo próprio, um diálogo com os outros incluindo os que antes de nós construíram 

conhecimentos que são referências e o diálogo com a própria situação, situação que nos fala, 

como Schön se refere na sua linguagem metafórica” (ALARCÃO, 2004, p. 45-46). 

Logo, o que se observa na prática discursiva do PEZP é que as fichas de 

acompanhamento do desempenho semanal do professor revelam a sua intencionalidade e o 

seu poder em favor da formação de professores para a EJA, pautada na 

sistematização/reflexão/avaliação e socialização da prática, a partir do resgate/registro das 

memórias vivenciadas em sala de aula. Esta, por sua vez, somente funciona, quando acoplada 

aos demais mecanismos aqui descritos e analisados (visitas e oficinas pedagógicas, discussões 

individuais e coletivas, participação em seminários/eventos e assembleias do sindicato, 
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reuniões pedagógicas e reuniões avaliativas do processo), uma vez que todas estas estratégias 

formativas confluem para somar com o processo em questão.  

 

7.4.1.4 Discussões individuais ou coletivas no processo de formação do professor da EJA 

 

Este recurso pedagógico se define como sendo o espaço/horário que os 

coordenadores pedagógicos reservam, no transcorrer da semana, para atendimento na sala da 

coordenação pedagógica do Projeto, funcionando em dois turnos. O agendamento é 

espontâneo, quando o professor marca horário com um dos coordenadores ou com todos, 

dependendo do conteúdo da conversa, ou quando um grupo de professores agenda um 

encontro para discutir sobre algo pertinente à sua sala no espaço do canteiro de obra
101

. O 

agendamento também é feito por membros da coordenação pedagógica e, nesse, caso, 

acontece após a realização das visitas pedagógicas com o propósito de retorno/socialização 

das mesmas, de informes gerais etc. Mas a questão é: discussões individuais ou coletivas no 

processo de formação do professor para a EJA? Quais os enunciados e como eles podem 

contribuir para esta formação? Conforme os depoimentos obtidos, as discussões individuais 

ou coletivas, no processo de formação do professor da EJA, objetivam transmitir segurança ao 

professor alfabetizador, oportunizando-lhe socializar, com a coordenação pedagógica do 

PEZP e os demais professores, suas dificuldades em relação ao processo e de ensino de 

aprendizagem em sala de aula no canteiro de obra, bem como de identificar as dificuldades 

vivenciadas no coletivo dos professores alfabetizadores, como se verificou em nossa 

investigação, através dos seguintes depoimentos de professores alfabetizadores e 

coordenadores pedagógicos do Projeto:  

 

Sempre tínhamos um coordenador na sala para o caso de dúvidas ou 

atendimentos individuais, esse apoio era muito importante. Esse apoio da 

coordenação era fundamental [...]. Na verdade, todo esse apoio me dava 
segurança e asas para criar e inovar na sala de aula. Sentia que não estava 

só. 

Beatriz, 34 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

As discussões individuais têm por objetivo sanar dificuldades especificas. Já 
os momentos coletivos têm por objetivo identificar as dificuldades que são 

                                                
101 Vale salientar que, durante toda a década de 1990 e início dos anos 2000, os canteiros de obras em que se 

realizava o Projeto Escola Zé Peão, em sua quase totalidade, abrigava duas salas de aulas: uma, destinada aos 

alunos-operários em nível de alfabetização (Programa APL), e a outra, para os que já possuíam certo domínio 

da leitura e da escrita (Programa TST).  
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comuns a todos os educadores e por outro lado a socialização de atividades 

significativas. 

Isabelita, 45 anos, ex-coordenadora pedagógica, pedagoga 

 

Os momentos individuais e coletivos fazem parte do processo de formação 
desenvolvido pelo PEZP. Todos objetivam potencializar os educadores, 

sobretudo no que tange aos conteúdos, a metodologia e a reflexão crítica da 

prática em EJA numa perspectiva popular. 

Ametista, 51 anos, coordenadora pedagógica, graduada em História 

 

Mais uma vez, percebe-se que o discurso do PEZP, no tocante a esta prática 

formativa, direciona para a formação discursiva, que compreende o trabalho docente como 

uma atividade coletiva e interativa. Concernente ao trabalho coletivo, o discurso propagado 

por Tardif e Lessard (2008, p. 183) reforça esta lógica, a partir do seguinte enunciado: 

 

Cada professor exerce uma determinada função pessoal que se atualiza no 
„espaço privado da classe‟, na relação com seus alunos; mas há também um 

papel público na coletividade de trabalho e na escola. Essa coletividade 

comporta aspectos formais (encontros, reuniões, comissões, tarefas comuns, 

participação em jornadas pedagógicas, supervisão de estagiários, etc.) e 
informais (conversa na sala de professores, troca de ideias ou de materiais 

pedagógicos, projetos pessoais de dois ou mais professores, etc.) 

 

A docência, sob esta perspectiva, não concebe apenas o trabalho isolado do 

professor. A participação, as trocas de ideias e as demais ações formais e informais vão se 

constituindo na ação pedagógica e profissional do educador. A interatividade, por sua vez, 

caracteriza o alvo da sua ação pedagógica, ou seja, o trabalho com pessoas (alunos, 

professores, coordenadores pedagógicos). Ainda compondo essa mesma formação discursiva, 

relativa às discussões individuais ou coletivas, no processo de formação do professor para a 

EJA, o discurso difundido por Giovanetti (2005, p. 247) revela os enunciados os quais 

ratificam a educação como um meio que “[...] lida diretamente com os seres humanos, e, 

sendo a EJA um campo da educação que se dedica a seres humanos marcados pela exclusão 

social [...]”, afirma, ainda mais, a necessidade das trocas de ideias e discussões, como 

elementos imprescindíveis à formação continuada do educador.  

Diante disto, o que está presente, no trajeto compreendido entre a década dos anos 

1990 e anos 2000, na prática discursiva do PEZP, atinente às discussões individuais ou 

coletivas no processo de formação do professor para a EJA, é que a ação docente não é 

concebida como um ato isolado, assistemático, improvisado e não refletido. É considerada 
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como ação refletida de debate e diálogo entre pares (os professores) e entre os professores e a 

equipe de coordenação pedagógica que acompanha e orienta esta ação.  

Estes enunciados rompem com a ideia de que, no PEZP, as ações didático-

pedagógicas não acontecem “ao vento”, “desorientadas”, sem o acompanhamento e a 

socialização entre os sujeitos envoltos no processo educativo e formativo. Isto revela, 

também, enunciados no sentido de que não é apenas lutar pelo direito à educação para os 

jovens e adultos, mas, igualmente, lutar pelo direito à formação de professores para esta 

modalidade educativa (IRELAND, 2000; PARECER CNE/CEB n° 11/2000; SOARES, 2005), 

de modo responsável e sistemático.  

 

7.4.1.5 Oficinas pedagógicas no processo de formação do professor da EJA 

 

A oficina pedagógica é uma estratégia formativa que se utiliza da técnica de 

trabalho em grupo, com vistas ao aperfeiçoamento e à superação de determinadas deficiências 

encontradas no processo de ensino-aprendizagem, tanto por parte do professor em sala de 

aula, como do aluno. Ela também oportuniza a constituição de espaços inspiradores de ideias, 

que os professores podem recriar e desenvolver em suas salas de aulas. 

Na prática discursiva do PEZP, os conteúdos das oficinas pedagógicas são 

bastante diversificados e contemplam as duas grandes áreas do conhecimento, trabalhadas no 

processo de alfabetização (linguagem e matemática), e a sua articulação ou o seu diálogo 

interdisciplinar com os conteúdos sociopolíticos, da saúde, da arte-educação, da história, da 

geografia etc., como afirmam os estudos realizados por Deus (2005, p. 71): “Seu trabalho 

pedagógico tem como espinha dorsal uma proposta interdisciplinar que permeia as diversas 

áreas do conhecimento (Linguagem, Matemática e Estudos da Sociedade e da Natureza) [...]”. 

De acordo com uma das coordenadoras pedagógicas do presente projeto, 

 

As escolhas dos conteúdos das oficinas pedagógicas são feitas a partir das 
necessidades de aprendizagem que os educadores e educandos demandam. 

No primeiro momento, pela história acumulada do PEZP, são definidos 

conteúdos que já fazem parte da estrutura curricular do mesmo. O tema 

central Identidade e Cultura norteia todos os subtemas sociais que 
trabalhamos. Os conteúdos da linguagem e da matemática também são 

motivos das oficinas, especialmente para trabalhar a metodologia, o jeito de 

fazer numa perspectiva popular. Esse fazer contínuo contribui 
significativamente com a prática educativa dos educadores, sobretudo por 

serem inexperientes e compreender o fazer educativo a partir da sua 

experiência escolar. 

Ametista, 51 anos, coordenadora pedagógica, graduada em História 
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As oficinas pedagógicas acontecem durante todo o ano letivo do Projeto 

(geralmente de março a dezembro), sob a orientação da coordenação pedagógica, e se 

constitui em uma série de atividades direcionadas aos professores alfabetizadores, com vistas 

a contribuir para o aperfeiçoamento de sua prática pedagógica em sala de aula (IRELAND et 

al. 1998) e, ainda, “aprofundar conteúdos que os educadores apresentavam dificuldades” 

(Isabelita, 45 anos, ex-coordenadora pedagógica, pedagoga). As oficinas pedagógicas são 

estratégias pedagógicas de ensino que formam um conjunto de técnicas e de atividades que 

objetivam contribuir para melhorar o processo de ensino e de aprendizagem, através de 

vivências práticas, baseadas em temas de interesse, seja do professor, seja dos alunos 

(MOITA, ANDRADE, 2006; RANGEL, 2005).  

No caso da formação continuada, as oficinas pedagógicas propiciam ao professor 

vivenciar, com base em sua necessidade e realidade, aspectos do seu contexto que o 

direcionem a buscar elementos que possam colaborar para melhorar o seu desempenho 

pedagógico. Na prática discursiva do PEZP, esta é a função pedagógica das oficinas. O seu 

conteúdo é construído, a partir do que é constatado, após as visitas pedagógicas, pela equipe 

de coordenação, através das fichas de acompanhamento pelas quais os professores 

alfabetizadores fazem a reflexão e o relato de suas experiências de sala de aula e das 

conversas individuais e coletivas. Por exemplo, em 13 de setembro de 2009, em um dos 

momentos de observação por nós realizada do Projeto, o conteúdo trabalhado foi as 

Operações matemáticas básicas e a sua articulação com os conteúdos sociais. Este conteúdo 

surgiu em decorrência da necessidade de aprendizagem dos professores do PEZP, enfrentada 

em sala de aula e objetivou discutir tal assunto no coletivo, por intermédio desta estratégia 

formativa. A metodologia utilizada procurou valorizar as dificuldades apresentadas pelo 

conjunto de professores, anteriormente detectadas através das visitas pedagógicas e das fichas 

de acompanhamento. 

Esta metodologia fez com que cada professor alfabetizador pudesse socializar 

suas dificuldades de ensino e de aprendizagem, no trato com a matemática em sua sala de 

aula, e, com base nessas dificuldades, a equipe de coordenação pedagógica procurou 

discutir/construir com os professores as alternativas para sanar ou minimizar os problemas 

enfrentados. O impacto das oficinas pedagógicas, como elemento que contribui com a prática 

pedagógica do professor alfabetizador em sala de aula, foi constatado a partir dos seguintes 

enunciados: “trazer dicas”, “discutir conteúdos”, “ampliar as estratégias”, “aprendizado”, 

“articulação dos conteúdos direcionados à realidade dos educandos”, a partir dos 

depoimentos abaixo: 
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[...] as oficinas trazem muitas dicas. A gente aprende a trabalhar alguns 

recursos pedagógicos de matemática, né? Aprende a usar o ábaco, o Q.V.L. 

É.... essa coisa da DST que também é tema e também é conteúdo. 

Renato, 26 anos, professor alfabetizador, graduando em Pedagogia 
 

 

As oficinas pedagógicas é um momento assim... é... muito rico prá gente, 

porque além da gente estar discutindo esses conteúdos, tanto esses 

conteúdos próprios mesmo da prática da sala de aula, né? Como os demais, 
a gente também amplia as nossas estratégias e fica compreendendo, né? 

Tendo novas ideias, aprimorando uma coisa ou outra, ampliando, 

associando, e é muito interessante porque é um momento bem rico assim né? 
De um aprendizado e também de construção de aprendizagem. 

Maria, 25 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

Agora, as oficinas eram bem interessantes! Porque muitas vezes a gente 

tinha essa dificuldade de interligar os conteúdos. Porque tínhamos que 
trabalhar como professores polivalentes, entre aspas, né? Matemática, com 

noções de saúde, o ensino das ciências sociais, português e, então, como 

fazer isso? Como interligar? Essas oficinas que nos eram oferecidas, elas 

eram muito importante nesse sentido, de como articular.  

Flor, 36 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

Nós apresentamos as temáticas e as dificuldades [...]. Por exemplo, estamos 

com dificuldade de trabalhar a matemática. Aí, na formação continuada faz 

uma oficina sobre como trabalhar a matemática na Educação Popular? 
Como trabalhar a matemática numa determinada temática? Por exemplo, 

nós estávamos com muita dificuldade para trabalhar relacionando a 

gramática com a temática. Como alguns educadores tinham entrado na 
temática meio ambiente, então elas (as coordenadoras pedagógicas) 

apresentaram um texto que podia ser discutido em sala de aula, para quem 

estava trabalhando a temática meio ambiente, mas sem ser algo conceitual 

[...], mas que, você percebia que neste texto havia o meio ambiente contido 
nele. Então, eu acho que os conteúdos são mais voltados para a realidade 

dos educadores. 

Mariana 20 anos, professora alfabetizadora, graduanda em Pedagogia 

 

Assim, essa estratégia formativa do PEZP compartilha da mesma formação 

discursiva pela qual 

 

[...] as oficinas pedagógicas servem de meio tanto para a formação contínua 

do(a) educador(a) escolar quanto para a construção criativa e coletiva do 

conhecimento por alunos e alunas, professores e professoras que trabalham 
na escola pública. Essa metodologia é pensada com o olhar voltado para a 

formação desses(as) profissionais de ensino, no contexto de um modelo 

epistemológico que supõe o conhecimento como um processo (cri)ativo de 

apropriação e transformação da realidade (MOITA, ANDRADE, 2006, p. 1-
2). 
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Portanto, esta estratégia, para a formação de professor da EJA, assume 

importância no processo formativo contínuo, revelando os enunciados do aperfeiçoamento 

profissional, a partir do fazer/refletir sobre as dificuldades da prática no coletivo, tendo a 

realidade da sala de aula como cenário principal da formação. As oficinas pedagógicas 

trabalham com foco na superação/indicação regulares das dificuldades apresentadas pela 

equipe de professores. O trabalho no coletivo torna-se uma de suas estratégias de ação. Há, 

em um trabalho como este, a colaboração entre a equipe e as experiências vivenciadas por 

cada professor que, ao serem socializadas no grupo, incorporam-se ao crescimento dos demais 

participantes.  

A oficina pedagógica, como uma prática da formação do professor para a EJA, 

coopera para o dispositivo da interatividade, o qual se configura como uma das características 

do trabalho docente. A interatividade, tanto ocorre na sala de aula com os alunos, como em 

outros espaços formativos onde os professores se relacionam entre eles próprios (TARDIF; 

LESSARD, 2008).  

A oficina pedagógica, neste caso, traz contribuições para o processo formativo 

contínuo de professores que militam no campo da EJA e enuncia: aperfeiçoamento 

profissional, interatividade, socialização de experiências, trabalho coletivo, vivências, 

diálogo, realidade de sala de aula, dificuldade de ensino e de aprendizagem. Portanto, ela faz 

parte das metodologias que compõem o paradigma da Educação Popular, especialmente, 

quando é desenvolvida na perspectiva da construção individual e grupal, e, igualmente, 

quando a oficina pedagógica é construída com base na realidade concreta dos professores em 

sala de aula.  

 

7.4.1.6 Participação em seminários/eventos no processo de formação do professor da EJA 

 

Na prática discursiva e não discursiva do PEZP, a formação continuada do 

professor para a EJA abrange espaços formativos diversos, como anteriormente citados. Seu 

discurso nos remete a enunciados em que a formação continuada é, também, 

corresponsabilidade do professor, e, para o PEZP, tal acontece em diferentes espaços, entre 

eles: seminários/eventos organizados por outras instituições e a participação nas assembleias 

do Sindicato (IRELAND et al., 1998, p. 48). Referente ao espaço formativo dos seminários e 

eventos, a prática discursiva do PEZP nos mostra a importância atribuída à participação de 

seus professores em tais espaços, uma vez que:  
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[...] tais atividades fazem parte da formação geral do educador. É importante 

que o educador se confronte com outras experiências educativas baseadas 

em diferentes concepções teórico-metodológicas para poder comparar e 
avaliar a sua prática e a proposta da escola (IRELAND, 2000, p. 35).  

 

Nesta formação discursiva, identificaram-se enunciados que pregam a 

participação em seminários/eventos como elemento imprescindível, tanto à formação 

profissional dos professores alfabetizadores do Projeto, como à reflexão sobre a prática 

pedagógica no campo da EJA:  

 

O PEZP é um Projeto de extensão universitária, assim, a vida enquanto 
educador alfabetizador dos alunos é temporária. O envolvimento dos 

mesmos em espaços que promovam aprendizagem sobre a EJA numa 

dimensão mais ampla é importante para a formação profissional do mesmo, 
bem como para sua prática no PEZP. Nessas vivências o educador do Zé 

aprende, ensina e se prepara para o seu futuro profissional. 

Ametista, 51 anos, coordenadora pedagógica, graduada em História 
 

 

Os alunos sempre eram incentivados a relatar as suas experiências em 

eventos. No período que eu fui coordenadora não tinha muito esta prática. 

Hoje a participação dos educadores em eventos vem garantindo a 

divulgação do Projeto e a reflexão sobre a especificidade da prática 
pedagógica na EJA. 

Isabelita, 45 anos, ex-coordenadora pedagógica, pedagoga 

 

A formação do professor no PEZP assume dimensões amplas e complexas, no 

instante em que o seu espaço ultrapassa os limites da escola e daqueles que, costumeiramente, 

as secretarias de educação oferecem. Há a responsabilidade das instituições formadoras, como 

as Instituições de Ensino Superior (IES), o Ministério da Educação e as Secretarias de 

Educação, com o gerenciamento de uma política de formação continuada para os professores 

da EJA, como também há uma formação discursiva que ecoa acerca da responsabilidade que o 

próprio professor assume sobre a sua formação, como reforça Santos (2007, p. 36): 

 

Diante dessas preocupações, é necessário falar e pensar a Educação e os 

processos de formação sobre outro prisma, ou seja, o da autoformação, no 
sentido de dar protagonismo ao sujeito, para que ele possa detectar as suas 

necessidades formativas e avaliar os modos, os lugares e tempos de trocá-

los. 

