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Querendo vender a todos 
Esse é seu grande desejo. 
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Mas é no Morro da Conceição  
Que todos me fazem louvação 
Pelas águas mornas que tenho 
 
 
Que alegria sinto agora  
Ao ver um barquinho no mar, 
De longe dou “tchau” para ele, 
Sorrindo para o menino 
Que está a navegar 
 
 
Deixemos de conversa 
E vamos para noite dançar, 
Tirar as mazelas do corpo, 
Pois é noite de Iemanjá, 
Vamos amar? 
 
 
Eliza Vasconcelos (construído em Julho de 1995, ao ingressar na PCR) 
 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hombres hacen su historia bajo circunstancias determinadas. 

Pero estas circunstancias son, a su vez, interpretadas por los 

hombres de una manera particular. Lo que realmente importa en 

la teoria y en la práctica social es indagar esa particularidad. 

 

(SÉRGIO MARTINIC E HORACIO WALKER) 
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RESUMO 

 

Esta dissertação, desenvolvida no período de 2008-2010, tem como objeto de investigação 
discursos acerca da Especificidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em textos 
curriculares produzidos e divulgados pela Rede Municipal de Ensino da Cidade do Recife, no 
período de 1960 a 2003. Nosso objetivo foi apreender como aparecem os enunciados sobre a 
especificidade da EJA nos referidos textos curriculares. A análise foi desenvolvida sob o 
enfoque da Educação Popular e da Teorização Crítica do Currículo nas versões desenvolvidas 
por Paulo Freire, João Francisco de Souza, Henry Giroux. Adotamos como abordagem 
metodológica a análise qualitativa em diálogo com a análise do discurso foucaultiana. 
Adotamos como procedimentos de análise os quadros indicadores da função enunciativa 
utilizados por Rosângela Carvalho em sua tese em 2004, associada ao do cenário discursivo. 
Os textos em análise foram: O movimento de cultura popular, no início dos anos 1960 
(Memorial do MCP – 26 anos), A proposta curricular do Teimosia Proposta Curricular – 
meados da década de 1980, e Proposições para o ensino fundamental da educação de jovens e 
adultos (versão preliminar) ano 2003. Por fim, a pesquisa permitiu concluir que os discursos 
curriculares produzidos em contextos históricos diversos, por sujeitos institucionais 
diferentes, indicam como regularidades sobre a especificidade da EJA – especificidade 
cultural; os sujeitos da EJA - trabalhadores (as), desempregados (as), excluídos; da 
necessidade do preparo pedagógico e político do professor dessa modalidade de ensino; da 
metodologia dialógica; os saberes culturais como saberes curriculares. Quanto às oposições 
intrínsecas ao discurso da especificidade da EJA observou: lugares da EJA – escola, 
comunidade, praças; EJA - educação popular, escolarização, alfabetização, 
alfabetização/profissionalização, escolarização/profissionalização; currículo cultural, 
currículo transformador, currículo por competência. 
  
Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos; Currículo e Educação de Jovens e Adultos; 
Especificidade e Educação de Jovens e Adultos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation, developed during the period of 2008-2010, has as its object of research 
discourses about The Specificity of the Education of Youngsters and Adults (EYA) in 
curriculum texts produced and divulged by the Municipal Educational System of the City of 
Recife, during the period of 1960-2003. Our purpose was to understand how the enunciations 
of the specificity of the EYA in the referred to curriculum texts. The analysis was developed 
focusing on the Public Education and the Critique Theorization of the Curriculum in the 
versions developed by Paulo Freire, João Francisco de Souza, and Henry Giroux. We adopted 
as the methodological approach the qualitative analysis in dialogues with the analysis of the 
Foucaultian discourse. We adopted as analytical procedures the indicating tables of the 
enunciation function used by Rosângela Carvalho in her thesis in 2004, associated to the 
discursive scenario. The texts analyzed were: The Popular Cultural Movement, in the early 
60s (The MCP Memorial — 26 years) the curricular proposal of the Teimosia Curriculum 
Proposal in the mid 80s, and Propositions for the fundamental teaching in the Education of 
Youngsters and Adults (preliminary version) in 2003. Finally, the research permitted to infer 
that the curricular discourses produced in several historical contexts, by different institutional 
subjects, indicate as regularities about the EYA specificity — cultural specificity; the EYA 
subjects — workers — unemployed — the excluded; of the necessity of the teachers 
pedagogical and political training of this modality of teaching; the dialogical methodology; 
the cultural knowledge as curricular knowledge. As for the intrinsic oppositions to the 
discourse of EYA Specificity it was observed: EYA localities — school, community, squares; 
EYA — popular education, schooling, literacy, literacy/professionalisation; cultural 
curriculum, transformer curriculum, competence curriculum 
 

 

KEYWORDS: Youngsters and Adults Education;  Curriculum and Education of Youngsters 
   And Adults; Specificity and Education of Youngsters and Adults  
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INTRODUÇÃO 

 

O tema da dissertação em tela surge do nosso desejo em resgatar momentos 

importantes de nossa experiência político-pedagógica, entrelaçando passado e presente, 

espécie de registro sobre a utopia dos oprimidos (o que fizemos) e o que está sendo feito no 

que se refere à Educação de Jovens e Adultos, nas instituições do nosso entorno profissional 

(Onde avançamos? Com quem?). O lócus das nossas utopias foram gestadas na Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) quando da realização do Curso de Pedagogia. Naquele 

período nos aproximamos dos pressupostos pedagógicos da Pedagogia de Paulo Freire e do 

itinerário pedagógico de Celestin Freinet, teóricos que sustentaram nossa prática docente na 

década de 1980. 

Buscando ensinar-aprender na perspectiva da construção de caminhos para mudanças 

nas relações sociais vigentes numa escola do Magistério na Cidade do Cabo de Santo 

Agostinho, utilizávamos livros de Paulo Freire para promover o debate entre os alunos e as 

alunas nos dias das aulas da semana e também nos finais de semana. Nós fazíamos uma 

grande roda de diálogo, professora e um grupo de alunos/as.  