 

Sob este prisma, os enunciados constantes, no discurso sobre a formação de 

professores do PEZP, revelam a autoformação e o contato com a pluralidade de ideias 

pedagógicas, como elementos constitutivos da formação continuada deste profissional. Estes, 
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por sua vez, favorecem ao professor o exercício do protagonismo, como ator capaz de buscar 

sua formação nos espaços/tempos que julgar adequado à sua necessidade formativa, como 

também lhe possibilita a autoavaliação da prática pedagógica, por intermédio do contato com 

outras ideias/posturas existentes para além do Projeto, revelando, ainda, enunciado no qual a 

autoformação se constitui em um dispositivo que instiga à construção contínua da identidade 

profissional na EJA.  

A autoformação, aliada a outras questões referentes a esta problemática, compõe 

o rol daquilo que Imbernón denomina de novas tendências na formação permanente do 

professorado, a qual supera a lógica da “[...] formação estritamente disciplinar e de questões 

genéricas sociopolíticas que podem levar, quando apenas elas se dão na formação, à ausência, 

ao abandono, à desmoralização, à rotinização de tomar a formação como algo alheio e ao 

cansaço da formação permanente” (IMBERNÓN, 2009, p. 36).  

O discurso da autoformação de professores, no campo da EJA, apresenta, 

igualmente, os enunciados em que diferentes espaços/tempos desta formação se compõem em 

uma complexa rede de saberes e de práticas por onde estes professores transitam, seja no 

processo de formação inicial, seja ao longo de sua trajetória profissional (SANTOS, 2000).  

Quanto ao contato do professor com outras ideias pedagógicas para poder 

autoavaliar-se, este encontra sua formação discursiva no campo legal, a partir da Lei 9.394/96, 

em seu artigo 3º, inciso III, o qual institui os Princípios e os Fins da Educação Básica 

Nacional, dentre os quais, o do Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas que, por 

sua vez, compõem a teia discursiva do regime político democrático no campo da Educação. 

Este discurso, por sua vez, nos direciona aos enunciados em favor da liberdade, 

tão propalada no transcurso do Regime Militar no país, entre as décadas de 1960 a 1980. Este 

discurso remonta nossa memória discursiva à história de opressão e silêncio, vivenciado em 

um período considerado opressor e silenciador da liberdade. No discurso freireano, o ato de 

ensinar requer liberdade e autoridade, isto é, ambas são interdependentes, não se sobrepõem, 

pelo contrário, se completam, respeitam seus limites: “Quanto mais criticamente a liberdade 

assuma o limite necessário tanto mais autoridade tem ela, eticamente falando, para continuar 

lutando em seu nome” (FREIRE, 2005, p. 105). Deste modo, no discurso do PEZP, a 

liberdade do professor, de poder escolher participar de outros espaços formativos, com ideias 

e práticas pedagógicas diversas, indicia sua posição pela preservação do discurso em favor da 

democracia e da formação de professores de EJA ampla e em diversificados territórios 

formativos.    
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7.4.1.7 Participação nas assembleias do Sindicato no processo de formação do professor 

da EJA 

 

A formação de professores é complexa e não se limita apenas aos espaços 

demarcados, como a escola ou aqueles costumeiramente indicados pelas secretarias de 

educação. Bastos (2000) reafirma a complexidade do espaço/tempo da formação de 

professores e entende que a práxis formativa do sindicato está em dar oportunidade ao 

professor, momento e espaço do fazer/pensar a prática política coletiva. Na esteira da 

discussão sobre a formação do professor para a modalidade EJA, há, entre os espaços/tempos 

desta formação, a participação dos professores alfabetizadores do PEZP nas assembleias do 

sindicato.  E, tal participação, se constitui em momento/espaço da formação para estes 

educadores, como se constatou no seguinte discurso:  

 

Como Escola do sindicato que não pretende ser uma escola sindical, 
consideramos como parte integral da dimensão política da formação do 

educador uma compreensão das políticas, funções e principais bandeiras de 

luta do SINTRICOM, e dos movimentos sindicais locais e nacionais. Assim, 
a participação do educador nas Assembléias do sindicato se caracteriza como 

mais um espaço de formação e de solidariedade política com os seus alunos. 

Embora não se pretenda que o educador seja o representante do sindicato no 
canteiro de obra [...] o professor precisa ser suficientemente bem informado 

sobre detalhes como os direitos básicos do trabalhador, a tabela dos salários, 

os cálculos do FGTS, férias, aviso prévio, a convenção coletiva da categoria 

etc. para incorporar elementos de tais questões como conteúdo dos temas 
sociais e das aulas de linguagem e matemática. Desta forma, o educador 

constitui um elo importante entre escola e sindicato da mesma forma que se 

caracteriza como um elo entre a escola e o seu curso na Universidade 
(IRELAND, 2000, p. 35).  

 

Inicialmente, há o discurso que compreende o sindicato como o espaço coletivo 

de luta, mobilização, reivindicação e formação política, capaz de contribuir com a construção 

coletiva da escola (SANTOS, 2000, p. 20). Sob a égide da Educação Popular, o discurso em 

favor da formação de professores para a EJA leva em consideração a realidade de vida dos 

educandos. Neste caso, podemos apontar, entre tantas, a realidade de vida político-cidadã, 

através do envolvimento deste aluno-operário no sindicato, especialmente, quando o conteúdo 

destas assembleias aponta para questões vinculadas à Campanha salarial da categoria. Nestes 

momentos, quando professores são convidados a participar das assembleias, junto com seus 

alunos, o fazer educativo deixa de acontecer nas salas de aulas, nos canteiros de obras, e passa 

a acontecer durante as discussões no auditório do SINTRICOM, com conteúdos trabalhistas, 
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os quais podem servir de mote para as discussões em sala de aula, norteando, assim, o ensino-

aprendizagem da linguagem e da matemática.  

É uma forma de oportunizar, ainda, ao professor alfabetizador do PEZP conhecer 

a organização e o funcionamento de um sindicato laboral e, também, o espaço das 

assembleias se configurando naquele dado momento, em espaço de ensino e de aprendizagem, 

tanto para os operários, como para os professores alfabetizadores, como identificamos nesta 

pesquisa. 

 

Participar das assembleias do sindicato é importante para a formação do 

educador do PEZP, pois dá a ele uma dimensão da organização da 

categoria, além de possibilitar um conhecimento maior sobre a função de 
um sindicato e ter, sobretudo, resposta mais firme as inquietações do 

trabalhador que participa das assembleias ou não e que estudam no Projeto. 

Ametista, 51 anos, coordenadora pedagógica, graduada em História 

 

O projeto entende que dia de assembleia é dia de aula. Então nós vamos ao 
sindicato assistir a uma aula, não só os educandos, como também os 

educadores. E é um momento assim de grande aprendizado, principalmente 

porque os educandos de vez de ir ao sindicato, eles vem aos educadores 

para saber alguma coisa em relação a salário e, a gente precisa estar 
também apropriado disso. Então, prá a assembleia, a gente vai nesse sentido 

de que é um momento de aprendizado e que é um momento de aula. A gente 

também conversa isso com os educandos 

Maria, 25 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

Portanto, a participação nas assembleias do SINTRICOM contribui para a 

formação política dos professores alfabetizadores, possibilitando-lhes se aproximar, ainda 

mais, da realidade do mundo do trabalho vivenciado por seus alunos-operários, como também 

extrair deste espaço conteúdos que podem ser trabalhados em sala de aula, no processo de 

alfabetização e pós-alfabetização. No quadro 29, podemos identificar os assuntos/conteúdos 

formativos para os operários e para os professores alfabetizadores, a partir dos enunciados 

constantes nos Boletins Informativos do SINTRICOM (ANEXOS B e C), para as campanhas 

salariais de 2008/2009 e 2009/2010. Neste quadro, os enunciados revelam um discurso 

peculiar ao campo do direito do trabalhador, da saúde e da educação. O PEZP demonstra 

compreender a formação de professores para a EJA, sob a ótica da Educação Popular, não 

restrita a momentos pontuais (SOUZA, 2000). A importância da participação dos professores 

do Projeto, nos espaços formativos das assembleias do SINTRICOM, é, segundo sua prática 

discursiva, “[...] considerada parte importante da formação do professor por lhe possibilitar 
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uma melhor compreensão da dimensão política da prática educativa” (IRELAND et al,. 1998, 

p. 49).  

 

Quadro 29 – Conteúdos das Campanhas Salariais do SINTRICOM no período de 2008/2009 

e 2009/2010 
CAMPANHA SALARIAL CONTEÚDO   

 

 

2008/2009: Chega de carregar o prédio nas 

costas! 

 

 

 

 

 

 Jornada de trabalho de 40 horas semanais; 

 Transporte do trabalhador; 

 Alimentação; 

 Indenização compensatória; 

 Direito à educação básica Projeto Escola Zé 

Peão; 

 Participação em ações educativas; 

 Alojamentos decentes; 

 Direito ao seguro de vida; 

 Implantação de melhores programas de 

segurança nas obras. 

2009/2010: Vem, vem que é preciso lutar, nossa 

causa tem valor, quem faz o mundo girar é a 

mão do trabalhador.  

 Condições de trabalho e remuneração do 

trabalhador. 

Fontes: Informes mensais do SINTRICOM: Ano 02, Número 06, Nov. 2008 e Ano 04, Número 11, abril de 

2010.  

 

Conforme assevera Bastos, há a preocupação, de parte dos que vivem o cotidiano 

dos sindicatos, em 

 

[...] formar uma consciência de classe, cidadã e participativa entre os 
trabalhadores, devem ter os sindicatos, por meio de suas ações e 

formulações, total preocupação e empenho pela escola deste trabalhador, no 

percurso de sua formação básica e profissional (BASTOS, 2000, p. 22). 

 

Sendo assim, inteirar-se de questões debatidas nas assembleias do sindicato dos 

operários da construção civil e levar estas para serem trabalhadas como conteúdos em sala de 

aula, sob a ótica da alfabetização/escolarização, irá requerer que, no processo de formação, os 

professores alfabetizadores se engajem nos espaços das assembleias como curiosos da 

realidade de vida, trabalho e luta dos seus alunos, e como curiosos inclinados à transposição 

daqueles conteúdos sindicais em conteúdos escolares.    

Por fim, o grande enunciado presente no discurso do PEZP revela a ampla 

compreensão de formação de professores para a EJA, na qualidade de dispositivo formativo, e 

contribui com o crescimento/aperfeiçoamento do seu desempenho, constituindo nele as 

competências (técnica, didática, do compromisso político e da sensibilidade) necessárias para 

o seu trabalho didático-pedagógico com alunos jovens e adultos, respeitando as 
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especificidades desta área educativa. Isto porque, sob a perspectiva da EP, no dizer de Souza 

(2000, p. 19), a “formação implica, portanto, tanto o processo intelectual e prático quanto a 

profissionalização de educadores e educadoras”.  

No item seguinte, abordaremos, a descrição e análise das Reuniões pedagógicas e 

dos Encontros semestrais como estratégias imprescindíveis à formação continuada de 

professores no PEZP. 

 

7.4.1.8 Reuniões Pedagógicas e os Encontros semestrais de avaliação da equipe 

pedagógica do Projeto no processo de formação do professor para a EJA 

 

As reuniões pedagógicas e os encontros semestrais de avaliação da equipe 

pedagógica do Projeto representam momentos distintos e complementares da formação 

continuada do PEZP. Constituem-se, igualmente, em mecanismos de sua vontade de verdade 

para a formação de professores no campo da EJA. Concernente às reuniões pedagógicas, por 

exemplo, elas se configuram em momentos de discussão e aprofundamento de questões 

referentes à prática educativa (IRELAND et al., 1998, p. 48).  

Enquanto isso, os encontros semestrais de avaliação acontecem em dois 

momentos (um, no meio do ano letivo, o outro, no final) e objetivam, como o nome diz, 

realizar o exercício da avaliação das diversas atividades desenvolvidas pelo Projeto em cada 

semestre letivo, como esclarecem os seguintes depoimentos abaixo:  

 

As avaliações semestrais fazem parte do processo formativo desenvolvido 

pelo Projeto. Sem dúvidas, é tão importante quanto qualquer outro. Ao final 

do semestre avaliamos a caminhada à luz das aprendizagens e das 

dificuldades. Refletindo e encaminhando novas ações objetivando melhorar 
a caminhada futura. Tudo é feito na perspectiva da aprendizagem dos 

educandos. 

Ametista, 51 anos, coordenadora pedagógica, graduada em História  

 

Os encontros de avaliação são importantes por que se constituem momentos 
de redefinição do processo de formação continuada, de levantar os desafios 

que precisam ser enfrentados no que se refere à aprendizagem dos alunos. 

Isabelita, 45 anos, ex-coordenadora pedagógica, pedagoga 

 

Estes discursos possibilitam-nos inferir que a prática pedagógica formativa de 

professores do PEZP compreende os momentos coletivos e avaliativos como elementos 

imprescindíveis à formação destes educadores. Assim, os depoimentos acima nos direcionam 

a formação discursiva em torno do trabalho coletivo, como elemento pedagógico que visa à 
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reflexão e ação dos sujeitos para o amadurecimento da experiência vivenciada, reforçando, 

ainda, o paradigma da Educação Popular como pano de fundo que norteia a formação de 

professores alfabetizadores de EJA, a partir das reuniões pedagógicas e dos encontros 

semestrais de avaliação da equipe pedagógica do Projeto, como também fundamentam as 

reflexões de Calado (2008), Furtado (2000), Leis (2005) e Sales (1999), ao comungarem da 

ideia de que a EP valoriza os processos de socialização dirigidos para acrescentar e consolidar 

as capacidades individuais, grupais e coletivos dos diversos setores, além da produção, da 

apropriação e da aplicação de conhecimentos que permitam a participação ativa das pessoas 

nos vários âmbitos da sociedade.  

Neste sentido, os espaços oportunizados pelas reuniões pedagógicas e os 

encontros semestrais de avaliação revelam, através da prática discursiva e não discursiva de 

formação de professores para a EJA, os enunciados do exercício da participação individual e 

coletiva, através dos dispositivos do diálogo/debate e da reflexão/sistematização e a 

socialização da prática pedagógica. Enunciam, ainda, que estes espaços, além de serem 

formativos, também se caracterizam como não restritivos apenas à racionalidade técnica, 

paradigma que vem influenciando historicamente a formação de professores no país 

(BASTOS, 2004; FREIRE, 2002a, SAVIANI, 2002).   

Nestes espaços, os professores estudam e fazem reflexões sobre as temáticas 

sociais, tendo como base a sua prática educativa em sala de aula. Realizam também, em 

equipe, e por afinidade de conteúdos em desenvolvimento em suas salas de aulas, discussões e 

trocas de experiências, como atestam os seguintes depoimentos dos professores 

alfabetizadores do PEZP: 

 

Nas atividades que nós realizamos sempre tem a questão do planejamento, 

participação em dinâmicas, construção de planos de aulas. Eu lembro que 
teve um plano de aula que ele foi construído por todos os educadores do Zé 

Peão. Numa dinâmica, como todos iam trabalhar a mesma temática, eles 

dividiram os educadores; fizemos uma roda, aí eles pediram para formar 
pares e, desses pares, formar quartetos. Aí, esses quartetos que planejaram. 

Depois desse planejamento, nós juntamos todos, e tudo o que tinha igual 

continuou nesse planejamento e o que tinha diferente e que foi consenso, foi 

aceito e todos utilizaram o mesmo planejamento quinzenal. 

Mariana, 20 anos, professora alfabetizadora, graduanda em Pedagogia. 

 

[...] na socialização coletiva do planejamento, a gente sentava, e cada um 

apresentava o seu plano, quer, dizer, na escuta do outro, você já ia re-

significando o seu prá ter uma ideia que você achava interessante. Muitas 
vezes, coincidia da gente estar na mesma temática, então, cada um dava 

sugestões e era uma coisa muito rica. E... informativa, porque o outro tinha 
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um olhar que você não tinha conseguido ter, e você podia contribuir com o 

outro. Essa troca de experiência, assim! 

Beatriz, 34 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

Estas ações acontecem, tendo como norte os princípios teórico-metodológicos da 

contextualização, significação operativa e a especificidade escolar priorizados pelo Projeto, 

como revela a continuidade do depoimento de Mariana (Professora alfabetizadora, 20 anos, 

graduanda em Pedagogia). Nos encontros de reuniões pedagógicas e semestrais de 

avaliação, os educadores avaliam, tanto o seu desempenho, como o do próprio Projeto. 

Constitui-se, portanto, em um espaço de socialização das experiências e vivências de sala de 

aula para os professores alfabetizadores, tanto para refleti-las e propor sugestões para 

melhorar o trabalho pedagógico na EJA, tanto com os alunos-operários, como também 

aquelas atividades desenvolvidas no Projeto como um todo, a exemplo do acompanhamento 

pedagógico, das oficinas pedagógicas, entre outras. São também estratégias que colaboram 

para o trabalho em equipe, com reflexões sobre a prática e o fazer pedagógico em pequenos 

grupos e no coletivo como um todo. Configura-se ainda em uma forma de acompanhamento 

das ações planejadas pelos professores para se desenvolverem, em sala de aula, por parte da 

equipe de coordenação pedagógica.  

Em síntese, são mecanismos formativos que reúnem os professores 

alfabetizadores e a equipe de coordenação para refletirem, discutirem e socializarem as 

experiências e práticas, ou, como afirma uma ex-coordenadora pedagógica do Projeto: “[...] 

refletir sobre as dificuldades e os ganhos obtidos em sala de aula” (CONSTRUINDO UM 

MUNDO..., 1995), ou, ainda, como assevera a seguinte citação, referente a um estudo sobre 

as práticas avaliativas do PEZP:  

 

As reuniões pedagógicas e os encontros semestrais de avaliação objetivam 

identificar as dificuldades sentidas na prática pedagógica para serem 
refletidas e apontar possíveis encaminhamentos, a fim de que as atividades 

do Projeto sofram mudanças qualitativas em sua prática, em todas as suas 

instâncias (SILVA, 1999, p. 45). 

 

Tanto nas reuniões pedagógicas, como nos encontros semestrais de avaliação, há 

também espaço para questões organizativas/operativas, concernentes às datas de entrega da 

frequência mensal dos alunos, avisos e agendamentos das visitas pedagógicas, da Biblioteca 

Volante etc., como foi constatado, a partir das análises das pautas das reuniões pedagógicas 

realizadas pelo PEZP, em 2005 e 2006 (ANEXOS D, E, F e G). As questões organizativas 

surgem nas reuniões pedagógicas do PEZP como ponto de pauta de informes e compõem o 
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conjunto formativo dos professores alfabetizadores. Elas dão a ideia de que o processo 

didático-pedagógico é mais do que planejar os conteúdos escolares. As questões 

organizativas/operativas igualmente compõem o leque deste processo. 

Assim sendo, este tipo de espaço formativo contínuo dos professores 

alfabetizadores, caracterizado como espaço de acompanhamento e orientação, nos reporta ao 

discurso com o qual se buscam mudanças nas políticas formativas de professores e no qual se 

destaca que as reuniões pedagógicas e encontros semestrais de avaliação podem se 

conformar em espaços de formação, 

 

[...] não apenas em noções ou disciplinas (chamemos, embora não seja de 
todo certo, de „conhecimento objetivo‟), mas sim num maior „conhecimento 

subjetivo‟: autoconceito, conflito, conhecimento de si mesmo, comunicação, 

dinâmicas de grupos, processos de tomada de decisões coletivas... A 
formação e a reflexão sobre os aspectos éticos, relações, colegiais, 

atitudinais, emocionais do professorado, que vão além dos aspectos técnicos 

e „objetivos‟ (IMBERNÓN, 2009, p. 40).      

 

Enfim, estes dispositivos utilizados para a formação dos professores 

alfabetizadores da EJA no Projeto carregam a intencionalidade em favor de uma prática 

formativa contínua, pautada na prática dos professores, provinda das salas de aulas dos 

canteiros de obras, a partir de um trabalho de orientação, de supervisão, de estudos e aulas. 

Assim, observa-se, a partir deste discurso, propagado desde os anos 1990, que há fortes 

indícios acerca de uma formação do professor, para a EJA, pautada no paradigma da EP, que 

se alicerça em situações problemáticas dos professores (IMBERNÓN, 2010), ou no discurso 

que considera que tal formação deva observar o cotidiano, a vivência, os problemas, a 

realidade dos professores e alunos em sala de aula (FREIRE, 2002a, 2005; HURTADO, 

2005a, 2005b; SOUZA, 2000).    

 

7.4.2 A vontade de verdade das práticas formativas do professor da EJA no PEZP 

 

Todas as estratégias referentes à prática discursiva e não discursiva do PEZP 

representam certa contribuição, um norte, uma indicação de que é possível pensar e fazer em 

termos de formação continuada de professores para a EJA, com sistematização, regularidade, 

rigor acadêmico, reflexão sobre a prática e avaliação. O Projeto aponta indícios de que, 

mesmo trabalhando com alunos-professores de diferentes licenciaturas, é possível articular a 

formação inicial, oferecida pela Universidade, com a formação concomitante, no sentido de 
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que esta seja essencial para a construção de um profissional com boa bagagem teórico-prática, 

ou seja, onde não apenas a teoria, mas a articulação da teoria com a prática, seja 

imprescindível à validação do tripé reflexão-ação-reflexão ou teoria-prática-teoria.   

O PEZP, com sua intencionalidade formativa, demonstra superar a velha 

problemática que, durante décadas, ainda vem condenando a EJA, especificamente no campo 

da alfabetização, à formação de professores alfabetizadores aligeirada, não continuada, não 

rigorosa e descompromissada socialmente com os milhares de jovens e adultos. Assim, o 

PEZP reforça o discurso, dentro do seguinte contexto, que caracteriza seu enredo, ou seja, 

 

Qualquer programa que tenha como foco a erradicação definitiva do 
analfabetismo do País deve priorizar um elemento que é central para o seu 

sucesso: a qualificação dos alfabetizadores. O descuido com esse aspecto 

ajuda a entender o fracasso de boa parte dos programas de alfabetização em 
massa que marcam a história do País. Ao contrário do que possa parecer, 

alfabetizar um jovem ou adulto que já traz uma ou várias experiências 

de fracasso na sua vivência escolar não é tarefa simples que possa ser 

executada por qualquer pessoa sem a devida qualificação e preparação 

(PINTO et al., 2000, p. 522, grifos nossos). 

 

Sendo assim, as estratégias formativas do PEZP possuem uma direção pautada no 

discurso de que Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática, sistematização e rigor. Estas 

estratégias orientam o professor alfabetizador e, igualmente, o professor de outras áreas do 

saber, atuante na EJA, a refletir sobre sua prática, a superar a ingenuidade da prática docente 

espontânea e individualista, a qual não permite um olhar crítico e inacabado sobre o fazer e o 

pensar pedagógico. Reforçando esse discurso, encontra-se o seguinte enunciado:  

 

[...] é fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz de 

educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses 
nem se acha nos guias de professores que iluminados intelectualmente 

escrevem desde o centro do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que 

supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão 
com o professor formador (FREIRE, 2005, p. 38-39).     

 

Estas estratégias, portanto, inseridas na prática discursiva do PEZP, revelam 

enunciados em favor da construção de competências básicas, exigidas para o professor 

alfabetizador deste projeto: a competência técnica, a competência didática, a competência do 

compromisso político e a competência da sensibilidade (IRELAND, 2000). Estas 

competências encontram-se alicerçadas em seus três princípios teórico-metodológicos, 

norteadores do seu trabalho (a contextualização, a significação operativa e a especificidade 
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escolar). Eles são perseguidos/exigidos no processo de formação do sujeito professor, para a 

EJA do Projeto em tela, e no trabalho com os operários da construção civil.  

Como já salientamos em parágrafos anteriores, no PEZP, o aluno-trabalhador é 

um dos principais protagonistas do processo de ensino-aprendizagem, ao lado da figura do 

professor alfabetizador. Por conseguinte, formar um professor para a EJA, sob a perspectiva 

da EP, torna-se algo desafiador e instigante, sobretudo, quando se trata de um paradigma da 

educação (CARRILLO, 2009; FREIRE, 2002a, 2002b; GALLARDO, 2009; HURTADO, 

2005a, 2005b; MEJÍA, 2009; MUÑOZ, 2009), ou uma versão da teoria crítica (SILVA, 2009; 

SOUZA, 2006, 2007). Diante disto, o que está posto, na trama discursiva do Projeto para a 

formação de professores, é o jogo da formação pelas competências, cuja intencionalidade é 

construir/identificá-las nos professores, a partir do seu processo formativo. A competência, 

aqui entendida no sentido da profissionalização dos estudantes para o exercício da ação 

alfabetizadora, e não apenas no sentido restrito ao tecnicismo. 

A primeira delas é a competência técnica, a qual se constitui no “[...] domínio dos 

conteúdos básicos da linguagem e da matemática e uma prática docente em busca do 

equilíbrio entre „significação‟ e „mecânica‟ (IRELAND, 2000, p. 33). A segunda competência 

é a didática “[...] que consiste no domínio de métodos didáticos adequados para construir um 

processo democrático de ensino-aprendizagem” (ibidem). A terceira, denominada de 

competência do compromisso político, traduzida pelo discurso das “condições de trabalho 

pedagógico no ambiente da sala de aula” e de uma escola que “busca contribuir para o avanço 

das lutas das camadas que vivem em processo crescente de exclusão social” (ibidem). Enfim, 

a competência da sensibilidade, entendida como a [...] capacidade de empatia, de identificar-

se com os sujeitos do processo educativo, de buscar o real sentido da solidariedade 

pedagógica no dia-a-dia do trabalho da escola” (ibidem). No Diagrama 8, da página seguinte, 

apresentamos uma síntese dessas competências.  

No discurso da formação de competências no professor, se observam os 

enunciados que resgatam as habilidades necessárias para o desempenho satisfatório do 

magistério. Como já anunciamos em capítulos anteriores, a competência do educador se 

traduz no saber fazer bem e no cumprir com os deveres que esta profissão requisita, seja em 

sua dimensão política, ética e técnica da ação profissional (DI PIERRO et al. 2006; FREIRE, 

2005; MELLO, 1998; RIOS 2003). Portanto, a competência se define pela “Qualidade de 

quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada coisa [ou pelos adjetivos 

que um dado profissional apresenta, tais como: “capacidade, habilidade, aptidão, idoneidade” 

(FERREIRA, 2001, p. 168). No discurso do projeto em tela, a competência não se restringe 
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apenas ao ato de dominar determinados saberes (linguagem e a matemática) e os 

procedimentos metodológicos adequados à realidade do aluno da EJA. Constitui-se, no 

entanto, também no ato político de identidade com a classe social de seus alunos e a luta 

política em favor de sua emancipação, assim como a sensibilidade enquanto dispositivo capaz 

de gerar no professor, no contexto de sua profissionalização, a empatia ou a identidade com os 

seus alunos.  

 

Diagrama 8 – Competências perseguidas no processo formativo de professores de EJA no 

PEZP 

 

 

 

 

Portanto, todas estas competências básicas, perseguidas na constituição do 

professor para a EJA, se direcionam à fronteira discursiva freireana: Ensinar exige pesquisa, 

rigorosidade metódica, reflexão critica sobre a prática, corporeificação das palavras pelo 

exemplo, segurança, competência profissional e generosidade (discurso da competência 

técnica emancipadora/libertadora, isto é, fora da lógica da racionalidade instrumental/técnica); 

Ensinar não é transferir conhecimento (discurso da competência didática, a qual “exige” 

consciência do inacabamento, ética e estética, respeito à autonomia do ser do educando, bom 

senso e disponibilidade para o diálogo, saber escutar; Ensinar exige humildade, tolerância e 

luta em defesa dos direitos dos educadores, apreensão da realidade, reconhecer que a 

educação é ideológica e de intervenção no mundo (discurso da competência política da 

educação, em destaque para a Educação Popular e para a formação de educadores no terreno 

da EJA) e, concluindo a costura deste tecido discursivo: Ensinar exige rejeição a qualquer 
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forma de discriminação, identidade cultural, querer bem aos educandos, alegria e esperança 

(discurso da competência da sensibilidade ao outro no processo educativo) (FREIRE, 2002a, 

2002b,  2005). E, ainda, não se pode ser ingênuo de pensar que o discurso da competência do 

educador esteja circunscrito apenas ao campo discursivo freireano-acadêmico. O território 

discursivo da oficialidade, como já enunciamos em capítulos anteriores, também orientam a 

formação, seja do professor para a EJA ou demais modalidades da Educação Básica, para a 

constituição de competências.  

Concluindo este item, algo interessante merece ser ressaltado, isto é, a influência 

do discurso freireano ultrapassa os seus limites e influenciam, com maior ou menor 

intensidade, os demais lugares de emergência dos enunciados em favor da formação do 

professor e da sua competência. São eles: o lugar discursivo governamental ou do Estado 

(Leis, Pareceres, Resoluções, etc.), o lugar discursivo acadêmico (artigos, pesquisas, práticas 

formativas, proposituras de políticas públicas para o tema em foco etc.), o lugar discursivo 

dos Movimentos Sociais (práticas formativas emancipadoras, proposituras de políticas 

públicas para o tema em foco, visão de mundo, de educação e de formação etc.). Ainda, todas 

as estratégias citadas, anteriormente, não se configuram em um manual para formar 

professores para a EJA, ou seja, não se encontram aqui descritas e analisadas como um 

receituário eficaz no tratamento de uma patologia, neste caso, a formação de professores. Na 

verdade, são indícios de que é possível se reverem as práticas formativas de professores, 

especialmente no campo da alfabetização de jovens e adultos trabalhadores, de modo 

sistematizado, refletido e rigoroso. 

No Quadro 30, apresentamos uma síntese das atividades desenvolvidas pelo 

Projeto Escola Zé Peão, concernente à formação de professores para a EJA e, na sequência, 

analisaremos a influencia da formação continuada deste Projeto, na prática pedagógica dos 

professores alfabetizadores, em sala de aula nos canteiros de obras.  

 

7.5 A INFLUÊNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PEZP NA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA NOS CANTEIROS DE OBRAS 

 

A formação possui finalidades, entre elas, trazer resultados efetivos para o 

processo de ensino e de aprendizagem em sala de aula. A formação não tem sentido se não 

repercutir no processo que envolve os professores, os alunos e a escola em torno dos desafios 

que vão surgindo no cotidiano do fazer pedagógico da sala de aula. O PEZP, quando trabalha 

a formação dos professores alfabetizadores na perspectiva da Educação Popular, tem como 



352 

 

meta buscar o estreitamento entre a formação proporcionada e a realidade que estes 

professores vivenciam nas salas de aulas nos canteiros de obras. 

 

Quadro 30 – Síntese das atividades e conteúdos trabalhados na formação do professor do 

PEZP 
A METODOLOGIA DA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 
Ação educativa que considera: 

 Aspectos político-sociais: homens/educandos 

concretos lutando por uma vida melhor; 

Aspectos históricos: homens/educandos 
situados em um tempo e um espaço; Aspectos 

pedagógicos: metodologias e recursos 

adequados ao ensino-aprendizagem na EJA. 
PRINCÍPIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  Princípio da Contextualização; Princípio da 

Significação Operativa; e, Princípio 

Especificidade Escola. 

OS CONTEÚDOS TRABALHADOS NA 

FORMAÇÃO INICIAL  
 Análise da conjuntura nacional e 

internacional; Educação de Jovens e Adultos 

e Educação Popular; Formação do educador 

popular; Metodologia para a Educação de 

Jovens e Adultos; Perfil do aluno operário da 

construção civil; A importância da 

sistematização da experiência; Planejamento 
e avaliação. 

 

ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O 

CURSO DE SELEÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL  

 Curso de formação inicial de 45 horas; Visita 

aos canteiros de obras; Elaboração de 

relatórios sobre a experiência vivenciada no 

curso e sobre as leituras indicadas 

(sistematização); Discussão das temáticas 

sociais que servem como fio condutor para o 

trabalho com a linguagem e a matemática; 

 Aulas simuladas; Entrevistas; Etc. 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

ALFABETIZADOR NO PROJETO ESCOLA ZÉ 

PEÃO 

 Atendimento diário aos educadores na sala de 
aula do Projeto para discussões acerca do 

fazer- pedagógico; Discussões individuais e 

coletivas; Visitas pedagógicas as salas de 

aulas; Planejamentos de aulas; Exercício da 

docência em níveis de alfabetização e pós-

alfabetização; Ficha de acompanhamento 

preenchido quinzenalmente (sistematização 
da prática de sala de aula); Oficinas 

pedagógicas; Assembleia e reuniões 

organizadas pelo SINTRICOM; Reuniões 

semestrais da equipe pedagógica 

(professores, coordenadores e assessores) 

para avaliar e discutir a prática educativa. 
Fonte: texto do Banner: Projeto Escola Zé Peão: aprendendo com o trabalho, em 12/09/2009, fixado nas 

dependências do SINTRICOM. 

 

 

A formação também favorece as trocas de experiências entre os pares. Constitui-

se em momentos de socialização e diálogo em torno das necessidades vivenciadas pelos 

professores alfabetizadores e na busca por sua superação. Na prática discursiva e não 

discursiva, aqui investigada, foi possível identificar como a formação de professores 
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alfabetizadores, tem influenciado na prática pedagógica com jovens e adultos trabalhadores 

nos canteiros de obras. Segundo os educadores entrevistados, há um entendimento consensual 

sobre essa repercussão, que se evidencia nos discursos abaixo: 

 

A formação continuada responde a minha necessidade sim. Responde, por 

causa da troca de experiências e, acima de tudo, a questão da disciplina, 

porque na formação continuada sempre há aquele reforço de que a gente 
precisa planejar, não é? Que a gente precisa estar diversificando as 

atividades. Então, imagina aí, se a gente só fizesse o curso de formação e 

pronto! Daí a gente fosse para o canteiro de obra e nunca mais se reunisse, 

não é? Até impossível conceber o projeto desse jeito. Como é que ia ficar, 
né?  

Renato, 26 anos, professor alfabetizador, graduando em Pedagogia 

 

A formação continuada nos dá uma segurança muito grande para estar em 

sala de aula. Então, quando você se apropria daquilo, se sente seguro 
daquilo que você está se propondo, então o momento flui, o desenvolvimento 

da aula vai com mais clareza assim. E, aí, você começa a ter respostas dos 

educandos, não só na falas deles, mas nas atitudes. Mas, também, na 
questão da escolarização mesmo, né? Como a formação continuada dá um 

suporte muito grande em relação às estratégias, em relação ao 

desenvolvimento mesmo da aula, então você percebe que aquele momento 

em que você socializou na formação continuada, que você planejou junto 
com o grupo, dá um resultado melhor do que se você estivesse na sua casa 

trancado fazendo um plano e chegasse lá e fosse estar desenvolvendo essa 

aula. Na própria escolarização mesmo do educando não vai de um jeito, aí a 
gente traz para a formação. A formação problematiza e a gente faz de outro 

e que esse outro vai, então isso é uma resposta bem direta prá gente. 

Maria, 25 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

Melhorou muito a maneira de dar aula, metodologicamente falando. 
Possibilitou a reflexão e a preocupação constante de como articular os 

conteúdos programáticos, por exemplo, a minha postura perante os alunos 

como educadora, o meu jeito de falar.... tinha mais segurança em trabalhar 

os conteúdos, pois tínhamos a preocupação de proporcionar mecanismos e 
estratégias de ensino que possibilitassem a aquisição de conhecimentos. 

Com a formação continuada, depois de um certo tempo de formação, já não 

tínhamos mais todo aquele medo de como iríamos trabalhar esse ou aquele 
conhecimento. E quando a gente consegue incorporar os princípios 

educativos do PEZP, o trabalho flui com muito mais facilidade. 

Flor, 36 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

Porque, nessa perspectiva da Educação Popular, nós aprendemos muito a 
ouvir e a valorizar o conhecimento do outro, né? [...]. E essa formação... 

essa vivência no Projeto Escola Zé Peão, me ensinou muito a ouvir e a 

valorizar a experiência do outro e a criar atalhos ou construir pontes entre o 

conhecimento acadêmico e o conhecimento popular. Aquilo que eles trazem 
da sua experiência, da sua vivência em seu meio, não é? Então, até hoje eu 

utilizo isso enquanto educador. 

Humberto, 33 anos, professor alfabetizador, graduando em História 
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Então, contribuíram para que eu perseguisse o ideário da coerência prá que 

eu tivesse uma atuação mais focada no perfil do aluno adulto, negando a 

infantilização que me perseguiu durante os três primeiros anos [...]. Então, 
eu acho que essa formação me ajudou nisso. Contribuiu muito prá que eu 

pudesse acreditar que era possível aprender a ler, a escrever, a se 

escolarizar na idade adulta [...]. Então, as formações prá mim contribuíram 

muito nesse sentido. 

Elisângela, 39 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga  

 

Ao se referirem à influência da formação continuada sobre a prática pedagógica 

em sala de aula, os professores alfabetizadores do PEZP reforçam o discurso de que esta 

formação tem, como uma de suas principais metas, transformar a realidade da sala de aula, 

atendendo, nesse caso, aos anseios dos educandos e às limitações do professor alfabetizador. 

A formação continuada desses professores revela que sua prática somente tem sentido, se esta 

estiver inserida numa perspectiva de trabalho coletivo, através das trocas de experiências entre 

os professores alfabetizadores, da avaliação e da reflexão da prática de sala de aula, bem 

como do acompanhamento pedagógico presente, com vistas a contribuir para nortear as ações 

destes professores.  

Constata-se, ainda, que a formação continuada do PEZP tem uma forte influencia 

do planejamento das atividades didáticas de sala de aula, revelando que esta estratégia é 

importante no processo formativo dos professores da EJA, como também a formação 

continuada propicia segurança para que se desenvolvam as ações planejadas. Outra questão de 

destaque está no fato de que esta mesma formação continuada colabora para que o professor 

alfabetizador desperte sua sensibilidade para ouvir e valorizar o conhecimento prévio dos 

alunos jovens e adultos trabalhadores, como também superar as práticas de infantilização, 

ainda comuns em determinadas experiências de escolarização no campo da EJA. 