Naquele período, surgiu o convite pela gestão municipal para participação no I 

Encontro dos Dirigentes Municipais de Educação da Região Metropolitana do Recife, com a 

presença do educador Paulo Freire. Foi um primeiro momento com Paulo Freire. Mas tivemos 

outros momentos com ele, mas um é inesquecível: na ocasião em que recebeu o título Honoris 

Causa em 1987 na reitoria da UFPE. Numa cerimônia simples, com poucos convidados, Paulo 

Freire afirmou em seu discurso lamentar ser reconhecido internacionalmente, no entanto, lá 

no lugar onde morou, durante dez anos, Morro da Saúde em Jaboatão, muitos educadores não 

sabiam de sua existência. 

A presença de Paulo Freire no nosso percurso como docente nos motivou aos 

trabalhos com a Educação de Jovens e Adultos. Em 1986-1988 na coordenação do Projeto 

Escola da Vida (1986-1988) participamos de encontros acalorados sobre Educação de 

Adultos, alguns desses encontros coordenados pelo ícone da EJA em Pernambuco, João 

Francisco de Souza. Nessa trajetória a coordenação também do Projeto Novos Rumos-

Educação de Jovens e Adultos em Jaboatão dos Guararapes no período de 1989/1991. 

Durante um tempo nos afastamos desse tipo de atividade. 
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Em 2005, retomamos as atividades nesse campo de construção do conhecimento, 

compondo a equipe de assessoria da Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife. O 

reencontro com João Francisco foi o reencontro do nosso ponto de partida, onde busco 

incessantemente o ponto de chegada, a nossa emancipação como educadores. 

No ano de 2007, o retorno à universidade para cursar uma disciplina no Programa de 

Pós-Graduação em Educação: Prática Pedagógica e Educação de Jovens e Adultos, sob a 

coordenação do Professor João Francisco de Souza e da Professora Rosângela Tenório de 

Carvalho. A participação nessa disciplina foi fundamental para a decisão de desenvolver uma 

pesquisa no campo da Educação de Jovens e Adultos. A problematização da EJA do ponto de 

vista de questões como: processos de infantilização da EJA; as identidades sociais e culturais 

dos sujeitos da EJA; possibilidades metodológicas singulares para EJA; e formação específica 

para os professores (as) aliada ao diálogo com os professores e colegas da disciplina foi aos 

poucos ajudando na construção do nosso tema de pesquisa: A Especificidade da Educação de 

Jovens e Adultos. 

Vale ressaltar as leituras e discussões dos textos  E A Educação Popular?? Que?? Uma 

pedagogia para fundamentar a educação, inclusive escolar, necessária ao povo brasileiro de 

João Francisco de Souza e do texto da professora Rosângela Tenório de Carvalho, Discursos 

pela Interculturalidade no Campo Curricular da EJA no Brasil – anos 1990- 2000. Esses 

textos mobilizaram uma interessante discussão sobre os conceitos de currículo e prática 

pedagógica e também sobre a importância dos discursos no campo educativo. Essa disciplina 

foi, portanto, determinante para a pesquisa tal como foi desenvolvida – tendo como foco a 

especificidade da EJA em discursos curriculares. 

A dissertação ora apresentada tem, assim, como objeto de estudo discursos sobre a 

Especificidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Projetos Curriculares. A partir de 

estudo das noções Educação/Educação de Jovens e Adultos e Prática Pedagógica e Currículo, 

presentes nas produções científicas de Freire (1980, 1982, 1996, 2005), Souza (2000, 2007), 

Carvalho (2004) e Giroux (1988) e da noção de discurso em Foucault (1971, 2008) e Orlandi 

(2000), buscamos suporte teórico e metodológico para dar conta de nosso objetivo que é 

apreender como aparecem os enunciados sobre a especificidade da EJA nos referidos projetos. 

É uma análise, portanto, de enunciados adstritos a documentos curriculares da EJA em 

coexistência com outros enunciados que conformam o cenário discursivo e a memória 

discursiva. O lugar de enunciação é a Rede Municipal de Ensino da Prefeitura do Recife no 

período de 1960 a 2003. A escolha do lugar e período enunciativo se dá pela importância que 
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têm no discurso educacional no Estado de Pernambuco e pelas experiências com projetos de 

Educação de Jovens e Adultos associados ao trabalho de Paulo Freire e de João Francisco de 

Souza, educadores associados às origens da relação Educação Popular e Educação de Adultos, 

inclusive na versão escolarizada. Nesse sentido, foram analisados enunciados advindos dos 

textos: Movimento de Cultura Popular – Memorial; Pedagogia da Revolução – Teimosia - 

Proposta curricular; Proposições para o Ensino Fundamental da Educação de Jovens e 

Adultos1. 

Sob o entendimento de que a EJA  

 
[...] assegurada como direito subjetivo do cidadão e dever do Estado pode 
ser conceituada como processo e experiências de ressocialização (recognição 
e reinvenção) de jovens e adultos, através dos conhecimentos escolares 
orientados a aumentar e consolidar capacidades individuais e coletivas dos 
sujeitos populares mediante a promoção e recriação de valores, a produção, 
apropriação e aplicação de conhecimentos que permitam o desenvolvimento 
de propostas mobilizadoras capazes de contribuir para transformação da 
realidade natural e cultural e dos sujeitos (SOUZA, 2004, p. 176). 

 

  

Identificamos a noção de ressocialização como um elemento síntese da Educação de 

Jovens e Adultos. Educação implicada com a ação pedagógica no sentido de uma Práxis 

Pedagógica escolar que permita àquelas pessoas jovens e adultas que não tenham conseguido 

se escolarizar no nível do Ensino fundamental e Ensino Médio ou que se encontram 

subescolarizadas “ampliar suas capacidades decisórias, técnicas, éticas, estéticas, políticas, 

intelectuais uma palavra: construam sua competência humana” (ibidem).  

Souza (2007) defende o currículo no campo da Prática Pedagógica, ou seja, o currículo 

como 

 
[...] um plano para concretização de um projeto pedagógico mediante a 
práxis pedagógica. Plano da organização, dinâmica, conteúdo, 
procedimentos e avaliação da práxis pedagógica (...) por meio das relações e 
ações que se dão entre os sujeitos em suas práticas: educadores (prática 
docente), educandos (prática discente) e gestores (prática gestora), mediados 
pelos conhecimentos ou conteúdos pedagógicos (prática gnosiológica e ou 
epistemológica), trabalhados no interior de um determinado contexto (ou 
entorno social) e institucional tendo como finalidade a formação humana dos 
sujeitos humanos nelas envolvidos (SOUZA, 2007, p. 200). 

 

                                                 
1 A escolha dos textos para análise se justifica, portanto, no conjunto do período pelo fato de haver uma 

regularidade enunciativa com o pensamento de Paulo Freire. Os anos 19960 com o discurso do MCP; os anos 
1986 com a proposta Teimosia; e os anos 2003 com a Proposta Curricular na primeira gestão do PT na PCR. 
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Tais noções sustentam a nossa argumentação de que o entendimento da Especificidade 

da EJA é fundamental para as escolhas dos objetos de saber/poder curriculares para EJA pelo 

que estão implicados com os sujeitos da EJA, com os saberes a serem ensinados, com 

metodologias específicas, com a formação de professores (as) e com a qualidade social dessa 

educação. Nesse sentido, analisar discursos curriculares pode ser de importância significativa, 

pois é no currículo onde pode se materializar a política educativa para EJA. Tal como defende 

Carvalho,  

O currículo, como texto discursivo é uma dos dispositivos pedagógicos mais 
significativos da instituição escolar. È no contexto do currículo que se define 
o que se deve saber também ser, os conhecimentos socialmente válidos 
naquela sociedade e no momento político específico (2007, p. 36). 
 

 

O discurso é compreendido na perspectiva foucaultiana: como práticas que formam 

sistematicamente os objectos que falam e como práticas que constroem efeitos de verdade 

(CARVALHO, 2004, p. 31). Ou seja, o discurso curricular da EJA está implicado com a 

própria especificidade da EJA. 

Apoiada nessas noções básicas, a análise tal como já afirmado é um esforço acadêmico 

para compreendermos como foram produzidos os discursos sobre a Especificidade da EJA 

nos enunciados curriculares da EJA da Rede Municipal de Ensino de Recife. De forma mais 

objetiva pretendeu-se apreender qual o cenário discursivo e a função enunciativa desses 

discursos em defesa da especificidade da EJA na Rede Municipal de Ensino do Recife.  

A análise desenvolvida está apresentada nesta dissertação em duas partes. Na primeira 

apresentamos o nosso Referencial Teórico em três capítulos. No capitulo 1, apresentamos o 

estado da arte a partir de uma revisão histórica e de uma revisão bibliográfica. No capítulo 2, 

apresentamos a Teorização Crítica e a Educação de Jovens e Adultos com foco na Educação 

Popular como uma teoria curricular e nos Estudos de Currículo na Perspectiva Cultural. No 

capítulo 3, apresentamos o nosso percurso metodológico tendo como referência a pesquisa 

qualitativa e a análise do discurso. 

Na segunda parte, apresentamos a Análise dos Resultados em três capítulos. Nos 

capítulos 4, 5 e 6 apresentamos a análise das especificidades da EJA nos discursos 

curriculares com foco no cenário discursivo, justificação discursiva, sistema de diferenciação, 

margens discursivas e materialidade discursiva.  

Finalizamos o trabalho com as considerações finais seguidas das referências.  
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CAPÍTULO 1 O ESTADO DA ARTE NA EDUCAÇÃO DE ADULTOS 

 

1.1 Especificidade da EJA - Revisão histórica 

 

Nesta seção, nos propomos a uma breve revisão histórica sobre a temática da 

Especificidade da Educação de Jovens e Adultos. Nossa incursão para essa revisão se deu a 

partir dos enunciados de Paulo Freire, de Álvaro Vieira Pinto, da CONFITEA V, e do Parecer 

11/2000 do Conselho Nacional de Educação que orientaram as Diretrizes Curriculares para 

Educação de Jovens e Adultos do Conselho Nacional de Educação no ano 2000, elaborado 

por Jamil Cury.  

A discussão sobre Especificidade em EJA emerge no campo da educação em âmbito 

nacional em 1958, no II Congresso de Educação de Adultos no Rio de Janeiro. Naquele 

congresso repercutiu o pensamento de um grupo de pesquisadores de Pernambuco liderado 

por Paulo Freire, em defesa de um movimento de educação voltado para o desenvolvimento 

de críticas, referentes à precariedade dos prédios escolares, inadequação do material didático e 

qualificação dos professores, buscando definir um espaço próprio para Educação de Adultos. 

Naquele congresso, o documento da 3ª Comissão A Educação de Adultos e as 

Populações Marginais: Mocambos, sistematizado por  Paulo Freire, apresenta elementos 

significativos da especificidade da educação dirigida a pessoas Adolescentes e Adultas 

considerando-se as singularidades sociais e culturais dos sujeitos dessa educação: 

 

Nas zonas de mocambos, situadas nos córregos, nos morros, nos mangues e 
areais de Recife, habitam três tipos sociais distintos: I) O proletário 
assalariado; II) O sub-proletário, vivendo de biscates; III) O mendigo real ou 
falso. O primeiro, fazendo parte sistemática do circuito econômico. O 
segundo, fora do circuito, em caráter sistemático e esforçando-se para entrar 
nele. O terceiro, improdutivo e refletindo mais fortemente nossa patologia 
social. Essas zonas se situam na parte urbana, suburbana e rurbana de Recife e 
vêm recebendo o impacto constante de populações rurais do Estado e de 
outros estados da região e constituindo o que o sociólogo Gilberto Freire já 
chamou de processo de "inchação do Recife". Parece-nos que qualquer 
trabalho de educação de adultos para residentes nessas zonas, terá de se fundar 
na consciência dessas realidades (FREIRE, 1958, p. 7). 

 
 

 

Além, é claro, daqueles aspectos gerais de que falamos anteriormente. Por isso mesmo 

é que a educação de adultos, nessas zonas, como de resto em quaisquer outras, não pode 
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reduzir-se a um mero trabalho de alfabetização, ou de simples suplementação, o que seria 

negar a existência daquele primeiro aspecto geral a que nos referimos. Aspecto que afasta ou 

invalida, de saída, por outro lado, qualquer trabalho educativo que se faça sobre ou para o 

homem. De fato, a consciência crítica do processo em que nos achamos, nos chegará na 

medida em que trabalharem conosco e não sobre nós. Conosco e com a nossa realidade, 

mergulhados nela. E o trabalho educativo numa democracia, parece-nos, dever ser 

eminentemente um trabalho com. Nunca um trabalho verticalmente sobre ou 

assistencialistamente para o homem (FREIRE, 1958, p. 7). 