Assim, inferimos que a formação continuada possui, como foco de sua vontade de 

verdade, capacitar os professores para que possam atender às necessidades de ensino e de 

aprendizagem dos educandos jovens e adultos, respeitando sua especificidade sociocognitiva, 

cultural, como também profissionalizar o professor para desempenhar sua profissão, pautada 

na ética e no compromisso social, político e didático-pedagógico.  

Estes discursos nos direcionam a compreensão de que a formação continuada de 

professores para a EJA é complexa e necessária. A mesma não se dá de qualquer forma. 

Tornam-se necessário rigor, sistematização, acompanhamento e avaliação como elementos 

imprescindíveis para sua efetivação. O foco da formação, na realidade concreta da sala de 

aula, se constitui em um elemento necessário para garantir resultados satisfatórios, a saber: a 
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efetiva aprendizagem e valorização do educando e o crescimento pessoal e profissional dos 

educadores.   

Afinal, como assevera Freire (2005), a necessidade de formação continuada 

reforça a condição humana de inconclusão ou de inacabamento. E, ainda, que a formação 

continuada do professor encontra-se comprometida com a ética, com a competência 

profissional e, neste conjunto, com a dimensão política de mudança e melhoria da qualidade 

de vida dos educandos.  

No item seguinte, analisaremos a contribuição dos processos formativos do PEZP 

para a formação inicial, em nível de licenciatura, de seus professores alfabetizadores.  

 

7.6 OS RESULTADOS DA FORMAÇÃO DO PEZP PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE 

EDUCADORES EM NÍVEL DE LICENCIATURA PLENA 

 

Como anunciamos anteriormente, os professores alfabetizadores do PEZP são 

estudantes de diferentes cursos de licenciatura plena da UFPB. Exceto o curso de Pedagogia, 

as demais licenciaturas não possuem disciplinas que tratam da Educação de Jovens e Adultos. 

Assim, a primeira experiência com o ensino e aprendizagem em EJA, para muitos destes 

estudantes, tem sido o PEZP, seja a partir do Curso Inicial de Formação e Seleção para 

professores alfabetizadores, seja na condição de professor alfabetizador, no qual irá 

aprofundar esta questão, vivenciando a articulação teoria e prática na EJA.  

Em seus aproximados 20 anos de existência, o PEZP foi responsável por 

contribuir com a formação inicial de 165 estudantes da UFPB, oportunizando-lhes experiência 

teórico-prático no campo da EJA. Esses dados se referem ao período de 1990 a 2010, 

contabilizando apenas o quantitativo de professores alfabetizadores que já atuaram, no 

mínimo, um ano letivo, conforme consulta aos arquivos do PEZP. Mas, qual a contribuição da 

formação propiciada pelo PEZP para a formação inicial destes estudantes? 

Conforme os depoimentos coletados nesta pesquisa, constatamos que o PEZP 

possui relevante contribuição para o processo formativo inicial dos estudantes da UFPB, 

especialmente por propiciar um saber sobre a EJA e a Educação Popular, a experiência prática 

de sala de aula, a vivência de planejamento de aula, avaliação e sistematização da experiência. 

Além disso, essa experiência possui relevante contribuição para a atuação profissional futura 

destes professores alfabetizadores, como asseveram os relatos a seguir: 
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Eu acredito que minha postura no curso de graduação, na licenciatura foi 

modificada depois que eu entrei no Zé e aí, o Zé me acompanhou até o final 

dele. Eu fiquei mais ousada até, em sala de aula, né? Eu problematizava 
mais as coisas. As minhas próprias leituras e produções, elas ficaram mais 

reflexivas, né? [...]. Todo trabalho meu, toda apresentação de seminário, 

toda a minha fala, ela tinha ali a cara do Zé Peão. 

Maria, 25 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 
 

Nossa! O Zé Peão é uma universidade paralela, né? E eu já estive em outros 

espaços trabalhando necessariamente com planejamento e avaliação e o Zé 
Peão nisso é espetacular. A formação que o Zé Peão nos dá aqui, em relação 

a isso, sabe... Eu percebo que o foco do Zé Peão para a gente atuar em 

outros espaços é a questão do planejamento e da avaliação. Aí, vem 

juntamente com isso, toda a concepção que a gente traz junto de uma 
educação mais ativa [...] mais humanística, que parte do sujeito, que não é 

bancária, que pretende que o sujeito seja mais autônomo, que ele construa 

conhecimento. [...]. E a graduação não conseguiu dar conta disso de forma, 
principalmente a questão do planejamento e da avaliação. 

Noemi, 23 anos, professora alfabetizadora, pedagoga 
 
O Zé Peão prá mim foi um divisor de águas. É um marco da minha 

experiência pessoal e profissional, né? Contribuiu para que eu definisse os 

rumos da minha trajetória e prá minha atuação futura. Até então a gente 

tinha no curso de Pedagogia, um pouquinho de educação especial, um 
pouquinho de educação sexual, um pouquinho de educação profissional, 

educação infantil e um mínino de educação de adultos, né? [...] Então eu 

acho que participar de uma experiência de ensino e extensão e, no caso, 
especificamente, da experiência do Zé Peão, é que pôde direcionar tudo o 

que eu sou hoje, da opção que eu fiz. Ter mais clareza da minha opção pela 

Educação Popular. Que meu compromisso é com o povo, com os excluídos, e 
isso veio a partir do Zé Peão, e foi se tornando mais claro. E, mais ainda, o 

trabalho com a Educação de Jovens e Adultos. Então eu digo que foi um 

divisor de águas, né? Eu não sei, se eu não tivesse passado pelo Zé Peão, 

certamente eu não teria optado pela Educação de Jovens e Adultos. 

Elisângela, 39 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

Nossa! Eu acredito que são muitas. São muitos os resultados apresentados 

pelo projeto, porque foi aqui o meu primeiro contato com planejamento de 

aula, com plano de ação e isso já repercutiu no meu estágio (referindo-se ao 
estágio supervisionado no curso de Pedagogia). Está repercutindo agora que 

eu tenho que planejar aula para as disciplinas metodológicas. O projeto me 

ajudou muito em relação a essas questões na academia e vai me ajudar 
muito a levar em consideração a realidade do meu aluno, seja trabalhando 

com jovens e adultos ou com crianças. [...]. No Zé Peão nós sempre levamos 

em consideração a realidade do aluno e, esse fato nos faz refletir como nós 

poderíamos levar isso em consideração e que os alunos não são iguais e 
isso, eu creio, vai me ajudar muito enquanto educadora. Prá eu nunca 

esquecer de quem são meus alunos e que eles são pessoas que, assim como 

eu, eles querem aprender, são dispostas a aprender e que, no momento em 
que eles estão na sala de aula, eles estão para aprender junto comigo. 

Porque eu não sou detentora do saber, muita coisa eu aprendi com os meus 

alunos. Então eu acho que o projeto auxilia muito, tanto na academia, como 

na minha atuação futura como educadora. 

Mariana, 20 anos, professora alfabetizadora, graduanda em Pedagogia 
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O Zé Peão foi a minha segunda universidade! [...]. Foi paralelo! Era como 

se eu estivesse fazendo duas faculdades. Porque o curso de Pedagogia não 

conseguia me dar respostas e, se eu não conseguia algumas respostas 
práticas no projeto, no curso de Pedagogia nem se fala! E, aí, inicialmente, 

paralelo ao projeto, eu comecei a atuar em uma escola particular com 

crianças e tinha muita coisa que eu aprendia no projeto que eu desenvolvia 

com os meus alunos lá na escola particular. A minha postura, a minha forma 
de perceber os meus alunos, de perceber que eles também tinham muita 

coisa importante prá falar sobre o que a gente estava fazendo, de considerar 

as coisas que eles falavam. Então isso me deu essa visão. Eu não consigo me 
imaginar fazendo o curso de Pedagogia sem ter participado do Zé Peão. 

[...]. E logo que eu me encantei muito pela Educação de Jovens e Adultos e 

até hoje é o que eu tenho me dedicado mais, apesar de já ter trabalhado com 

crianças como eu já lhe disse! Ter trabalhado em uma ONG, ter vivenciado 
outros espaços. Ter trabalhado num projeto de alfabetização com mulheres, 

né? Então, em todos esses espaços que eu vivi, a formação que eu tive no Zé 

foi muita cara prá mim. Muita cara no sentido de importante. [...]. E, eu 
acho de compreender o meu papel de educadora assim, que não é na 

perspectiva de que é algo mais do que aquele be-a-bá ali. Tem um 

compromisso maior. 

Beatriz, 34 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 
 

 

Como foi possível comprovar, a formação oferecida pelo PEZP revela os 

enunciados pelos quais os professores alfabetizadores creditam, à experiência vivenciada no 

projeto, o seu crescimento como pessoa mais participativa e reflexiva no curso de 

licenciatura; o exercício do planejamento e da avaliação como estratégias pedagógicas 

importantes para a atuação profissional; o assumir uma postura político-pedagógica em favor 

da classe trabalhadora, como também a opção profissional pela EJA; o considerar a realidade 

do aluno, seja ele criança, jovem ou adultos, como elemento importante da ação didát ico-

pedagógica e a compreensão da função social do papel do educador, o qual extrapola a 

dimensão meramente técnica desta função, constituindo-se em contribuições relevantes para a 

formação inicial destes educadores enquanto alunos de licenciaturas diversas da UFPB. No 

Quadro 31, apresentamos uma síntese dos principais enunciados referentes à contribuição do 

PEZP para a formação inicial dos educadores em seus respectivos cursos de licenciatura. 

 

Quadro 31 – Principais enunciados referentes à contribuição do PEZP para a formação inicial 

dos educadores em seus respectivos cursos de licenciatura. 
O DISCURSO  OS ENUNCIADOS 

 

 

Os resultados da formação do PEZP para a 

formação inicial dos educadores em nível de 

licenciatura plena 

 Ousadia para problematizar a realidade; 

 Faculdade paralela, planejamento e 

avaliação; 

 Compromisso político com os excluídos; 

 Levar em consideração a realidade dos 

alunos; 

 Entender o papel de ser educador(a) e 

perceber os alunos. 
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Esses elementos compõem os signos que o PEZP espera do professor 

alfabetizador, um profissional em sintonia com a realidade do mundo da EJA, de seus 

educandos e do compromisso político que está na própria ação do papel de professor 

alfabetizador, o qual extrapola os limites do ensinar apenas os conteúdos escolares. Para 

muitos destes ex e atuais educadores, a marca formativa do PEZP tem lhes acompanhado 

como guia para desenvolver suas atividades profissionais, sejam elas atuais ou futuras, como 

afirmam: 

 

[...] a gente está sendo formado, não para ficar na construção civil o resto 

da vida. A gente está sendo formado para ir para a rede pública, 

principalmente quem optar por EJA. [...] Se a gente chegar na rede  e querer 
aplicar essa experiência, se a gente der um novo significado do que 

acontecia nos canteiros de obras, na rede pública, eu acho que é uma 

contribuição muito grande. 

Renato, 26 anos, professor alfabetizador, graduando em Pedagogia  

 

Eu tive duas escolas paralelas, o curso de Pedagogia e o Zé Peão. Até 

porque, como eu falei inicialmente, o curso de Pedagogia, sempre foi muito 

voltado prá crianças. Tanto é que, quando eu terminei o meu curso, não 

tinha habilitação para a Educação de Jovens e Adultos e eu segui através do 
Zé, até a carreira, no processo de mestrado, da pós-graduação, foi na linha 

de pesquisa de Educação Popular, de Educação de Jovens e Adultos. Foi 

isso, que contribuiu. Eu... foi um processo de empatia. Eu me apaixonei 
muito, me envolvi muito com isso e gostaria de estar trabalhando mais na 

área. 

Flor, 36 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga  

 

Então, é... a minha passagem pelo Zé, a minha formação no Projeto Escola 
Zé Peão, eu diria que me tornou um educador de verdade.  Que antes eu era 

um trabalhador da educação. Eu trocava meu trabalho por dinheiro e hoje 

eu me sinto um militante da educação. 

Humberto, 33 anos, professor alfabetizador, graduando em História 

 

Portanto, a vontade de verdade no processo formativo de professores 

alfabetizadores do PEZP revela que a formação no campo da EJA precisa assumir sua função 

social de formar para a vida e para o desempenho profissional docente. A formação, sob a 

perspectiva e a intencionalidade do projeto em tela, revela, ainda, os enunciados pelos quais a 

formação de professores seria mais que instrumentalizar ou oferecer técnicas. Ela é uma ação 

que capacita para atuação destes professores em outros espaços educativos, para além do 

canteiro de obra. Ela é uma ação que contribui para ampliar a visão de mundo, de classes 

sociais destes professores, como também a sua opção política da ação pedagógica, e, ainda, se 

constitui em uma ação que procura valorizar o saber do outro, a realidade de vida dos 
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educandos e a troca de experiências, tanto entre os pares como entre o professor alfabetizador 

e o educando jovem e adulto.  

Esta constatação reforça a importância que o PEZP possui na formação de futuros 

professores e, além disso, as práticas formativas deste Projeto reforçam a ideia de que, desde a 

graduação, o futuro professor deve se aproximar da realidade concreta na qual irá atuar 

(LIBÂNEO; PIMENTA, 2002).  

A formação de professores, portanto, é um campo amplo e complexo, assim como 

é necessário o exercício profissional, para sua valorização como modalidade da educação 

básica e a superação da ideia de que qualquer um esteja apto para assumi-la. O resultado final 

de todo esse processo, por conseguinte, não se limita apenas a melhorar a qualidade da 

educação que os alunos recebem, como assevera García (1999). Penso que mais do que isso é 

contribuir com o processo de formação humana dos sujeitos humanos (SOUZA, 2007) e, sob 

a ótica da EP, visando construir uma nova sociabilidade (CALADO, 2008). 

 

7.7 AS IMPLICAÇÕES PRÁTICAS DO ENSINO-APRENDIZAGEM DOS CONTEÚDOS 

DA ALFABETIZAÇÃO E PÓS-ALFABETIZAÇÃO 

 

Na prática discursiva do PEZP, as implicações práticas do fazer cotidiano em sala 

de aula, se configuram em princípios que norteiam o processo formativo contínuo de seus 

professores alfabetizadores. Essas implicações são oriundas das observações realizadas 

através das visitas pedagógicas, de leitura das fichas de acompanhamento, das discussões 

individuais ou coletivas, como também das demais estratégias formativas. Elas, portanto, 

apontam orientações para nortear a prática didático-pedagógica do professor alfabetizador 

com alunos trabalhadores da EJA em sala de aula (IRELAND et al., 1998, p. 18-22).  

A primeira implicação prática identificada relaciona-se ao trabalho do professor, 

a partir do ato de planejar a aula e da escuta sensível em sala de aula. Quanto ao planejar, o 

Projeto compreende que este ato assume relevância como antídoto à improvisação de aulas. 

Tal projeto concebe o planejamento de forma flexível e considera o diálogo como um 

dispositivo imprescindível para a socialização das experiências entre os professores sobre o 

processo de ensino-aprendizagem vivenciado no cotidiano da sala de aula, como elemento 

imprescindível ao planejamento mais coletivo. E, por último, há uma prática discursiva que 

orienta o professor alfabetizador a cultivar a escuta sensível das dificuldades, expressas pelos 

seus alunos (sensibilidade cognitiva), e criar, em sua sala de aula, um ambiente motivador 
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para trabalhar as dificuldades identificadas no percurso do processo educativo, como atesta o 

depoimento seguinte:  

 

Acontece quando nós socializamos o plano de aula e nós expressamos estas 
dificuldades; aí, uma das coordenadoras que estiver conosco, ela vem com 

sugestões e, também uma prática de (foi citado o nome de uma das atuais 

coordenadoras do PEZP) que ela sempre utiliza com todos os educadores 

que é [...], sempre trabalhando a interação entre os educadores, 
socializando as atividades que eles realizaram, como também sugerindo 

atividades. E, quando socializávamos uma atividade que elas achavam que 

poderia ser melhorada, elas sempre trabalhavam na perspectiva do 
questionamento, nos indagando se a aula estava realmente motivadora.  

Elas não chegavam prá gente e diziam que isto estava errado, elas sempre 

nos levava a refletir e a interagir com outros educadores (grifos nossos). 

Mariana, 20 anos, professora alfabetizadora, graduanda em Pedagogia  

 

A segunda implicação prática está relacionada aos conteúdos a ser ensinados. A 

orientação é para que o professor da EJA assuma postura didática, no processo de ensino-

aprendizagem, com jovens e adultos trabalhadores, partindo daqueles conteúdos mais 

próximos ao aluno (os conteúdos mais simples) para aqueles mais complexos, considerando 

as suas diferenças cognitivas e o tempo necessário para a aprendizagem dos diferentes 

conteúdos, bem como do processo de sistematizar e registrar as aulas, relacionando os 

conteúdos com a realidade de seus alunos. 

A terceira implicação prática está relacionada à criação e organização do espaço 

da sala de aula. Como se observou no corpo desta tese, as salas de aulas do PEZP funcionam 

no próprio ambiente de trabalho dos operários-alunos: o canteiro de obras. Identificou-se 

também que um de seus princípios teórico-metodológicos é a Especificidade Escolar. Sendo 

assim, ao professor da EJA cabe transformar este espaço em sala de aula, ilustrando este 

ambiente e, também, dinamizando as aulas com jogos educativos de modo que, tanto o 

professor alfabetizador como o aluno-operário sintam-se inseridos em um espaço educativo 

escolar. A sala de aula, portanto, possui uma relevância para o processo de ensino e de 

aprendizagem, isto porque, tanto favorece as interações com base no diálogo, como também 

sua organização favorece a utilização dos métodos e dos recursos mais adequados para o 

ensino (PILETTI, 2004; RANGEL, 2005).   

A quarta implicação prática sobre o fazer do professor, na perspectiva da EP, 

relaciona-se à elaboração de atividades e exercícios adequados ao aluno EJA. Para isto, 

ampliar o universo simbólico, vocabular e conceitual do aluno, articulando o ensino entre as 
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diferentes áreas do conhecimento (matemática, linguagem, ciências, artes, história geografia 

etc.) são prioridades no processo formativo continuado do professor.  

A quinta e última implicação prática tem a ver com os cuidados necessários para 

o exercício da docência na EJA. Nesse caso, prioriza-se o exercitar da leitura e da escrita em 

todas as áreas do saber. O professor é orientado para ter cuidado com a falta de continuidade 

no trato com os conteúdos e as atividades, bem como procurar evitar quantidade excessiva de 

questões em um mesmo exercício. 

Em síntese, o que se identifica com esta prática discursiva é a preocupação 

constante com o fazer prático, crítico e transformador, características marcantes das 

experiências que são norteadas pelo paradigma da Educação Popular. Para este paradigma 

educacional, as questões do concreto e do cotidiano assumem relevância ímpar, uma vez que a 

EP mantém sua característica de ser uma educação, cujas práticas pedagógicas e 

metodológicas priorizam o saber prévio dos educandos, ou seja, têm como norte de suas ações 

os conhecimentos da prática e da realidade de vida dos educandos. Logo, sua metodologia 

parte do concreto, do simples, do pessoal e do subjetivo, do senso comum, para o saber 

complexo/científico (HURTADO, 2005a, 2005b, 2007; GALLARDO, 2009; MEJÍA, 2009).  