O que está proposto é uma nova visão de educação em geral, uma forma de ver a 

educação como uma ação política de transformação social e cultural, uma educação de adultos 

para formar um novo homem: 

 

Assim é que nos parece dever a educação de adultos, entre nós, ser uma 
educação que estimule no brasileiro a colaboração, a decisão, a participação, 
a responsabilidade social e política do homem. Disposições mentais que 
refletem uma categoria do saber que não é apreendida intelectual ou 
nacionalmente, mas existencialmente, pelo conhecimento vivo dos seus 
problemas e dos problemas de sua comunidade local. Pela discussão dêsses 
problemas em suas ligações uns com os outros. Pela criação posterior aos 
grupos de estudos, dos grupos de ação, através do que o homem vai 
ganhando experiência e sabedoria. Programa de trabalho que parta do mais 
simples da vida local - dos buracos das ruas - das poças de lama - da água - 
das fossas - das muriçocas - da vida econômica da zona das leiras - das 
indústrias - das suas instituições e agências sociais - da vida religiosa - da 
vida recreativa - da vida política municipal - até êstes, ou muitos dêstes 
problemas serem vistos nos planos mais amplos: estadual, regional e 
nacional. Dados êstes que não devem ser, porém, discursados, mas 
discutidos (FREIRE, 1958, p. 8). 
 

 

Nesse contexto, educadores debatem temáticas inovadoras, trazem uma proposta de 

ruptura com uma concepção dominante e perversa do adulto não escolarizado, como imaturo 

e ignorante, que deveria ser atualizado com os mesmos conteúdos aplicados às crianças. 

Contrapõem-se aos processos de infantilização dos alfabetizandos, do desconhecimento de 

seus conhecimentos construídos nas práticas sociais e culturais, nas suas experiências, logo 

toda sua trajetória de vida. Há aqui uma politização da educação proposta por Paulo Freire na 

qual se vislumbra uma nova concepção de Educação de Adultos sustentada na dialogicidade, 

cuja essência era voltada para a prática da liberdade: 

 
Cursos para estas zonas de educação de adultos, cujos programas devem ser, 
em parte, planejados com os alunos e responder à sua realidade existencial. 
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Cursos em colaboração com instituições da comunidade e que poderiam ser, 
quanto a duração, de dois tipos: os prolongados e os rápidos, de um de dois 
ou três meses de duração, conforme a extensão de seus programas, seus 
objetivos e o tipo de aluno. 
 

 

Ana Araújo Freire (2006) observa que naquele Congresso Paulo Freire defendeu que 

“aos próprios educandos caberia, em parte, programar seus conteúdos de estudos e que se 

deveria estimular o trabalho pedagógico nos mocambos para que a mulher superasse suas 

condições de miséria mudando a natureza de suas próprias práticas domésticas” (ARAÚJO 

FREIRE, 2006, p. 124 ibidem). 

A autora afirma que naquele momento 

 
[...] Atento à categoria do saber que é aprendido existencialmente, pelo 
conhecimento vivo de seus problemas e os de sua comunidade local, Paulo 
já explicitava o seu respeito ao conhecimento popular, ao senso comum. 
Porque não entendia a educação simplesmente como um meio para dominar 
os padrões acadêmicos de escolarização ou para profissionalizar-se. Assim, 
ele propôs, então pela primeira vez na história, uma educação de adultos, 
que se estimulassem nos homens e nas mulheres a colaboração a decisão, a 
participação e a responsabilidade social e política. 
(...) 
O que Paulo propôs para a educação dos adultos analfabetos/as nesses 
Relatórios era absolutamente novo no Brasil e no mundo que ainda 
reproduziam, impiedosa e secularmente, a interdição dos corpos dos 
desvalorizados socialmente, que, assim, viviam proibidos de ser, ter, saber e 
poder. Propôs, ao contrário, uma educação para a libertação de todos e todas. 
Uma educação como prática de liberdade.  
Paulo partiu para criar sua compreensão de educação procurando entender, 
sentir e atender as necessidades do povo o respeitando porque aprendeu o 
escutá-lo (ARAÚJO FREIRE, 2006, p.124-125). 
 

 
Souza (2000) observa sobre o documento de 1958: 

 
[...] Síntese do debate daquela situação chama a atenção não apenas para a 
importância das condições histórico-estruturais e culturais daquele 
momento. Não as encara somente como uma contextualização necessária de 
conhecer os tipos humano-sociais que contribuem para criar essas estruturas 
e circunstancias e que, ao mesmo tempo, são por elas criados (SOUZA, 
2007, p. 91). 

 

Para Carvalho (2004, p. 127) naquele Congresso Nacional de Educação de Adultos 

ocorre uma ruptura na forma de ver a educação de adultos, colocando em realce as causas 

sociais do analfabetismo e condicionando a sua eliminação ao desenvolvimento da sociedade. 

Afirma a autora que se discutiu, também, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e, 
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em decorrência, foi elaborado em 1962 o Plano Nacional de Educação, sendo extintas as 

campanhas nacionais de educação de adultos em 1963. Nesse sentido, surge no cenário 

nacional novo paradigma teórico pedagógico para Educação de Adultos com o plano nacional 

de alfabetização com previsão de espalhar em todo o Brasil programas de alfabetização. 

Como se reporta Carvalho,  

 

Aquelas experiências educativas, advindas dos movimentos que emergiram 
na primeira metade da década de 1960 refletiam o cenário político cultural 
vivido pelo país naquele momento. Estudantes, intelectuais e artistas 
retomam o debate sobre a temática da arte e do saber popular na perspectiva 
de conscientização do povo, no que diz respeito ao entendimento dos 
caminhos para transformação do país (CARVALHO, 2003, p. 130). 
 