Portando, os enunciados, presentes no discurso da prática formativa do PEZP, 

revelam a preocupação com as questões práticas do cotidiano da sala de aula, vivenciada pelo 

professor alfabetizador e alunos-operários, assim como o cuidado de poder saná-las para 

garantir o processo educativo com qualidade e compromisso social. Daí, a justificativa de 

todas aquelas estratégias que, de certo modo, funcionam como uma forma de controle da 

qualidade do processo educativo que vem desenvolvendo, e como este professor tem buscado 

dar respostas às questões emergentes do seu cotidiano. Fica evidente ainda o cuidado do 

Projeto com o educando jovem e adulto, ou seja, esta experiência com operários da 

construção civil de João Pessoa reforça o discurso de que o educando da EJA é o fio condutor 

da formação dos professores alfabetizadores, como se evidencia no depoimento abaixo: 

 

Eu acho que a grande questão é o cuidado com o seu educando. A questão 

assim, de você estar preparando uma aula pensando naquele educando, né? 
Eu lembro que, quando eu saia para o canteiro, horas antes de ir para o 

canteiro e que eu ia tomar banho, eu ficava debaixo do chuveiro lembrando 

como seria aquilo que eu tinha planejado prá aula né? Eu acho que esse 
cuidado, essa consciência de você ser realmente comprometido com aquilo 

que você está se propondo, eu acho que é o grande diferencial do Zé Peão, 

né? Você está compreendendo de fato quem é aquele aluno e do que aquele 

aluno precisa. 

Maria, 25 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga  
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Assim, o PEZP tem colaborado, tanto para o crescimento pessoal e profissional de 

seus educadores, despertando neles o compromisso e a sensibilidade para a EJA, além da 

produção de material didático-pedagógico específicos, como para a formação de quadros para 

o seu respectivo campo, com ajuda das lentes da Educação Popular. Isto foi notório em nossa 

investigação, a partir dos seguintes nos depoimentos:  

 

O quadro nacional é realmente desafiador. A formação do educador é uma 

preocupação, mas ainda, não se tornou numa ação consciente e real. A 
formação destinada ao PEZP tem contribuído a medida que desperta nos 

estudantes educadores a compreensão do papel do educador de EJA, com 

compromisso e sensibilidade. No momento que ele sai do PEZP e busca seus 
horizontes, ele leva contribuição concreta onde quer que atue dentro da área 

da educação, escolar ou não. Ele se torna na realidade um militante em 

defesa da causa da EJA. 

Ametista, 51 anos, coordenadora pedagógica, graduada em História  

 

Sim, sim, claro! Ele tem um papel importantíssimo e isso já foi diversas 

vezes relatado aqui na universidade. Muitas vezes também até, usado de 

forma errônea por alguns educadores da universidade, em alguns 

departamentos, em dizer que o Zé Peão é essa formação, né? É esse braço 
da universidade para a formação de educadores de jovens e adultos. O 

projeto tem ajuda, é claro que tem. Tem dado a sua contribuição, mas, ele 

sozinho não faz milagres. É tanto que hoje, nós atravessamos graves 
problemas e muitas vezes a academia nos dá as costas. É bom deixar isso 

bem claro. Muitas vezes a academia nos dar as costas! Mas, o projeto é 

muito importante para esta formação sim!  

Humberto, 33 anos, professor alfabetizador, graduando em História  

 

Agora, eu acho, que a formação do Zé Peão [...] tem sido valiosíssima e o 

Zé Peão tem tido uma incidência grande na formação de quadros, não só 

para os movimentos sociais de base [...], mas na atuação como gestor 

público no campo das políticas públicas. E, eu acho que a contribuição do 
Zé Peão é inegável, não só como alguém que veio do Zé Peão e pude 

trabalhar como gestora na prefeitura, com todos os limites de um governo 

de direita, mas eu acho que foi sim, o gás inicial, a energia motivacional, ela 
veio do Zé Peão, né? Então eu acho que a contribuição se deu e se dá na 

formação de quadros, na produção e disseminação de estudos e materiais 

[...]. Então, disseminação de material, produção de material, ampliação das 
possibilidades de leitura e de inserção dos educadores no campo da 

educação, mas da Educação de Jovens e Adultos. 

Elisângela, 39 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

Ficam, então, evidentes as implicações práticas aqui descritas, como também as 

estratégias formativas analisadas do PEZP. Ambas possuem significativa contribuição no 

cenário formativo de professores para o campo da EJA, principalmente no que diz respeito à 

sua essencialidade para a formação inicial de estudantes de diferentes licenciaturas da UFPB, 
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que têm, neste projeto, a oportunidade de se defrontar com esta modalidade da educação 

básica, tanto na teoria como na prática de sala de aula.  

No PEZP, os estudantes têm a oportunidade do exercitar ações didático-

pedagógicas no campo da alfabetização, refletir, planejar essa ação e conhecer um pouco do 

universo da EJA, a partir da realidade vivenciada com os operários da indústria da construção 

civil. Por fim, constatou-se ainda que as implicações práticas encontram-se articuladas com a 

formação teórica que o projeto propicia a estes professores estudantes.  

Na parte posterior, analisaremos os avanços e os limites do PEZP para a formação 

do professor alfabetizador da EJA, sob a perspectiva da Educação Popular.  

 

7.8 OS AVANÇOS E OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO PARA A EJA NO PROJETO 

ESCOLA ZÉ PEÃO 

 

Tratar dos avanços e dos desafios para a formação do professor de EJA, no 

Projeto Escola Zé Peão, implica, antes de tudo, conceber este projeto como algo em processo 

e, assim sendo, inacabado. Apesar de seus 20 anos de existência, o PEZP reúne conquistas as 

quais se configuraram importantes para o processo formativo de profissionais docentes para a 

EJA. Dentre os avanços, o projeto apresenta-se não apenas como um espaço de exercício do 

magistério na EJA, mas como campo de pesquisa e de aprofundamento teórico e como 

território que motiva os sujeitos a se envolverem com esta modalidade da educação nos 

espaços públicos, considerados, portanto, resultados positivos ao longo de sua história de 

vida.  

Conforme os depoimentos coletados nesta investigação, o PEZP tem logrado, 

além da formação de quadros para o campo da EJA, resultados que revelam a atuação de seus 

egressos em espaços outros, a exemplo do Fórum de EJA do Estado da Paraíba, conforme 

assevera o seguinte depoimento:  

 

Se você imaginar a questão do Zé Peão hoje, quantas e quantas pessoas do 

Zé Peão estão ou já passaram por cargos de gestão, ou estão no fórum de 
EJA, ou estão em outros espaços contribuindo e, se você analisar a 

contribuição do Zé Peão nesse aspecto, eu acho que ela é fantástica e que 

merece ainda um estudo sobre isso. [...]. Porque as pessoas que saíram, elas 
estão em outros espaços e elas estão levando o que elas aprenderam nesses 

espaços e contribuindo. 

Beatriz, 34 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 
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O PEZP ser hoje um campo de pesquisa e referencia nacional em Educação 

de Jovens e Adultos numa perspectiva popular; O engajamento do PEZP no 

Fórum de EJA e em outros espaços que discute política pública para a EJA; 
Empoderamento dos sujeitos que participam do PEZP (operários, 

estudantes universitários, profissionais da educação) levando sua 

experiência para outros espaços profissionais; [...]. 

Ametista, 51 anos, coordenadora pedagógica, graduada em História 

 

Além destas questões, podemos inferir que dentre os avanços se encontram a 

motivação do projeto em despertar, em seus professores alfabetizadores, olhares sensíveis, 

tanto para o processo didático-pedagógico em sala de aula, como para o próprio aluno-

operário e a sua condição socio-histórica, como também para a própria EJA, enquanto espaço 

de militância ou espaço de luta social no campo da educação e, ainda, espaço de pesquisa e de 

extensão, como se identificou nas seguintes entrevistas:  

 

O projeto me fez refletir sobre isso de que a gente pode conversar com os 

outros, que é necessário justificar, que é importante levar em consideração o 
aluno. Não ser autoritário com o aluno e sim dialogar com o aluno. 

Conversar com ele e aprender junto com ele. 

Mariana, 20 anos professora alfabetizadora, graduanda em Pedagogia  

 

[...] muitas vezes os educadores não conhecem determinados espaços, 
determinadas lutas. Por exemplo, determinadas pessoas vem de interiores 

distantes do Estado, e não conhecem algumas lutas que são da área urbana, 

da cidade. Por exemplo, a luta sindical do SINTRICOM aqui em João 
Pessoa, né? Eu posso citar aqui o Grito dos Excluídos, que muita gente tem 

o olhar discriminatório como eu já tive e, de repente, graças ao Projeto, eu 

me vi participando e vi que a luta era justa, né? Que as coisas que são 

reivindicadas e protestadas ali, elas são válidas e muito importantes. E que 
até, quando a gente sai de lá, a gente sai com a impressão de que a gente 

deveria ter mais espaços para gritar, para clamar por essas mudanças, né? 

Então, isso é também muito importante né? Eu acho que isso contribui muito 
para nossa formação, enquanto educadores. 

Humberto, 33 anos, professor alfabetizador, graduando em História 

 

Então, o enunciado da formação político-pedagógico dos professores 

alfabetizadores do PEZP se constitui em um dos avanços presentes em sua prática formativa 

discursiva. A dimensão política é bastante enfatizada, a partir do olhar para o educando 

operário da construção civil e sua realidade de vida.  

Concernente aos desafios, há depoimentos que entendem que o PEZP ainda 

precisa avançar na discussão sobre a EP, como o que se segue: 

 
Acho que o Zé Peão tem essa dívida com a área da Educação Popular. Não 

conseguiu avançar. Acho que poderia ter avançado mais [...]. 

Elisângela, 39 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga  
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Está presente ainda, como desafio da formação, o tempo dedicado dos estudantes 

de diferentes licenciaturas para o trabalho no PEZP, como também os demais recursos 

humanos (coordenadores pedagógicos e assessores de diferentes áreas do saber) e financeiros, 

os quais possam colaborar com o processo formativo dos professores alfabetizadores e com a 

escolarização dos operários-alunos, conforme assevera o seguinte depoimento: 

 

Manter os estudantes disponíveis e com tempo para vivenciar todo processo 

de formação oferecido pelo PEZP; Ter recurso para manter uma equipe de 
coordenação pedagógica disponível para esse trabalho; Manter uma 

assessoria permanente para auxiliar nos programas de apoio – Biblioteca, 

Varanda vídeo, jornal A voz da Escola – que tanto contribuem com as 
aprendizagens dos educandos. 

Ametista, 51 anos, coordenadora pedagógica, graduada em História 

 

Os depoimentos são significativos quanto aos desafios vivenciados pelo PEZP. 

Contudo, a questão financeira do projeto é retomada como sendo um dos mais consideráveis 

entre os citados, uma vez que ele é o responsável em manter viáveis as ações planejadas, 

como também fazer com que as pessoas engajadas possam dedicar maior tempo para cuidar 

dos assuntos do projeto, a exemplo da formação dos professores alfabetizadores. Sem o 

recurso financeiro, o projeto acaba tendo que limitar sua atuação, como também as pessoas 

envolvidas terminam por dividir seu tempo em outros espaços para poderem sobreviver, 

garantindo uma renda.  

Este enunciado é recorrente no PEZP e revela o seguinte discurso, ao tratar desta 

questão: “garantir, junto às agências financeiras, a concessão de recursos materiais que 

possibilitem a continuidade da experiência” (SILVA et al.2002, p. 107). Assim, o que se deduz 

é que a formação de professores alfabetizadores do PEZP tem lhe custado caro, do ponto de 

vista da ausência de recursos financeiros satisfatórios e do ponto de vista do envolvimento das 

pessoas que optam por mais de uma atividade além do Projeto, como ficou evidenciado nos 

depoimentos colhidos.  

Outro limite reside na questão da formação do professor alfabetizador, a partir da 

perspectiva da EP, como assevera o seguinte depoimento: 

 

A gente é um grupo [...] o diálogo, a solidariedade, a rigorosidade isso a 

gente tem enquanto grupo e isso faz parte da Educação Popular. Isso tem 

mesmo, mas, o entendimento de educar como ato político, como uma 
educação voltada para uma classe, identidade coletiva, prá uma luta, estar 

deixando muito a desejar isso, infelizmente! 

Noemi, 23 anos, professora alfabetizadora, pedagoga. 
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Há, portanto, nesse depoimento, uma heterogeneidade discursiva a qual entende 

que o PEZP ainda precisa, em sua prática formativa de professores, na perspectiva da EP, 

repensar a questão da educação como ato político, com vista à identidade coletiva e de classe. 

O discurso da educadora Noemi denuncia que o projeto tem se afastado desse assunto que, 

segundo nosso entendimento, é uma questão importante para quem deseja formar professores, 

de acordo com os princípios da EP.   

Por fim, concluímos este capítulo, destacando que as estratégias formativas, 

utilizadas pelo PEZP para a formação de seus professores alfabetizadores, são pertinentes e 

reforçam a tese de que este projeto possui relevante contribuição à formação de professores 

para a EJA, sob a ótica da Educação Popular, e de licenciandos de diversos cursos, 

constituindo-se em um espaço pelo qual se propicia o exercício do magistério, articulando 

teoria e prática, reflexão, planejamento, sistematização da experiência, avaliação e 

autoavaliação das práticas pedagógicas na EJA, como elementos essenciais à formação inicial 

de licenciandos na UFPB e a consequente formação de quadros para a EJA no Estado da 

Paraíba.  

O PEZP, portanto, revela, em sua prática discursiva e não discursiva, sua 

seriedade no trato da formação de professores alfabetizadores da EJA e anuncia que é possível 

tratar esta questão centrada nas necessidades enfrentadas pelos professores em sala de aula, 

tendo, no educando, o fio condutor deste processo formativo, a sistematização da experiência 

e o acompanhamento pedagógico (visitas às salas de aulas, conversas individuais ou coletivas, 

as oficinas pedagógicas, o planejamento de aulas), de modo rigoroso e frequente, sem perder a 

coerência com os seus objetivos e com as metas traçadas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Aportamos, em um ponto importante da investigação, ou seja, as considerações 

finais do que foi possível obter como resultado, a partir das descrições e análises executadas 

em torno do objeto formação de professores para a EJA, na perspectiva da Educação Popular, 

com base nas práticas discursivas do Projeto Escola Zé Peão, tendo, como lentes de leitura, a 

Análise Arqueológica do Discurso (AAD).  

Para isto, buscamos, como objetivo principal, analisar a prática discursiva do 

Projeto Escola Zé Peão, concernente à formação de professores da modalidade Educação de 

Jovens e Adultos, sob a perspectiva da Educação Popular. E, como objetivos específicos, 

identificar os enunciados presentes no discurso do Projeto Escola Zé Peão, referentes à 

formação de professores para a EJA, como também analisar suas regularidades e a 

contribuição deste Projeto para a formação de professores para esta modalidade de educação, 

na UFPB, e, por fim, perceber, em sua Proposta Político-Pedagógica, os efeitos de saber-

poder para a formação desta categoria de profissionais. 

Nossa hipótese foi que este Projeto, situado no lugar discursivo dos movimentos 

sociais populares, possui uma prática discursiva que norteia a formação de professores para a 

EJA, na perspectiva da Educação Popular. Tal prática discursiva contribui para a construção 

da identidade profissional de professores para esta modalidade de educação. E, ainda, pode 

servir de inspiração, para que outras experiências, inclusive, de cursos de licenciaturas, 

possam nortear a formação de seus professores.  

Antes de registrar nossas considerações finais, compartilhamos um pouco do 

crescimento que obtivemos, durante o curso desta investigação, na condição de pessoa e de 

intelectual, preocupado com a construção de um mundo melhor possível para toda a 

humanidade, mesmo que essa “toda humanidade” seja inicialmente, a partir da minha ação em 

sala de aula, na vizinhança e nos demais locais onde tentamos atuar como cidadãos.  Por 

último, a produção deste trabalho de tese carrega, ao contrário do que propaga o discurso 

positivista, a nossa opção política, que orienta o investigador e o seu processo de formação 

humano-acadêmico, em favor de todos aqueles que se sentem excluídos e vitimizados por 

uma humanidade que construímos sob a base do individualismo, da miséria de muitos e 

riqueza para poucos, e da desigualdade preconceituosa que se faz entre negros, índios, 

brancos, ricos, pobres, homem, mulher, gays, lésbicas, nordestinos etc.  

Assim sendo, nossa intenção partiu do entendimento de que uma experiência, com 

20 anos de atuação no campo da educação escolar para jovens e adultos trabalhadores – o 
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Projeto Escola Zé Peão –, cuja trajetória, dos anos 1990 à primeira década dos anos 2000, 

apresentava uma regular produção acerca da sua experiência acumulada e que se tornou 

referência no campo da EJA local, possui significativa contribuição para a formação de 

professores desta modalidade da Educação Básica, ainda tão carente de profissionais 

capacitados, especialmente, em nível superior, com cursos de licenciatura plena. Ao longo de 

toda a sua história de mais de duas décadas, o Projeto Escola Zé Peão pôde contribuir com o 

processo de elevação da escolaridade de mais de quatro mil trabalhadores, auxiliando na 

formação de mais de duzentos estudantes universitários para o trabalho com a EJA 

(PROJETO ESCOLA ZÉ PEÃO..., 2005).   

Atuando no território da alfabetização e da pós-alfabetização do Ensino 

Fundamental, a experiência do Projeto Escola Zé Peão nos permitiu pensar na hipótese de 

que, em suas práticas discursivas e também não discursivas, existiria um processo formativo 

de professores para a EJA, na perspectiva da Educação Popular, e que esta mesma prática, 

além de possuir contribuições para a identidade profissional de professores de EJA, também 

poderia servir de inspiração para que outras experiências, inclusive, para que os cursos de 

licenciaturas pudessem nortear a formação inicial de professores para outros níveis da 

Educação Básica, rompendo com a concepção restrita de EJA, circunscrita ao campo da 

alfabetização ou das séries iniciais, do improviso e da (des) profissionalização.  

Deste modo, e adentrando no processo formativo do PEZP, foi possível construir a 

tese, segundo a qual o Projeto Escola Zé Peão, como uma experiência relevante, contribui 

com a formação de professores para a EJA, sob a ótica da Educação Popular, constituindo-se 

em um espaço que propicia o exercício do magistério, articulando teoria e prática, reflexão, 

planejamento, sistematização da experiência, avaliação e autoavaliação das práticas 

pedagógicas na EJA, como elementos essenciais à formação inicial de licenciandos de 

diversos cursos da UFPB e a consequente formação de quadros para esta modalidade no 

Estado da Paraíba, superando, assim, a herança maldita de que qualquer um está habilitado 

para alfabetizar na EJA e atuar em seus demais níveis de escolarização.  

Mas, o que observamos, ao analisar as práticas discursivas do PEZP, concernente 

à questão em foco? Quais os enunciados identificados em seu discurso? Qual a sua 

contribuição para formação de professores de EJA, na perspectiva da Educação Popular? E, 

quais os seus desafios e limites presentes nesse projeto? 