 

Nos anos 1990, Paulo Freire atualiza o debate sobre a educação de adultos 

conceituando-a em associação à Educação Popular. Diz Freire (1993), 

 
O conceito de Educação de Adultos vai se movendo na direção de educação 
popular na medida em que a realidade começa a fazer algumas exigências à 
sensibilidade e à competência científica dos educadores e das educadoras. 
Uma destas exigências tem que ver com a compreensão critica dos 
educadores do que vem ocorrendo na cotidianidade do meio popular. Não é 
possível a educadoras e educadores pensar apenas os procedimentos 
didáticos e os conteúdos a serem ensinados aos grupos populares. Os 
próprios conteúdos a serem ensinados não podem ser totalmente estranhos 
àquela cotidianidade. O que acontece, no meio popular, nas periferias das 
cidades, nos campos – trabalhadores urbanos e rurais reunindo-se para rezar 
ou para discutir seus direitos -, nada pode escapar à curiosidade arguta dos 
educadores envolvidos na prática da educação popular. A Educação de 
Adultos, virando Educação Popular, se tornou mais abrangente (FREIRE, 
1993, p. 16). 
 

 

Encontramos em Vieira Pinto (2007, p. 72) mais subsídios para nossa revisão histórica 

e para o fortalecimento da investigação acerca dos enunciados sobre a Especificidade da EJA 

nos Projetos Curriculares da Rede Municipal de Ensino do Recife. Vieira Pinto ao tratar da 

Educação de Adultos, e em específico da Alfabetização de Adultos em seu clássico texto Sete 

Lições de Educação de Adultos, afirma: 

 
a) A distinção entre a educação escolarizada da criança e a do adulto, e 
todos os problemas pedagógicos que suscita, tem que se apreciar sempre do 
ponto de vista das disponibilidades sociais de trabalho, tais como existem 
em uma determinada comunidade;  
b) O que distingue essas modalidades de educação não são seus aspectos 
pedagógicos específicos (conteúdo e forma, conhecimento e método). Isto é 



 

 
 

29 

apenas o secundário, estruturado sobre uma realidade de base (e que a 
reflete), o primário, que é a distribuição das possibilidades sociais de 
trabalho. Para a criança ir à escola não é um dever (noção idealista, abstrata), 
e sim primordialmente um poder (que se decide no plano social); 
c) Os problemas pedagógicos (a matéria a ensinar, os currículos, os 
métodos) correspondentes a cada faixa etária são distintos. Por isso a 
alfabetização do adulto é um processo pedagógico qualitativamente distinto 
da infantil (a não ser assim, cairíamos no erro da infantilização do adulto). 
Dessa forma, assim como não se pode reduzir o adulto à criança, tampouco 
se pode reduzir a criança ao adulto;  
d) O que distingue uma modalidade de educação de outra não é, portanto 
o conteúdo, os métodos, as técnicas de instruir (isto é o secundário, o 
reflexo) e sim os motivos, os interesses que a sociedade, como um todo, tem 
quando educa a criança ou o adulto; 
e) O ponto de partida do processo formal da instrução não é a ignorância do 
educando e sim, ao contrário, aquilo que ele sabe, a diferença de 
procedimento pedagógico se origina da diferença no acervo cultural que 
possuem a criança e o adulto no momento em que começam a ser instruídos 
pela escola. A distinção de idades se traduz pela distinção da experiência 
acumulada, ou seja, de educação informal (pré-escolar) que a sociedade 
distribui à criança e ao adulto em razão do desigual período de vida que cada 
um possui (VIERA PINTO, 2007, p.71-72). 
 
 

Freire e Vieira Pinto sempre consideraram a importância da Especificidade da EJA na 

educação em geral. Para eles, tanto educador como educando são sujeitos no processo 

educativo e participam da construção de sua própria história; são seres inacabados em busca 

de formação. Considerando isso, ambos afirmam que a formação dos educadores e dos 

educandos se dá na sociedade, em comunhão um com o outro, por isso a formação é histórica. 

“(...) Os homens se educam entre si, mediados pelo mundo” (FREIRE, 2000, p. 68). 

O que se pode observar é que, através dos enunciados dos referidos autores, 

consolidou-se uma nova visão em relação ao analfabetismo, assim como com relação à 

denominação “Educação de Adultos” que passa a ser percebida, no caso desses autores 

associada à Educação Popular. Tal designação incide sobre novas formulações teóricas acerca 

do analfabetismo, ou seja, o analfabetismo passa a ser entendido como sendo, principalmente, 

fruto da situação de pobreza gerada pelas desigualdades sociais, marcas fortes presentes na 

sociedade brasileira naquele período e assim a Educação de Adultos é vista como uma ação 

eminentemente política. 

Vale ressaltar, no entanto, a descontinuidade da discussão política da Educação de 

Adultos no Brasil com o golpe militar de 1964. Em contraposição ao que estava ocorrendo em 

relação à Educação de Adultos, a partir desse momento o sonho da Pedagogia da Revolução é 

interditado. O lugar social, político e cultural pretendido pelos excluídos, como sujeitos 

coletivos na diversidade dos movimentos sociais que os constituem, inspiradas em práticas e 
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concepções avançadas e criativas, que fazem parte da memória da EJA sofrem a interdição 

discursiva como pontua Carvalho:  

 
O golpe militar desencadeado nesse ano provocou uma profunda ruptura no 
contexto político e social, destruindo as estruturas estabelecidas nascidas de 
um processo de transformação econômica que havia chegado ao limite das 
suas possibilidades: o regime constitucional de 1946, o sistema de partidos 
multíplices, as organizações políticas de massa, a estrutura sindical, etc. Em 
seu lugar, esse golpe militar estabelece uma estrutura política mais favorável 
à nova situação econômica das classes dominantes (CARVALHO, 2004, p. 
139). 
 

 

A ruptura com a política em prol da educação na perspectiva da Educação Popular tem 

seu cenário modificado abruptamente: repressão política, líderes perseguidos, exilados e 

ideais censurados. A Educação Popular passou a ser vista como ameaça à ordem vigente. O 

governo assume o controle desta atividade, e, em 1967, lança o Mobral — Movimento 

Brasileiro de Alfabetização objetivando formar mão-de-obra para empresas, estabelecendo 

uma relação entre alfabetização e desenvolvimento econômico do país. Desta forma, os 

projetos para a Educação de Adultos tornaram-se assistencialistas e conservadores. 

Entretanto, para Carvalho, mesmo  

 
[...] ancorado numa visão tecnicista, o conhecimento proposto no programa 
do MOBRAL, vai além de ensinar a ler e escrever, pois estando fundada na 
proposta de alfabetização funcional da UNESCO, tinha como pressuposto a 
discussão com os alunos e alunas das suas necessidades básicas de saúde, 
alimentação,lazer, habitação, trabalho e transporte (CARVALHO, 2003, p. 
144). 
 

 

A análise da Declaração de Hamburgo sobre Educação de Adultos e a Agenda Para o 

Futuro da Educação de Adultos, da V Conferência Internacional de Educação de Adultos 

(CONFITEA), no ano de 1997 na Alemanha e o parecer 11/2000 com a respectiva resolução 

CNE/CEB Nº. 1/2000, também referência em nossa revisão histórica se justifica pela 

importância desses documentos para as políticas públicas educacionais de EJA. De acordo 

com Souza (2000, p. 5), “o desenvolvimento do campo da Educação de Jovens e Adultos, no 

Brasil e no mundo, não poderá se dar sem a referência, o aprofundamento e a reorientação 

desses dois conjuntos de documentos”. 

A V CONFITEA é considerada um marco na retomada da discussão sobre a 

Especificidade da EJA. Nessa conferência se deu destaque a aspectos relevantes para a 

Educação de Adultos no Mundo e a educação para o século XXI: 
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A Educação de Adultos (...) 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 cientifico além de um requisito fundamental para 
construção de um mundo onde a violência sede lugar ao diálogo e À cultura 
de paz baseada justiça. Educação de adultos pode modelar a identidade do 
cidadão e dar um significado à sua vida. A educação ao longo da vida 
implica repensar o conteúdo que reflita certos fatores, como idade, igualdade 
entre os sexos, necessidades especiais, idioma, cultura e disparidades 
econômicas (Declaração de Hamburgo sobre a EJA, 2000, p. 163). 
 

 

 Ao conceituar a Educação de Adultos identifica-se a singularidade dessa educação em 

relação à educação de crianças:  

 
A Educação de Adultos engloba todo o processo de aprendizagem, formal 
ou informal, onde pessoas consideradas “adultas” pela sociedade 
desenvolvem suas habilidades, enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam 
suas qualificações técnicas e profissionais, direcionando-as para a satisfação 
de suas necessidades e as da sua sociedade. A Educação de Adultos inclui a 
educação formal, a educação não-formal e o espectro da aprendizagem 
informal e incidental disponível numa sociedade multicultural, onde os 
estudos baseados na teoria e na prática devem ser reconhecidos (Declaração 
de Hamburgo sobre a EJA, 2000, p. 163). 
 

 

 Nessa declaração chama-se a atenção para os processos de aprendizagem dos sujeitos 

educativos, em geral, salientada, no entanto, a diversidade em relação aos conteúdos: 

 
Apesar de o conteúdo referente à educação de adultos e à educação de 
crianças e adolescentes variar de acordo com os contextos socioeconômicos, 
ambientais e culturais, e também variarem as necessidades das pessoas 
segundo a sociedade onde vivem, ambas são elementos necessários a uma 
nova visão de educação, onde o aprendizado acontece durante a vida inteira 
(Declaração de Hamburgo sobre a EJA, 2000, p. 163-164). 
 

 

 Na CONFITEA V, no documento na Agenda para o Futuro encontramos referência à 

Especificidade da EJA: 

 
Vinte e cinco anos após aprender a ser, a comissão internacional sobre a 
educação para o século XXI, presidida por Jacques Delors, declarava em 
1996, que a educação ao longo de toda vida é a chave de entrada no século 
XXI. Essa noção vai além da distinção tradicional entre educação básica e 
educação permanente, e se liga a um outro conceito [...], o da sociedade 
educativa, na qual tudo pode ser ocasião para que o individuo aprenda e 
desenvolva seus talentos”. Seu informe, a educação: há um tesouro 
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escondido nela, sublinhava a importância dos quatros pilares da educação: 
apreender a conhecer, apreender a fazer, apreender a viver junto e apreender 
a ser. Como indica a declaração de Hamburgo, a educação de adultos 
adquiriu uma amplitude e uma dimensão acrescidas; ela tornou-se um 
imperativo para o lugar de trabalho, o lar e a comunidade, no momento em 
que homens e mulheres lutam para influir sobre o curso de sua existência em 
cada uma de suas etapas. A educação desempenha um papel essencial e 
específico, na medida em que possibilita Às mulheres e aos homens 
adaptarem-se eficazmente a um mundo em constante mutação e lhes 
ministra um ensino que leva em conta os direitos e as responsabilidades do 
adulto e da comunidade (Agenda para o Futuro da Educação de Adultos, 
2000, p. 173). 
 

 

Ainda na Agenda para o Futuro da Educação de Adultos identificamos itens que se 

referem à especificidade dessa educação, quais sejam: 

 
[...] adotando leis e outras medidas para reconhecer a todos os adultos o 
direito de aprender, propondo uma visão ampliada da educação de adultos e 
facilitando a coordenação entre os organismos (Agenda para o Futuro da 
Educação de Adultos, 2000, p. 177). 

 

[...] solicitando aos estabelecimentos de ensino formal de todos os níveis, a 
disposição de estarem abertos aos adultos – tanto mulheres como homens – e 
de adotarem os programas e as condições de aprendizado para responder às 
suas necessidades (Agenda para o Futuro da Educação de Adultos, 2000, p. 
178). 
 
[...] elaborando mecanismos coerentes para reconhecer as aprendizagens 
feitas em diferentes contextos e garantir que sua validação seja transferível 
no interior dos estabelecimentos, dos setores e dos Estados e entre estes 
(Agenda para o Futuro da Educação de Adultos, 2000, p. 178). 
 

 

Souza (2007, p. 154) ao analisar a V CONFITEA ressalta sua importância para a 

Educação de Adultos ao afirmar que “é com a V CONFITEA que essa modalidade educativa 

adquiriu, em escala mundial, ‘um novo visual’ e uma maior visibilidade”, acrescentando que 

“houve um alargamento da concepção da Educação de Adultos e possibilidades de maiores 

impactos nas políticas da área em diversos países”. 