Inicialmente, para contextualizar nossa tese, identificamos o cenário discursivo da 

década de 1990, que marca uma etapa de grande efervescência produtiva do PEZP: artigos, 

ensaios, relatórios, vídeo-documentário, envolvimento de um grupo de atores, tais como, 
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professores-assessores do Centro de Educação da UFPB e de outros centros dessa mesma 

universidade, membros da direção do SINTRICOM, convidados-especialistas em determinada 

área do conhecimento (por exemplo, na arte-educação), coordenação geral e pedagógica, 

professores alfabetizadores (licenciandos de diferentes cursos de graduação da UFPB), 

alunos-operários e apoio financeiro de agências nacionais e internacionais, dando sustentação 

e vida a este projeto de escolarização. Esses fatos, articulados com todo o cenário discursivo 

de luta em favor da EJA, marcado pelos altos índices de analfabetismo na construção civil, na 

região nordeste e no restante do país, pela discussão e a promulgação da Lei 9.394/96, que 

deu status à EJA de modalidade de ensino da Educação Básica, a realização da V 

CONFINTEA (Hamburgo/1997), o surgimento dos Fóruns de EJA em todo o país e a 

homologação do Parecer CEB nº 11/2000 constituem-se em dados importantes para a 

discussão e luta pela EJA, em favor da sua consolidação no campo das políticas públicas.  

Possibilitou também compreender que a visibilidade, creditada ao PEZP, somente 

foi possível por todo este conjunto de aspectos históricos e sociais e pelo envolvimento das 

pessoas, através da Universidade e do Sindicato de trabalhadores da construção que 

acreditaram na possibilidade de fazer alfabetização e pós-alfabetização, mesmo que, em 

alguns momentos, as condições não fossem favoráveis. Sendo assim, os primeiros 

enunciados, extraídos da prática discursiva do PEZP, revelaram o discurso da 

viabilidade/possibilidade do somatório das forças – parceria – entre a Universidade e os 

movimentos sociais, graças à disposição de recursos humanos identificados com a causa em 

questão, proclamando a importância da função social destas instituições, em favor da 

promoção das pessoas excluídas da sociedade, nesse caso, os trabalhadores da construção 

civil de João Pessoa.  

Há, no discurso do ex-reitor da UFPB, Neroaldo Pontes de Azevedo (1993-1996), 

os seguintes enunciados que fundamentam esta argumentação, na ocasião de sua participação 

na aula inaugural do PEZP, em 1995:  

 

A universidade na hora que vem trabalhar em Educação Popular... Na hora 

que vem trabalhar com a alfabetização, ela vem para ensinar, mas ela vem 
para aprender. A universidade tem aprendido muito com estes trabalhos. A 

universidade de fato, quando sai dos muros, a universidade de fato dá 

respostas para que ela possa ser uma universidade pública [...] ela é publica 
não só porque trabalha com o dinheiro da população. Então é preciso que ela 

dê um retorno para esta população (CONSTRUINDO UM MUNDO 

ESCRITO, 1995). 
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Na perspectiva do trabalho com a Educação Popular, a parceria se mostra como 

dispositivo importante para o desenvolvimento de atividades que possam promover e 

contribuir para a melhoria da qualidade social, a partir da ação alfabetizadora com operários 

da construção civil. Contudo, não apenas a identidade com a questão da alfabetização das 

classes populares e a parceria são suficientes. O êxito das ações que o Projeto procurou 

desenvolver também foi possível em virtude dos financiamentos (nacionais e internacionais), 

obtidos ao longo do período em análise. Sem isto, toda a ação deste Projeto encontraria 

entraves para alçar seus objetivos, demonstrando o quanto é essencial o 

investimento/financiamento, no campo da EJA, para combater o fenômeno do analfabetismo e 

favorecer a formação de professores para esta modalidade de educação. Pois, em seu percurso 

histórico e articulado com a história da educação da EJA, o Projeto tem revelado que o 

voluntariado pode ser um fator de depreciação desse campo educativo, sem compromisso 

maior e incentivo que reúna as pessoas (estudantes-professores), para lidar com a questão e 

assumir o compromisso ético-político, mesmo que este Projeto pague apenas um valor que 

corresponde, em média, pouco mais de 50% do salário mínimo atual. Logo, este discurso 

reforça a ideia de que militância e sobrevivência pessoais sejam impedidas de caminhar de 

mãos dadas, em virtude de uma sociedade cada vez mais compromissada com a lógica de 

mercado e do consumismo exacerbado.  

Com base nesta realidade, o termo mais adequado e coerente para identificar os 

professores alfabetizadores do Projeto está sob o rótulo de Estagiário, justamente por tratar de 

estudantes de licenciatura em processo de formação inicial. O PEZP revela-se, em sua prática 

discursiva, como um campo de estágio compromissado com a formação sólida de professores 

alfabetizadores, a partir de ações formativas que empreendem para este fim, como também é 

contra o discurso de que apenas boa vontade é suficiente para ensinar na EJA, ou que esta seja 

tratada como um campo (des) profissionalizado.  

Por sua condição de campo de estágio para a área de EJA, na perspectiva da 

Educação Popular, o PEZP busca atender a requisitos essenciais à formação de professores no 

exercício da docência, isto é, ele propicia uma formação teórica alicerçada no pensar e no 

sistematizar a experiência obtida em sala de aula, tendo o aluno-operário como o fio condutor 

desta formação e o acompanhamento pedagógico como recurso que visa a profissionalização 

destes alunos e a formação de quadros sintonizados com a realidade da Educação de Jovens e 

Adultos.  

Logo, o Projeto nos leva a considerá-lo como um território essencial à formação 

de professores alfabetizadores, por propiciar um dado espaço pelo qual se exercita a docência, 
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articulando teoria e prática, reflexão, planejamento, sistematização da experiência, avaliação e 

autoavaliação das práticas pedagógicas na EJA, servindo de “[...] campo de pesquisa no 

estágio supervisionado” (Isabelita, 45 anos, ex-coordenadora pedagógica, pedagoga). 

Assim, o estágio que o PEZP oportuniza, para a formação de professores para a modalidade 

EJA, é uma atividade tanto prática como teórica, “[...] condição fundamental para preparar-se 

(sic!) o aluno para transformar a realidade, pelo seu trabalho, por sua atividade prática, 

fazendo do seu exercício profissional uma práxis transformadora” (PIMENTA, 2002, p, 183). 

A relação teoria e prática, portanto, norteia o processo formativo dos professores 

do PEZP. Tem, nas ações pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, uma etapa da sua 

formação continuada, tomando como base a reflexão sobre a prática, isto é, o cotidiano da 

sala de aula vivenciado pelo professor, a partir da sistematização da experiência. Esta, por sua 

vez, se constitui em recursos elaborados para facilitar um processo que envolve 

coordenadores e professores alfabetizadores, como afirma Ireland et al. (1998).   

Confirmou-se, ainda, que o PEZP compreende a formação de professores como 

um processo norteado pela teoria e pela prática de modo sistêmico e planejado, em um 

processo retroalimentar, pelo qual a teoria e prática contribuíam para repensar a formação de 

professores para esta modalidade da Educação Básica, tendo a realidade concreta como um 

dos fatores decisivos neste processo.  

O discurso do PEZP, referente à instalação das salas de aulas no próprio espaço do 

canteiro de obra, revelou os enunciados que fundamentam a perspectiva da EP, uma vez que 

tal decisão não surgiu de modo arbitrário, mas da constatação concreta, vivenciada e 

observada pela direção do SINTRICOM, a partir das estratégias do ver e ouvir as reais 

necessidades dos operários da construção civil, concernentes à sua educação e ao próprio 

mundo do trabalho, ambos desfavoráveis, que impedia o sindicato de ter uma ação mais 

combatente junto a esta categoria de trabalhadores. Esta ação reforça um dos princípios 

teórico-metodológicos do projeto em foco: o princípio da contextualização.  

O curioso deste fato é que, para a EJA, especialmente no âmbito da alfabetização, 

qualquer local com as mínimas condições cede lugar a uma sala de aula da EJA. Por exemplo, 

a sala de visita de um alfabetizador, o galpão de uma comunidade, a sala de reuniões ou o 

auditório de um sindicato, de uma igreja etc., inclusive, a cozinha de um canteiro de obra, ou 

uma laje em construção desse mesmo canteiro podem dar vez à implantação de uma sala de 

aula. Isso, ao nosso entender, revela um dado enunciado de que para a EJA o espaço físico da 

escola não a limita, pelo contrário, revela a sua flexibilidade e complexidade. Contudo, não 

estamos aqui reforçando o discurso da precarização e nem da improvisação, ou o de que fazer 
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EP é fazer qualquer coisa em qualquer lugar para pessoas pobres. Isto não faz parte do 

entendimento e da prática de EP do PEZP.  

Apesar de identificarmos que as salas de aulas do PEZP funcionam em espaços 

não convencionais para o que se entende por uma sala de aula, constatou-se que, neste 

discurso, o que se identifica é o enunciado que solidifica a necessidade de adequação da 

escola e de sua estrutura física e humana à realidade dos educandos jovens e adultos, pois, 

desde que a EJA é EJA, tem-se desenvolvido uma prática didático-pedagógica e política de 

suplência e transposição de práticas infantilizadoras. O enunciado, portanto, não é a instalação 

da sala de aula no canteiro de obra, pois, mesmo propiciando condições mínimas para o seu 

funcionamento, a estrutura de um prédio em construção não é a mais adequada para uma sala 

de aula de EJA. Entretanto, o PEZP tem mostrado, a partir de suas práticas discursivas e não 

discursivas, a necessidade de políticas públicas que atendam à demanda de jovens e adultos, 

respeitando sua singularidade, especificidade e complexidade, entre elas, a formação de 

professores alfabetizadores compromissados com esta finalidade.   

Apesar disso, se constatou, nas práticas discursivas do PEZP, a atenção e o 

cuidado para com a qualidade do ensino dos operários da construção civil, de modo que ela 

não fosse comprometida em virtude de tal situação (instalação de salas de aulas em canteiros 

de obras), pois, como se constatou, no seu de Princípio da Especificidade Escolar, o projeto 

utiliza o próprio local de trabalho como espaço para desenvolver as atividades pedagógicas, 

partindo da realidade de vida dos operários da indústria da construção civil, considerando o 

seu saber prévio e tendo, na Educação Popular, a base de sustentação da sua pedagogia: o 

fazer e o pensar o processo de alfabetização e pós-alfabetização (IRELAND et al., 1998). Isto, 

entre outros elementos, nos possibilita inferir que este Projeto não faz educação em nível de 

alfabetização e pós-alfabetização de forma descompromissada ou improvisada. Inclusive, os 

próprios relatos de seus ex-professores alfabetizadores, como dos atuais, nos ajudaram a 

constatar tal fato. 

Assim, a instalação das salas de aulas, no espaço de trabalho do aluno-operário, se 

revela como algo desafiador para o Projeto e para o seu professor alfabetizador, uma vez que 

a diversidade, dinâmica e complexidade da sala de aula irão requerer deste mais criatividade, 

para poder trabalhar com o pedagógico no processo de alfabetização de jovens e adultos e 

maior sensibilidade para aprender com os saberes oriundos da prática. Logo, a sala de aula, no 

território do canteiro de obra, se constitui em um espaço formativo para o professor do PEZP, 

em virtude das condições adversas a um espaço peculiar do ambiente escolar convencional. 

Portanto, o fato de a sala de aula no canteiro de obra se configurar para o professor 
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alfabetizador, um espaço formativo, irá requerer, deste professor, maior sensibilidade e 

criatividade para transformar este espaço em um local aconchegante, que viabilize o processo 

de ensino e de aprendizagem dos alunos-operários de modo prazeroso e efetivo, trazendo os 

resultados esperados tanto pelo aluno como pelo que foi objetivado pelo PEZP e pelo próprio 

professor alfabetizador. 

Adentrando na questão específica da formação de professores para a EJA, foi 

possível constatar a aproximação da proposta formativa do Projeto com os princípios da EP, 

especialmente, com a ideia de que no processo didático-pedagógico, para jovens e adultos, 

deve-se partir da realidade de vida dos educandos, da valorização da formação de sujeitos 

críticos e participativos, seja no sindicato como na sociedade, mediado pelo diálogo como 

estratégia metodológica e educativa.  

Concernente ao perfil de professor alfabetizador, constataram-se algumas 

características, pelas quais se idealiza um tipo de professor de EJA, sob a ótica da Educação 

Popular, isto é, do professor alfabetizador do PEZP se requer que ele tenha uma mente clara 

com boa imaginação, criatividade, olhos críticos e autocríticos, escuta primeiro e fala depois, 

olfato para a conjuntura política, alegre, discurso responsável, coração grande e solidário, 

amigo dos livros, preocupado com o seu país e o mundo,  mãos trabalhadoras e bom 

desportista, disposto a ir onde for necessário (uma característica do militante) e com direito a 

fazer erros e a corrigi-los, além das competências técnica, didática, compromisso político e 

sensibilidade. Estes enunciados indicam que o professor alfabetizador tenha, como perfil, a 

sensibilidade importante para olhar a realidade de seus alunos, bem como a conjuntura 

política que o cerca, sendo crítico e autocrítico, aberto ao novo e aos desafios postos pela 

prática e competente quanto às suas responsabilidades didático-pedagógicas, requeridas para o 

seu desempenho em sala de aula.  

Ainda dentre as deduções possíveis, a concepção de formação de professores de 

EJA, sob a perspectiva da Educação Popular do PEZP, nos remete a um entendimento de que 

a formação é praticada a partir de dois princípios. O primeiro deles, a concepção de formação 

de professores, como sendo processual, sistemática e instrumentalizadora, não no sentido 

restrito à racionalidade técnica, mas a partir do processo de capacitação contínua destes 

professores para o exercício de suas atividades docentes. O segundo princípio considera, 

como ponto de partida desta formação, os sujeitos do processo educativo (os operários da 

indústria da construção) e o contexto em que eles se encontram inseridos como trabalhadores, 

cidadãos e seres humanos. Estes dois princípios, portanto, compõem a prática formativa de 
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professores alfabetizadores, sob a perspectiva de EP do PEZP e, a partir deles, são norteadas 

todas as demais estratégias formativas do projeto em tela.  

Dessa forma, a concepção de formação de professores do PEZP compõe a 

formação discursiva que a concebe como: formação humana dos sujeitos (crescimento pessoal 

e profissional), e crescimento coletivo (contribuição para o crescimento da equipe, bem como 

da própria proposta pedagógica idealizada pelo PEZP). Estas constatações nos fazem deduzir 

que o professor alfabetizador deste Projeto é concebido como protagonista, tanto do seu 

próprio crescimento pessoal, como do coletivo e das ações idealizadas por esta experiência. 

Sendo assim, a formação de professores alfabetizadores é entendida como um processo 

contínuo que abrange deste o período do Curso Inicial de Formação até o processo de 

acompanhamento pedagógico, envolvendo, nesse processo, todas as estratégias formativas 

vivenciadas durante a sua permanência no Projeto.  

Com relação ao Curso Inicial, constatamos, através dos documentos e dos 

depoimentos analisados, que ele é imprescindível para que os futuros professores 

alfabetizadores possam ter uma ideia conceitual sobre o que é EJA e Educação Popular, como 

também conhecer a história do Projeto Escola Zé Peão, a qual possui convergência com a 

história do Grupo Zé Peão. Além disso, neste curso inicial, o futuro professor alfabetizador se 

depara com os princípios orientadores, tanto da prática pedagógica do projeto, como também 

de sua postura político-pedagógico. No Curso Inicial, fica visível o impacto da metodologia 

de trabalho com jovens e adultos, na perspectiva popular de educação, para a formação destes 

professores e a ressignificação de suas concepções, com base em um novo conhecimento, a 

Educação de Jovens e Adultos, especialmente, no campo da construção civil.   

A partir disso, reiteramos nossa tese de que a prática formativa do PEZP, através 

do Curso Inicial de Formação e Seleção de professores alfabetizadores, se configura como um 

momento no qual licenciandos de diferentes cursos da UFPB têm a oportunidade de vivenciar 

uma série de atividades teórico-práticas (estudos de textos teóricos, debates, vivências e 

oficinas pedagógicas, sistematização através da feitura de relatórios reflexivos semanais e 

fichamentos de textos). Este Curso Inicial, ainda, configura-se em um espaço formativo pelo 

qual estes licenciandos ampliam sua formação inicial, a partir do conhecimento sobre a EJA, 

na perspectiva da Educação Popular, bem como o contato com a investigação sobre os 

processos teórico-metodológicos desenvolvidos para os educandos adultos. Além disso, eles 

vivenciam, ainda, o contato físico com os diretores do SINTRICOM, na própria sede sindical, 

e o contato com os operários, no próprio ambiente de trabalho, a construção civil.  
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Destacamos, ainda, que o curso inicial possibilita a socialização das experiências 

entre os professores alfabetizadores antigos com estes em processo de formação e seleção. Há, 

também, o incentivo ao trabalho em equipe e à prática de aulas simuladas no próprio canteiro 

de obra com os alunos-operários. Estas ações comprovam a vontade de verdade do PEZP em 

proporcionar uma formação sólida para professores de EJA, pautada na construção de um 

professor que apresente as seguintes características: ser solidário, aberto às 

contribuições/socializações entre professores e reflexivo sobre a prática alfabetizadora para 

jovens e adultos, bem como para com a realidade de vida e de trabalho dos operários da 

indústria da construção civil.  

Por sua vez, constatou-se, entre os depoimentos de alguns professores 

alfabetizadores, que o tempo do Curso Inicial de Formação e Seleção do PEZP não é 

suficiente e que, ainda, os conteúdos básicos de linguagem e de matemática necessitariam de 

mais atenção, como também o fato de que a discussão em torno dos princípios políticos-

pedagógicos do Projeto e a sistematização deveriam, igualmente, ter mais tempo no 

transcorrer deste mesmo curso. 

Outros dois aspectos a serem assinalados, referentes ao Curso Inicial de Formação 

e Seleção do PEZP, são: a ênfase no planejamento de aulas e as aulas simuladas. Constatamos 

que, para muitos dos que participam deste curso, é o primeiro contato com o planejamento de 

aula pautado na realidade do aluno e nos princípios políticos-pedagógicos do projeto 

(Princípio da Contextualização, Princípio da Significação Operativa e Princípio da 

Especificidade Escolar), como também um planejamento que visa articular os conteúdos da 

linguagem com conteúdos da matemática, tendo como pano de fundo uma dada temática 

social.  

É, portanto, no curso inicial, especialmente, no final deste, que os futuros 

professores alfabetizadores praticam a elaboração de um plano de aula sob esta perspectiva, e 

isto, para alguns deles, torna-se o diferencial, sobretudo, quando utilizam esta forma para 

traçar seus planos de aulas, nos seus cursos de graduação, quando requisitados pelas 

disciplinas em curso. É óbvio que os depoentes revelaram também dificuldades de se planejar 

deste modo e que, foi ao longo do processo formativo contínuo e com o acompanhamento 

pedagógico, que estas dificuldades foram sendo superadas, e, para alguns, minimizadas.  