  Antes de adentrarmos no texto do Parecer 11/2000 do Conselho Nacional de Educação 

retomamos a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96. Nessa Lei 

no seu Art. 37 determina-se que a EJA destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, considerando-se a 

sua especificidade:  
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Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, 
que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 
educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames 
(BRASIL, 2006, p. 44). 
 

 

Nos anos 2000, o Parecer 11/2000 de Jamil Cury do Conselho Nacional de Educação 

subsidia as Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) com a 

Resolução 01/2000 em suas especificidades em consonância com a LDB, acima mencionada e 

em resposta à escuta da comunidade educacional brasileira e dos movimentos sociais. Os 

dispositivos legais enfocam a EJA em sua especificidade própria e como tal deve receber um 

tratamento que respeite suas particularidades. O referido parecer e as diretrizes apresentam o 

novo paradigma da EJA e sugerem: extinguir o uso da expressão supletivo; restabelecer o 

limite etário para o ingresso na EJA (14 anos para o Ensino Fundamental e 17 anos para o 

Ensino Médio).  

O referido parecer já anuncia a visão da Educação de Adultos para o século XXI, 

como se reporta Cury  

 
A Educação de Adultos torna-se mais que um direito: é a chave para o 
século XXI; e 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 um requisito fundamental para a 
construção de um mundo onde a violência cede lugar ao diálogo é a cultura 
de paz baseada na justiça (CURY, 2000, p. 38). 
 

 

Nesse documento, atribui-se à EJA determinadas funções, sustentando-se a tese de 

uma escola de fato e de direito: reparadora, equalizadora e qualificadora.  

Defende-se no texto que o século XXI, século do conhecimento, exige uma escola 

democrática, com maior igualdade no espaço social. Consolida assim um discurso em defesa 

da restauração de um direito negado a uma grande parcela da população brasileira, incluindo-

os no direito de freqüentar a escola, e de qualidade. Nesse sentido, a EJA tem uma função 

Reparadora, função esta que  

 
Significa não só a entrada no circuito dos direitos civis para restauração de 
um direito negado: o direito a uma escola de qualidade, mas também o 
reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qual quer ser 
humano (CURY, 2000, p. 26). 
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A função reparadora se justifica, inclusive, pela Especificidade da EJA, tal como está 

explicitado no texto que segue: 

 

[...] a função reparadora dever ser vista, ao mesmo tempo como uma 
oportunidade concreta de presença de jovens e adultos na escola e uma 
alternativa viável em função das especificidades sócio-culturais desses 
segmentos para os quais se espera uma efetiva atuação das políticas sociais. 
É por isso que a e EJA necessita ser pensada como um modelo pedagógico 
próprio a fim de criar situações pedagógicas e satisfazer necessidades de 
aprendizagem de jovens e adultos (CURY, 2000, p. 31). 
 

 

No referido Parecer está tratada também a EJA em sua Função Equalizadora, ou seja, a 

igualdade de oportunidades para trabalhadores e diversos segmentos sociais que necessitam 

de uma volta ao sistema educacional. Reentrada para aquelas pessoas que tiveram interrupção 

forçada por quaisquer motivos, como uma reparação corretiva ainda que tardia. Argumenta-se 

que a EJA não é só um processo inicial de alfabetização e deve articular a aquisição à leitura 

de múltiplas linguagens com as dimensões do trabalho e da cidadania. Assim,  

 
A equidade é a forma pela qual se distribuem os bens sociais de modo a 
garantir uma redistribuição em vista de mais igualdade (receber maiores 
oportunidades) (...) Nesse sentido, os desfavorecidos frente ao acesso e 
permanência na escola devem receber proporcionalmente maiores 
oportunidades que os outros (CURY, 2000, p. 33). 
 

 

Equitatividade é defendida, portanto, no sentido de oportunizar aos educandos 

situações diferenciadas de aprendizagem, a riqueza da diversidade cultural, respeitando os 

ritmos de cada um e os conhecimentos construídos ao longo de suas vidas, possibilitando o 

acesso às novas tecnologias da informação, dando-se maiores oportunidades a quem mais 

precisa, possibilitando-se estratégias diferenciadas de ensino-aprendizagem. Essa perspectiva 

significa a compreensão de que os alunos não são iguais, nem nos seus níveis de 

escolarização, nem nas mesmas salas, a utilização simultânea de estratégias, o uso sincrônico 

de materiais didáticos diferentes, em permanente observância às necessidades de cada aluno. 

Entretanto, sem que se possa descuidar das funções anteriores, a mais relevante 

atribuição da EJA é a de ser qualificadora; afirma-se no parecer, ressaltando-se que  

 
Mais de que uma função, ela [função qualificadora] é o próprio sentido da 
EJA. Ela tem como base o caráter incompleto do ser humano cujo potencial 
de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros escolares 
ou não escolares. Mas do que nunca, ela é um apelo para a educação 
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permanente e criação de uma sociedade educada para o universalismo, a 
solidariedade, a igualdade e a diversidade (CURY, 2000, p. 35). 
 

 

A Função Qualificadora remete à especificidade da EJA ao ser entendida, também, 

como  

 
Um apelo para as instituições de ensino e pesquisa no sentido da produção 
adequada de material didático que seja permanente enquanto processo, 
mutável na variabilidade de conteúdos e contemporâneo no uso no acesso a 
meio eletrônicos da comunicação (CURY, 2000, p. 33). 

 

 Tais questões foram remetidas para as Diretrizes Curriculares da EJA, reafirmando seu 

caráter específico, de acordo com o artigo 5, inciso único: 

 
Art.5 os componentes curriculares conseqüentes ao modelo pedagógico 
próprio da educação de jovens e adultos e expressos nas propostas 
pedagógicas das unidades educacionais obedecerão aos princípios, aos 
objetivos e às diretrizes curriculares tais como formulados no parecer CEB 
nº. 11/00 que acompanha a presente resolução, nos pareceres resolução, 
CEB nº. 04/98, CEB nº. 15/98 e CEB nº. 16/99, suas respectivas e as 
orientações próprias dos sistemas de ensino. 
 