As aulas simuladas, para os futuros professores alfabetizadores, se constituem 

como algo impactante do Curso Inicial de Formação e Seleção do PEZP para a prática 

pedagógica em sala de aula. Nesse processo, os futuros educadores se envolvem em 

discussões, com o trabalho em grupo e, ainda, vivenciam, em sala de aula, o contato com os 
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alunos-operários, o diálogo, as sensações e impressões sobre os mesmo, além de 

reconhecerem as possibilidades e os limites postos para o exercício da prática educativa 

docente. As aulas simuladas, portanto, se constituem em uma estratégia formativa, ao mesmo 

tempo de exercício da docência na alfabetização para muitos dos estudantes licenciandos da 

UFPB que participam deste curso do PEZP.  

Outro aspecto a ser assinalado, desta vez, são as estratégias formativas do PEZP, 

no transcorrer da formação continuada dos seus professores alfabetizadores. Esta formação 

acontece através do acompanhamento pedagógico, realizado por intermédio de várias 

atividades didático-pedagógicas, aqui identificadas como estratégias formativas. Deduzimos 

que o acompanhamento pedagógico do PEZP configura-se no eixo principal que viabiliza o 

processo de complementação formativa inicial dos professores alfabetizadores, priorizando a 

sistematização, a reflexão sobre a ação, o planejamento e a prática de sala de aula, articulada à 

teoria que estes professores alfabetizadores vivenciam em seus cursos de graduação, bem 

como no próprio projeto, durante o período que nele permanecem.  

Para o PEZP, a formação continuada objetiva, além da capacitação dos professores 

alfabetizadores, assegurar o bom desempenho em sala de aula, como também a sua constante 

profissionalização, possibilitando a superação das dificuldades do cotidiano e reflexão sobre a 

prática. 

Assim sendo, constatamos que o PEZP emprega várias estratégias de formação 

continuada, tais como: as visitas pedagógicas, as oficinas pedagógicas, as discussões 

individuais ou coletivas, o incentivo à participação em seminários/eventos, as reuniões 

pedagógicas, a elaboração de relatórios por meio das fichas de acompanhamento do 

desempenho semanal do professor, a participação nas assembleias do Sindicato e os encontros 

semestrais de avaliação de toda a equipe pedagógica.  

Estas estratégias se constituem na vontade de verdade do PEZP e estão 

fundamentadas nos princípios teórico-metodológicos que regem sua prática pedagógica 

escolar alfabetizadora, como também pela realidade histórico-social dos sujeitos envolvidos 

neste processo, a exemplo dos coordenadores pedagógicos, assessores, alfabetizadores, 

pesquisadores, sindicalistas e os próprios operários-alunos. Elas demonstram a forma como 

este projeto pensa e pratica a formação continuada de seus professores alfabetizadores.  

Para isto, a formação dos professores alfabetizadores do projeto em foco, 

apresentada em sua prática discursiva, aponta para a necessidade de romper com as práticas 

formativas históricas na EJA que evocam a improvisação, a desqualificação e o discurso de 

que alfabetizar é uma ação banal que qualquer um alfabetizado esteja apto para este ofício. 
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Logo, o PEZP, partindo da sua experiência acumulada e de princípios norteadores de sua 

prática didático-pedagógica, apresenta um modelo de formação que rompe com estas 

questões. O PEZP, portanto, situa o trato com esta questão no lugar onde o estudante 

universitário, de diferentes cursos de graduação, seria apresentado como o sujeito que 

apresenta os requisitos mínimos para contribuir com o processo educativo de jovens e adultos 

trabalhadores.  

Contudo, compreende que estes requisitos mínimos não são suficientes, pois, sem 

o acompanhamento e a assessoria pedagógica, a reflexão e a sistematização da prática de sala 

de aula, o envolvimento em oficinas e reuniões pedagógicas, entre outras práticas formativas, 

não é possível tratar a alfabetização e a formação de professores com seriedade e 

compromisso ético, político e formação profissional.  

Outro elemento importante, que merece destaque nestas considerações finais, é o 

fato de a formação de professores não se restringir exclusivamente aos alunos do Curso de 

Pedagogia, o qual tradicionalmente forma/prepara para alfabetizar e para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Neste caso, o PEZP contribui com a formação de licenciandos de outros 

cursos, ao oportunizar o contato com o mundo e a realidade didático-pedagógica da EJA e da 

EP, a partir da vivência em sala de aula com os operários da construção civil e, ainda, com 

todos os demais processos formativos acima relacionados.  

Portanto, a proposta apresentada pelo PEZP reforça o discurso de que é possível 

criar espaços de extensão no âmbito dos cursos de licenciatura, para que os alunos exerçam o 

magistério na condição de estagiários, associados aos movimentos sociais populares. Estes 

espaços além de oportunizar o exercício da prática docente, também se constituem em 

espaços essenciais à formação inicial, espaços de estudos, pesquisas, debates, de vivências de 

oficinas pedagógicas e da prática docente para diferentes licenciaturas da UFPB.  

Estes elementos são decisivos no processo formativo de professores para a EJA, 

independentemente de atuar no campo da alfabetização ou nos anos iniciais da Educação 

Básica. Para muitos estudantes de diversas licenciaturas, o PEZP se configura como o único 

momento em que terão a oportunidade de acesso à discussão teórico-prático no campo da 

EJA. Não estamos aqui desconsiderando a existência de outros projetos similares, porém, no 

contexto e na configuração apresentada pelo referido Projeto, não há igual. Portanto, este 

projeto possui uma responsabilidade e uma dada importância dentro da Universidade, por ser 

um dos espaços formativos alternativos e com larga experiência no campo da EJA, 

responsável pela complementação formativa de muitos licenciandos neste campo da 

educação. 
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A investigação também reforçou a tese, aqui defendida, de que as práticas 

discursivas de formação de professores de EJA do PEZP somente são possíveis se forem de 

caráter contínuo, sistematizado e coerente com as reais condições da sala de aula, dos alunos e 

das fragilidades que o professor apresenta para lidar com esta situação. Esta fragilidade revela 

os enunciados da inconclusão e da busca constante em favor do crescimento pessoal e 

profissional, através da superação dos obstáculos que a prática cotidiana vai revelando a toda 

a sua equipe. Assim, o sucesso ou o funcionamento satisfatório, apesar dos desafios postos, 

como em qualquer outra prática educativa com jovens e adultos, deve-se ao conjunto dos 

alunos, dos professores alfabetizadores, dos coordenadores e assessores pedagógicos que 

somam forças em favor do trabalho de alfabetização dos operários e da própria formação do 

professor para esta modalidade. 

Identificamos, ainda, que a sala da coordenação pedagógica do PEZP (o seu 

espaço físico) torna-se imprescindível à formação dos professores alfabetizadores, uma vez 

que ela se desenha enquanto um espaço de suporte didático-pedagógico para estes 

professores. Pois, neste ambiente, os professores alfabetizadores procuram dialogar com a 

coordenação pedagógica, apresentar suas dificuldades, consultar os arquivos para buscar 

propostas de atividades já desenvolvidas por outros educadores do Projeto. As leituras da 

ficha de acompanhamento destes outros educadores apontam indícios pelos quais se podem 

encontrar propostas para a superação dos limites postos no cotidiano da sala de aula. A equipe 

de coordenação pedagógica procura estar em sintonia com o movimento cotidiano das salas 

de aulas, na perspectiva de contribuir com o desenvolvimento das mesmas, com o crescimento 

profissional dos professores alfabetizadores e com o processo de escolarização dos alunos-

operários. O ambiente físico da coordenação pedagógica é o espaço de trocas e socialização 

de experiências. 

O PEZP demonstra, em suas práticas discursivas, que não deixa solta ou sem 

acompanhamento as atividades dos professores. Por meio da sua equipe de coordenação 

pedagógica, o PEZP procura cumprir com a sua função social, de modo sistemático e 

permanente. O professor encontra nesta equipe todo o apoio para desenvolver suas atividades 

didático-pedagógicas em sala de aula, bem como para superar os limites impostos por esta 

mesma prática. A investigação ainda revelou que a prática pedagógica do Projeto, no tocante 

ao processo de ensino-aprendizagem, não é algo descontextualizado e isolado da realidade de 

vida dos alunos e da própria sala de aula, considerando aí o próprio limite que o professor 

apresenta, sobretudo, quando há a cada ano a renovação de parte do grupo de educadores, cuja 

maioria não possui experiência com a educação e, muito menos, com a educação para jovens 
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e adultos. Sendo assim, a formação funciona em decorrência do envolvimento de todos os 

sujeitos inseridos no processo pedagógico do projeto, somando os esforços em favor de uma 

educação de qualidade, a qual perpassa fundamentalmente pela formação sistemática do 

professor alfabetizador.    

Deste modo, o PEZP reforça os discursos pelos quais a formação do professor da 

EJA não deveria ser assumida como algo assistemático, limitado a atividades sem 

acompanhamento pedagógico e sem reflexão e aprendizagem na prática cotidiana da sala de 

aula. Os princípios de Educação Popular, em especial, a valorização dos saberes do senso 

comum e a formação cidadã são atributos neste processo formativo dos professores de EJA. 

Formar professores nesta perspectiva é desafiador para as universidades e para os próprios 

sujeitos-formadores, pois irá requerer, como reforça o discurso freireano, alguns dos 

princípios filosóficos e políticos que orientam a EP, como a dialogicidade, a emancipação das 

classes populares, a partir do descobrir-se com elas e com elas lutar, a incorporação de novas 

temáticas, a exemplo do multiculturalismo.       

Esta tese reforça ainda a ideia de que assumir a postura em favor da EP é assumir 

uma postura político-pedagógica em prol das camadas populares e da luta pela superação de 

sua condição de excluídos da sociedade. É compreender que esta concepção de educação 

requer professores cientes de seu papel didático e político, e de sua função social em favor de 

um outro modelo de sociedade, mais justo e humano, no qual o exercício da cidadania se 

configura em algo real e pleno para todos e todas. Desse modo, assumir o paradigma da EP, 

como norteador da formação de professores, requer uma política de superação da lógica da 

racionalidade técnica, da concepção bancária de educação no processo de ensino-

aprendizagem, em favor de uma educação que considere tanto os professores como os 

educandos sujeitos coparticipes do processo educacional, e atores protagonistas de sua 

história, em um mundo que contribua com a construção de suas humanidades. O projeto em 

foco reforça que isto é possível no âmbito da formação de professores a partir de parcerias, 

como é o caso da efetivada entre a UFPB e o SINTRICOM.  

Percebemos, ainda, que a proposta de formação de professores alfabetizadores 

para a EJA do PEZP aponta para uma realidade e um desafio ainda a ser enfrentados no 

território da política e do sistema público de educação, ou seja, a problemática do professor da 

dedicação exclusiva na Educação Básica. Dedicar-se apenas ao trabalho em um só lugar, 

pensando e sistematizando a experiência do cotidiano, ainda não se configura em privilégio 

para a maioria destes professores, em especial, o alfabetizador da EJA. O professor, ainda, 

como diz Demo (2002), precisa se desdobrar em mais um turno para poder angariar um 
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salário que possa satisfazer as suas condições de vida. O PEZP, no trato com seus professores 

alfabetizadores, consegue obter resultados positivos, pois seu quadro docente, em sua quase 

totalidade, ainda não possui responsabilidades maiores em termos de ter mais de um 

emprego/estágio. Além do seu curso de graduação, o PEZP é a outra atividade que exercem.  

Isto, portanto, reforça a ideia do professor com dedicação exclusiva, pois, deste 

modo, pode se promover o maior compromisso e o maior envolvimento nas atividades 

didático-pedagógicas, repercutindo com maior positividade no processo formativo do 

professor. Este discurso ainda está em aberto; precisa ser travada uma luta política, e a tese já 

foi aprovada, como se pode ver, na Conferência Nacional de Educação (CONAE), abril de 

2010, em Brasília, a partir do seguinte discurso:  

 
Na gestão do subsistema de formação, o Sistema Nacional de Educação e 

demais sistemas de ensino (municipal, estadual, distrital e federal), em sua 

corresponsabilidade, devem promover, facilitar e assegurar acesso aos meios 
de formação inicial e continuada, por meio de medidas como: a) [...]; b) 

Criar dispositivo legal que garanta a aplicação da dedicação exclusiva 

dos/das docentes em uma única instituição de ensino (CONAE, 2010, p. 

90). 
 

Concernente aos desafios e limites existentes na prática discursiva do PEZP, o que 

se constatou foi a sua dificuldade financeira atual, restringida basicamente aos recursos do 

Programa Brasil Alfabetizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

de João Pessoa/PB. Tal dificuldade limita o projeto em suas ações, não ofertando aos 

educandos operários da construção civil, sua inclusão em programas de atividades culturais 

(visita a museus, teatro, cinema, circo etc.), vale transporte para aqueles que residem na 

cidade de João Pessoa ou em canteiros de obras mais afastados da sala de aula. Outro dado 

concernente aos desafios e limites do projeto foi constatado na crítica que uma das 

entrevistadas expos com relação à ação limitada do SINTRICOM que ainda não prioriza, 

financeiramente, em seu planejamento, o PEZP.  

A questão do limite de recursos financeiros, além de restringir as ações do PEZP, 

também não lhe permite manter uma equipe de coordenação pedagógica disponível para este 

fim e nem uma assessoria de apoio para os programas da Biblioteca Volante, do Varanda 

Vídeo e o jornal A voz da Escola (Ametista, 51 anos, coordenadora pedagógica, graduada 

em História). 

É importante destacar, também, questões tradicionais da EJA que a tornam 

desafiadora, a exemplo da superação da evasão escolar e do incentivo, por parte dos 

educadores, para que o educando dê continuidade ao processo de escolarização (Isabelita, 45 
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anos, ex-coordenadora pedagógica, pedagoga). Estas questões se apresentam no PEZP 

ainda como obstáculos que precisam ser superados, nos revelando que a formação de 

profissionais para a docência na EJA, independentemente de seu nível, necessita estar 

articulada com políticas públicas que a contemplem em sua complexidade e especificidade de 

sujeitos-educandos, de tempo, de estrutura física escolar, de recursos humanos adequados, de 

ação de combate à evasão, enfim, de recursos metodológicos adequados. 

No campo da formação de professores, na perspectiva da Educação Popular, 

constatamos alguns discursos que vão tecer a heterogeneidade discursiva, compreendendo que 

o PEZP ainda possui limites nesse aspecto, como foi evidenciado nos depoimentos de 

Elisângela (39 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga) e Noemi (23 anos, 

professora alfabetizadora, pedagoga). Para ambas, que vivenciaram tempos diferenciados 

no projeto, a formação na perspectiva da EP ainda é desafiadora, apesar do reconhecimento de 

que nessa experiência há uma ação formativa pautada em aspectos que lhes caracterizam a 

formação, isto é, princípios de EP, como, por exemplo, o diálogo, a solidariedade, o trabalho 

em equipe. No entanto, o PEZP deixa de considerar a questão da educação como ato político. 

Isso, de acordo com o nosso entendimento, é uma questão importante para quem possui a 

vontade de verdade no tocante à formação de professores de EJA, de acordo com os 

princípios da EP.   

Outra questão, coletada nos depoimentos e que compõe a formação discursiva 

com o que relatamos no parágrafo anterior, é a questão do comprometimento político com o 

povo, dos grupos que passaram pelo PEZP, como assevera o seguinte discurso:  

 

O Zé Peão teve grupos mais abertos! Teve (sic!) grupos mais comprometidos 

com o povo, grupos mais acadêmicos e ao longo desses dez anos [tempo em 

que saiu do PEZP] passar por tudo isso, eu também estou muito misturada de 
todas essas tendências e é por isso que eu não posso contribuir mais com o 

que eu trouxe aqui! 

Elisângela, 39 anos, ex-professora alfabetizadora, pedagoga 

 

O depoimento acima confirma que a formação de professores, na perspectiva da 

EP do projeto em tela, considera aqueles que estão à frente de sua coordenação e do grau de 

envolvimento com as causas dos alunos-operários. Tal comprometimento é que definirá a 

vertente ideológica da formação dos professores alfabetizadores do PEZP. 

Há também algo que foi apontado por Humberto (33 anos professor 

alfabetizador, graduando em História) como sugestão para o PEZP, ou seja, o fato de o 

mesmo ouvir mais os professores antigos, para valorizar suas experiências no processo 
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formativo do Curso Inicial, para enriquecer mais este curso, além da ampliação de sua carga 

horária atual de 45 horas. Assim, a sugestão de ouvir e valorizar as experiências dos 

educadores antigos é legitima, para quem pretende trabalhar a formação na perspectiva da EP 

e para quem compreende que a formação de professores se faz valorizando os saberes e a 

experiência construída no chão da práxis pedagógica da sala de aula. E, quanto ao tempo, ele 

se torna interessante para que se evitem práticas aligeiradas e para que se possam aprofundar 

determinados aspectos na formação, imprescindíveis à ação docente com jovens e adultos 

alfabetizandos e pós-alfabetizandos.  

Para concluirmos, regatamos a questão que norteou nosso problema de pesquisa, 

ou seja, Qual o discurso do Projeto Escola Zé Peão referente à formação de professores 

para a Educação de Jovens e Adultos, na perspectiva da Educação Popular? Então, o que 

foi possível constatar, ao longo da investigação, após nos debruçarmos para observar e 

analisar as práticas discursivas deste Projeto, é que ele possui, como vontade de verdade, 

contribuir com a formação de professores para a EJA, sob a ótica da Educação Popular, 

constituindo-se em um espaço pelo qual se propicia o exercício do magistério, articulando 

teoria e prática, reflexão, planejamento, sistematização da experiência, avaliação e 

autoavaliação das práticas pedagógicas na EJA, e que este projeto, ainda, é essencial à 

formação inicial de licenciandos na UFPB, apesar dos limites que aqui foram constatados. 

Estes limites talvez revelem a questão da incompletude desta experiência de EJA 

Assim, esperamos que o conhecimento e as informações obtidas nesta tese, 

contribuam para uma política de formação de professores de EJA, sintonizada com a realidade 

e as necessidades dos professores e dos seus educandos. Que as práticas de formação de 

professores alfabetizadores de EJA possam se inspirar nas práticas formativas do PEZP, como 

também os cursos de licenciatura da UFPB tenham um olhar mais sensível, observando este 

Projeto, como parceiro no/do processo formativo de futuros professores, ainda tão carente de 

docentes capacitados para esta modalidade da Educação Básica.  

Além disso, sabemos que o que foi produzido acerca do PEZP, da EJA e da EP 

ainda é um campo de investigação em aberto e, sendo assim, é possível ao pesquisador 

observar questões outras. Portanto, outras propostas de estudos e de investigações podem 

partir dos dados aqui coletados. Por exemplo, o estudo sobre os seus professores 

alfabetizadores egressos. Onde estão e o que estão fazendo no campo da EJA? E como o 

PEZP influencia até hoje as suas ações profissionais? Outro tópico: a prática pedagógica 

cotidiana dos professores alfabetizadores em sala de aula no canteiro de obra. O Projeto 

possui um acervo privilegiado de relatórios dos professores alfabetizadores (as fichas de 
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acompanhamento) desde a sua fundação e o quê elas anunciam sobre a prática pedagógica 

cotidiana na EJA com operários-alunos?   

E, quanto à EJA e à Educação Popular, como e o que os professores 

alfabetizadores têm trabalhado com as questões consideradas desafiantes à Educação Popular, 

como a formação cidadã, emancipação/libertação dos sujeitos, formação política e a 

humanização dos operários da construção civil em sala de aula? Estes mesmos professores 

tem atendido às necessidades formativo-escolares dos educandos jovens e adultos operários 

da construção civil? E, como estes educandos participam do processo formativos destes 

professores alfabetizadores? E o SINTRICOM, como observa a formação dos professores 

alfabetizadores do PEZP? Esta mesma formação tem dado respostas à construção de um 

sindicato forte e combativo? Penso que ainda são questões que podem contribuir tanto com o 

PEZP como para a produção do conhecimento no campo da EJA. 

Quanto aos demais cursos de licenciaturas, além do curso de Pedagogia? Em seus 

projetos políticos-pedagógicos a EJA é contemplada? Como? Em qual momento? O que 

pensam estes estudantes sobre esta modalidade da educação básica nacional? E a formação 

continuada das redes públicas para esta modalidade? Como ela acontece nas cidades 

pequenas, onde parte dos professores fazem cursos de licenciatura em fins de semana? Ou, 

que critérios a gestão estabelece para indicar um professor para a modalidade EJA? E os 

desafios que estes profissionais enfrentam em sala de aula, quando não possuem, em sua 

formação inicial, nenhum conhecimento de EJA? 

E os movimentos sociais populares diversos? Como são exercidas suas práticas 

discursivas de formação de professores? Como eles têm estreitado suas parcerias com as 

instituições formadoras, para garantir a formação de seus professores? Assim, estas e outras 

questões, a exemplo das novas tecnologias, dos estudos culturais etc. são pistas que merecem 

a atenção e o investimento dos pesquisadores da área de educação.  

E, de fato, concluindo, gostaria de endossar e engrossar o discurso que concebe o 

conhecimento científico como elemento que possa contribuir para melhorar a sociedade em 

que vivemos. Nesse sentido, assevera Marques (2005) que é preciso integrar nossas pesquisas 

à experiências positivas, inovadoras e emancipadoras que demonstrem a possibilidade de 

construção de alternativas, eliminando a perversa desordem social na qual nos encontramos, 

especialmente, quando se trata da questão da formação de professores para o campo da EJA 

neste país.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS COM OS PROFESSORES-

ALFABETIZADORES DO PROJETO ESCOLA ZÉ PEÃO  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE DOUTORADO 

 

ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS COM OS PROFESSORES-

ALFABETIZADORES DO PROJETO ESCOLA ZÉ PEÃO  

1. ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO  

1.1 Nome: 

1.2 Idade: 

1.3 Curso de licenciatura: 

1.4 Tempo de experiência no Projeto:  

1.5 Sugira-me um nome fictício para você 

 

2 O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DO PEZP  

 

2.1 O que levou você a participar do curso de formação e seleção inicial do PEZP? 

2.2 Que conhecimento você possuía acerca da EJA e da EP antes de participar do curso de 

formação e seleção inicial o PEZP?  

2.3 Descreva a experiência por você vivenciada no curso de seleção e formação inicial do 

PEZP?  

2.4 Como acontece o Curso de formação e seleção inicial e que questões são discutidas neste 

curso? A carga horária é suficiente? Comente. 

2.5 Fale-me sobre em qual momento ou parte do curso de formação e seleção inicial, você 

avalia como importante para o contato inicial, em sala de aula, com jovens e adultos 

operários?  

2.6 O curso de formação e seleção inicial do PEZP está pautado na perspectiva da Educação 

Popular. Você percebeu isso durante a realização deste curso? 
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2.7 Para você o curso de formação e seleção inicial do PEZP possui algum limite? Em caso 

afirmativo, descreva-os.  

2.8 Descreva algo presente ou passado do curso de formação e seleção inicial do PEZP que 

você gostaria de destacar. 

 

3 A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PEZP  

 

3.1 Como acontece a formação continuada dos professores-alfabetizadores no PEZP? 

3.2 Quais os conteúdos da formação continuada do PEZP? 

3.3 Descreve as atividades da formação continuada que você vivencia ou vivenciou no PEZP. 

3.4 Em que sentido a formação continuada tem influenciado em sua prática pedagógica com 

jovens e adultos nos canteiros de obras e que resultados você pode descrever? 

3.5 Como você percebe se a formação continuada do PEZP está alicerçada na perspectiva da 

Educação Popular? Por quê? 

3.6 Você possui ou possuiu alguma dificuldade didático-pedagógica para trabalhar segundo o 

que norteia os princípios da ação pedagógica do PEZP? Comente sobre esta dificuldade, caso 

tenha alguma e sobre esta ajuda. E como a formação continuada tem contribuído para te 

ajudar?  

3.7 Que resultados você poderia expor em relação à formação continuada oferecida pelo 

PEZP e a contribuição desta para a sua formação inicial em nível de licenciatura e para sua 

atuação profissional futura? 

3.8 Considerando que a formação de professores para o campo da EJA ainda é desafiador no 

país, em que sentido a formação de professores-alfabetizadores do PEZP tem contribuído para 

mudar este quadro? 

3.9 Você gostaria de destacar algo mais sobre a formação continuada do PEZP? 

 

Muito obrigado! 
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS COM AS COORDENADORAS 

PEDAGÓGICAS DO PROJETO ESCOLA ZÉ PEÃO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE DOUTORADO 

 

1 ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO  

1.1 Nome:                        

1.2 Idade:            

1.3 Formação em nível de Graduação (IES, área e ano de conclusão): 

1.4 Formação em nível de Pós-Graduação (IES, área, níveis – especialização, mestrado, 

doutorado - e ano de conclusão):  

1.5 Tempo de experiência no Projeto como alfabetizadora:  

1.6 Tempo de experiência no Projeto como coordenadora pedagógica: 

1.7 Sugira-me um nome fictício para lhe identificar nesta tese 

 

2 O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DO PEZP 

2.1 Como acontece o processo de seleção dos candidatos para ingressar no PEZP e qual a 

relevância deste curso selecionar professores-alfabetizadores?  

2.2 Como está organizado o Curso de Formação e Seleção Inicial do Projeto e qual o seu 

tempo de duração? 

2.3 Quais os objetivos deste curso e que atividades são desenvolvidas durante o período de 

realização do mesmo? 

2.4 Como é feita a avaliação da aprendizagem dos estudantes durante o curso de formação e 

seleção inicial?  

2.5 No discurso do PEZP, a proposta formativa inicial está alicerçada no paradigma da 

Educação Popular. Sendo assim, que elementos caracterizam este curso sob a perspectiva 

deste paradigma?  
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2.6 Toda experiência possui avanços e limites ou desafios. Sendo assim, fale sobre os avanços 

e os desafios/limites vivenciados durante do curso de formação e seleção dos professores para 

o PEZP? 

 

3 A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PEZP  

3.1 Que importância você atribui à formação continuada ofertada aos professores-

alfabetizadores pelo PEZP?  

3.2 O que caracteriza a formação continuada do PEZP na perspectiva da Educação Popular? 

3.3 Qual o critério de escolha dos conteúdos das oficinas pedagógicas e como elas contribuem 

para o processo formativo contínuo dos professores-alfabetizadores do PEZP e para as 

atividades didático-pedagógicas por eles desenvolvidas? 

 3.4 Em que as visitas pedagógicas contribuem para a formação continuada dos professores-

alfabetizadores do PEZP e para as atividades didático-pedagógicas por eles desenvolvidas? 

3.5 Em que as fichas de acompanhamento contribuem para a formação continuada dos 

professores-alfabetizadores do PEZP e para as atividades didático-pedagógicas por eles 

desenvolvidas? 

3.6 Em que as discussões individuais e coletivas contribuem para a formação continuada dos 

professores-alfabetizadores do PEZP e para as atividades didático-pedagógicas por eles 

desenvolvidas? 

3.7 Em suas práticas formativas contínua, o PEZP motiva os seus professores-alfabetizadores 

a participar de seminários/eventos externos às atividades do projeto. Como estas atividades 

formativas externas contribuem para a formação continuada dos professores-alfabetizadores 

do PEZP e para as atividades didático-pedagógicas por eles desenvolvidas? 

3.8 Que contribuição tem a participação nas assembléias do sindicato à formação continuada 

dos professores-alfabetizadores PEZP e para as atividades didático-pedagógicas por eles 

desenvolvidas? 

3.9 Em que as reuniões pedagógicas e os encontros semestrais de avaliação contribuem para a 

formação continuada dos professores-alfabetizadores do PEZP e para as atividades didático-

pedagógicas por eles desenvolvidas? 

3.10 Estas mesmas atividades oferecidas pelo PEZP têm levado em consideração as 

necessidades cotidianas da sala de aula dos professores-alfabetizadores com os operários 

jovens e adultos? 

3.11 Que avanços e que desafios estão postos à formação continuada oferecida aos 

professores-alfabetizadores do PEZP? 
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3.12 Como a proposta formativa continuada do PEZP tem contribuído com a formação dos 

licenciandos da UFPB? 

3.13 Considerando que a formação de professores para o campo da EJA ainda é desafiador no 

país, em que sentido a formação de professores-alfabetizadores do PEZP tem contribuído para 

mudar este quadro? 

 

 

Muito obrigado! 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE DOUTORADO 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, na condição de entrevistado(a), da pesquisa 

Práticas Discursivas sobre a Formação de Professores de jovens e Adultos em uma 

Experiência de Educação Popular. Você foi selecionado(a) por participar ou ter participado 

do Projeto Escola Zé Peão na condição de professor-alfabetizador ou de Coordenador 

Pedagógico. Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de 

participar e retirar seu consentimento. 

 

Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. 

 

Objetivo com este estudo, entre outros, é: Analisar a prática discursiva do Projeto Escola Zé 

Peão concernente à formação de professores da modalidade Educação de Jovens e Adultos, 

sob a perspectiva da Educação Popular que fundamenta esta tese. 

 

Sua participação nesta pesquisa consiste em fornecer informações sobre sua experiência 

no tocante à formação de professores oferecida pelo Projeto Escola Zé Peão (PEZP) e 

por você vivenciada. 
 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo 

sobre sua identificação, atribuindo-lhe uma pseudo-identificação.  
 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço institucional do 

pesquisador principal e do CEP, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, 

agora ou a qualquer momento. 

 

________________________________________________________________________ 
Local, data e assinatura do pesquisador 

 
Eduardo Jorge Lopes da Silva. Estudante do Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal de Pernambuco. 

Endereço institucional: Centro de Educação - Campus Universitário - Cidade Universitária - Recife-PE – CEP 

50670-901. Telefone: (81) 2126 8327 - (81) 2126 8334 
Endereço residencial: Rua Morise de Miranda Gusmão, 1182/103. Ed. Natália Rocha. Cristo Redentor. CEP 

58070-540. Telefone: 3223-8478 ou 8854-2723. 

 

Declaro que entendi os objetivos de minha participação na pesquisa e concordo em participar. 

 

___________________________________________________________________________ 
Local, data e assinatura do entrevistado(a) da pesquisa 



415 

 

APÊNDICE D – SUGESTÃO PARA O CURSO INICIAL DE FORMAÇÃO E SELEÇÃO 

DE PROFESSORES ALFABETIZADORES E PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DO 

PROJETO ESCOLA ZÉ PEÃO 

 

A análise dos documentos e das entrevistas realizadas, bem como a condição de 

pesquisador e consequente responsabilidade social, nos provocam a sugerir, para o Projeto 

Escola Zé Peão, algumas mudanças em seu Curso Inicial de Formação e Seleção de 

Professores Alfabetizadores, como também em seu processo de formação continuada. 

A justificativa para tal ação torna-se pertinente uma vez que muitos dos estudantes 

da UFPB, que procuram o projeto para participar do Curso Inicial, têm aí a única 

oportunidade, na graduação, de se deparar com a temática Educação de Jovens e Adultos e 

Educação Popular. E, sabendo que nem todos que participam do Curso Inicial de Formação e 

Seleção do PEZP são escolhidos para a experiência em sala de aula, avaliamos que seria 

importante ampliar o tempo deste curso, com vista a propiciar uma formação mais sólida para 

todos os participantes.     

Ademais, a presente tese constatou que este projeto possui relevante contribuição 

à formação inicial destes graduandos de diferentes licenciaturas, no que tange à formação de 

professores alfabetizadores para a modalidade EJA, uma vez que se constitui em um espaço 

que propicia o exercício do magistério, articulando teoria e prática, reflexão, planejamento, 

sistematização da experiência, avaliação e autoavaliação das práticas pedagógicas na EJA, 

como elementos essenciais à formação inicial destes licenciandos e a consequente formação 

de quadros para esta modalidade no Estado da Paraíba. 

Assim sendo, estamos sugerindo que o Curso Inicial de Formação e Seleção de 

Professores Alfabetizadores do PEZP tenha 100 (cem) horas totais, em vez de 45 horas atuais. 

A justificativa do aumento das horas se dá em virtude da necessidade que alguns dos 

entrevistados apontaram como sendo importante para aprofundar determinadas questões que 

ficam lacunares na estrutura atual do curso. Ainda, para se evitar que o curso se distancie do 

estereótipo de aligeirado e tenha, no mínimo, uma carga horária compatível, ou mesmo 

superior, a de uma disciplina regular das licenciaturas que, em média, dura 60 horas em 4 

meses. 

Como o PEZP trabalha diariamente a formação de seus professores 

alfabetizadores, balizado pelo critério da rigorosidade, do compromisso ético-profissional, da 

articulação teoria e prática e do olhar para os educandos da EJA, avalio que as 100 horas 

sugeridas, possam ser executadas em 6 semanas, com carga horária diária de 3 horas e meia.     
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No quadro abaixo apresentamos a seguinte proposta de formação. 

 

Blocos do Curso Inicial de Formação e Seleção do PEZP Carga 

horária 

Conteúdos  

Primeiro Bloco: 

 

 

Educação Popular e  

Educação de Jovens e Adultos  

A sistematização da experiência 

 

 

 

20 h. 

 Fundamentos da Educação 

Popular; 

 Fundamentos da Educação de 
Jovens e Adultos; 

 A importância da sistematização 

da experiência na formação do 

professor alfabetizador da EJA; 

Segundo Bloco: 

 

 

A contextualização do Projeto Escola Zé Peão 

 

 

 

20 h.  

 História do sindicalismo no 

Brasil; 

 História do Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria da 

Construção Civil e do 

Mobiliário (SINTRICOM); 

 A construção civil: dimensão 

sociopolítica, econômica e 
educacional; 

 História do Projeto Escola Zé 

Peão. 

Terceiro Bloco: 

Alfabetização e Letramento 

 

20 h. 
 Concepções e conceitos de 

alfabetização e letramento; 

 Alfabetização e letramento na 

EJA: perspectivas e desafios; 

 O processo de alfabetização no 

PEZP 

Quarto Bloco  

 

Didática da Educação de Jovens e Adultos  

 

 

40 h. 

 Conteúdos da linguagem e da 

matemática na EJA; 

 Conteúdos da sociedade e da 

natureza na EJA; 

 Planejamento da ação didática 

alfabetizadora. 

 

 

Equipe do Curso Inicial de Formação e Seleção: 

 Equipe de coordenação pedagógica do PEZP; 

 Professores convidados da UFPB; 

 Ex-coordenadores pedagógico e professores alfabetizadores do PEZP; 

 Equipe de assessoria do PEZP; 

 Demais convidados (alunos e ex-alunos operários da construção civil). 

 

Equipe gestora do Curso Inicial de Formação e Seleção: 

 Equipe de coordenação geral e pedagógica do PEZP; 

 Professores alfabetizadores antigos. 
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Parceiros: 

Universidade Federal da Paraíba/Centro de Educação; 

SINTRICOM 

 

Recursos financeiros:  

SINTRICOM 

 

Sugestão para a Formação Continuada do Projeto Escola Zé Peão 

 

Para a formação continuada do PEZP, a sugestão é que sejam incorporados nesse 

processo, momentos de estudos sobre aspectos atuais e vigentes da EJA, da Educação Popular 

e do processo de alfabetização para jovens e adultos. Além da sistematização da experiência 

em sala de aula, efetuada pelos professores alfabetizadores, seria importante, na condição de 

estudantes do ensino superior, que eles pudessem, a partir da reflexão de suas práticas, 

sistematizá-las em forma de artigos, para publicação em congressos, encontros e similares e 

em periódicos especializados. Penso que isso contribuiria para a discussão da EJA em âmbito 

nacional e para a formação de professores pesquisadores, como apontam André (2004), Lüdke 

(2004) e Soares (2004), entre outros. 
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ANEXOS  
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ANEXO A – TEXTO DE MARIA DE LOURDES BARRETO DE OLIVEIRA: BENEDITO: 

UM HOMEM DA CONSTRUÇÃO 
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ANEXO B – INFORMATIVO MENSAL DO SINTRICOM: CAMPANHA SALARIAL 

2008/2009, ANO 02, NÚMERO 06, NOVEMBRO DE 2008 
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ANEXO C – INFORMATIVO BIMESTRAL DO SINTRICOM: CAMPANHA SALARIAL 

2010, ANO 04, NÚMERO 11, ABRIL DE 2010 
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ANEXO D – PROPOSTA DE PAUTA DO PEZP DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM 

21/05/2005 – rever ordem A, B, C, D etc.  
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ANEXO E – PROPOSTA DE PAUTA DO PEZP DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM 

14/07/2005 
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ANEXO F – PROPOSTA DE PAUTA DO PEZP DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM 

07/04/2006 
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ANEXO G – PROPOSTA DE PAUTA DO PEZP DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM 

06/10/2006 
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ANEXO H – FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO CURRICULAR DO 

PEZP 

 

Projeto Escola Zé Peão 
 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO CURRICULAR 

 

Professor: ____________________ Canteiro:__________________________ 

 

Programa: _________________ Mês: _________Semana:________________ 
 

     

ÁREA DE DOCÊNCIA:_________________________________ 

 

 

N.º Alunos matriculados:_________           Média de freqüência semanal______________ 

 

 

O que eu planejei: 

 

 

 

O que aconteceu a partir do planejado:        

 

 

O que eu penso sobre o que aconteceu:  

 

Com base nessas reflexões, quais os encaminhamentos pensados:  
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ANEXO I – REGISTRO DE OBSERVAÇÃO DE UM COORDENADOR PEDAGÓGICO 

DO PEZP REFERENTE A MICROAULAS REALIZADAS NOS DIAS 25 E 26 DE 

FEVEREIRO DE 2002 EM UM CANTEIRO DE OBRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-

PB 
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ANEXO J – CERTIFICADO EMITIDO PELO PEZP AOS 

PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO E SELEÇÃO INICIAL 

2010 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal do professor alfabetizador E.P.C, em dezembro de 2010. 
 

 

 

 