§ único: como modalidade destas etapas da educação básica, a identidade 
própria da educação de jovens e adultos considerará as situações, os perfis 
dos estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos princípios de equidade, 
diferença e proporcionalidade na apropriação e contextualização das 
diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um modelo pedagógico 
próprio, de modo a assegurar: 
I. Quanto À equidade, a distribuição específica dos componentes 
curriculares a fim de propiciar um patamar igualitário e formação e 
restabelecer a igualdade de direitos e de oportunidades face ao direito à 
educação; 
II. Quanto à diferença, a identificação e o reconhecimento da alteridade 
própria e inseparável dos jovens e dos adultos em seu processo formativo, da 
valorização do mérito de cada qual e do desenvolvimento de seus 
conhecimentos e valores; 
III. Quanto à proporcionalidade, a disposição e alocação adequada dos 
componentes curriculares face às necessidades próprias da EJA com espaços 
e tempos nos quais as práticas pedagógicas assegurem aos seus estudantes 
identidade formativa comum aos demais participantes da escolarização 
básica. 
 

 

A partir dos avanços contidos no parecer aqui mencionado e nas Diretrizes 

Curriculares da EJA, observamos que o debate é ampliado no seio de setores organizados da 

sociedade civil, em torno de medidas para efetivação das conquistas em prol de uma educação 
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de qualidade para os extratos mais empobrecidos da sociedade, tendo na legislação a 

viabilização do fortalecimento da EJA. Como afirma Souza, 

 
Toda legislação possui atrás de si uma história do ponto de vista social. As 
disposições legais não são apenas um exercício de legisladores (...) A 
aplicabilidade das leis depende do respeito, da adesão, e da cobrança aos 
preceitos estabelecidos e, quando for o caso, dos recursos necessários para 
uma efetivação concreta (SOUZA, 2000, p. 38). 
 
 

Souza (1998) chama a atenção, no entanto, para a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 no que se refere à Educação de 

Jovens e Adultos, já citada nesta seção. Para o autor, essa lei trata a EJA como uma feição 

própria do ensino fundamental e do ensino médio, o que significa de um lado que “a lei 

amplia a EJA estendendo-a como o conjunto do ensino fundamental e do ensino médio (...) e 

de outro, a restringe a processos escolares” (SOUZA, 1998, p. 32-33). Mas acrescenta que, 

nesse caso, “exclui de seu conceito a educação profissional e as outras modalidades de 

educação social a que estavam associadas a compreensão da EJA” (idem, p. 33). Nessa 

reflexão fica evidenciada a preocupação de Souza em relação à perda da Especificidade da 

EJA mesmo quando se quer assegurar a sua existência no processo de escolarização, questão 

ainda presente na atualidade. 

É nessa arena de lutas e embates que o campo pedagógico da Educação de Adultos 

vem se desenvolvendo, marcado por avanços e retrocessos, rupturas e continuidades. Tais 

questões tratadas neste projeto de pesquisa têm importância pelo fato de poder situar 

historicamente a herança legada pelas experiências de Educação de Adultos no âmbito dos 

movimentos de Educação Popular que contribuíram na busca da Especificidade da Educação 

de Jovens. 

A revisão histórica nos permitiu identificar elementos conceituais importantes para o 

entendimento da Especificidade da EJA, quais sejam: singularidades em relação às relações 

de poder na sociedade, ao mundo do trabalho, aos sujeitos, aos saberes/conhecimentos dos 

alunos, às metodologias, à formação de professores. 

 

1.2  Especificidade da EJA - Revisão da Literatura 

   

Objetivando identificar trabalhos anteriores sobre o tema desta dissertação levantamos 

alguns estudos mais recentes sobre o tema de pesquisa. Entende-se que essa atividade de 
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interação com os conhecimentos produzidos sobre o nosso objeto da pesquisa – a 

Especificidade da EJA – foi de fundamental importância.  

Vale salientar que a apresentação dessa revisão da literatura sobre o tema está limitada 

a estudos que identificamos como substantivos. Inicialmente destacamos o estudo realizado 

sob a coordenação de Sérgio Haddad (2000) – Estado da Arte da Pesquisa em Educação de 

Jovens e Adultos no Brasil – A Produção discente da Pós-Graduação em Educação no Brasil 

no período 1986/1998. Nesse estudo, estão categorizadas temas e sub-temas a exemplo de: 

Professor (professor/aluno e visões sobre EJA, Professor: sua prática e sua formação), Aluno 

(Perfil dos alunos, Visão do aluno), Concepções e práticas (Fundamentos Teóricos, Propostas 

e práticas pedagógicas, Leitura e Escrita, Matemática e outras áreas); Políticas Públicas de 

EJA (História da EJA, Políticas Públicas Recentes, Alfabetização, Centros de Estudos 

Supletivos, Ensino Regular Noturno e Educação Popular (Políticas Municipais e Educação 

Popular, Participação dos movimentos sociais em EJA, Educação para cidadania, Educação 

Popular na 1ª. República). Desses estudos, 166 são dissertações e 17 são teses, totalizando 

183 produções. 

No estudo de Haddad (2000), ele ressalta em relação à especificidade da EJA: 

 
As pesquisas sobre a temática do professor de EJA reafirmam a existência 
ainda hoje de um preconceito sobre esse campo de trabalho, considerado 
como campo de segunda linha. Esse estigma estaria presente entre 
professores, corpo técnico das escolas e secretarias de educação, e até 
mesmo entre os próprios alunos. Este é um desafio que precisa ser 
enfrentado em qualquer proposta em EJA, sobretudo reconhecendo o direito 
à especificidade que esta modalidade de ensino tem. Onde isto tem ocorrido, 
as experiências são exitosas e vêm buscando sistematizar os ganhos 
evidenciados numa modalidade que pouco a pouco vai se distanciando do 
modelo padrão da escola diurna, ao mesmo tempo em que aponta para 
referências próprias: em relação ao horário de funcionamento das aulas; aos 
programas desenvolvidos nos diferentes níveis; às metodologias utilizadas 
no processo de aprendizagem e avaliação de alunos e professores etc 
(HADDAD, 2000, p. 15). 
 

 

O autor reconhece o direito à especificidade que esta modalidade de ensino tem ao 

afirmar que “o professor do noturno precisa encarar as especificidades deste turno, 

defendendo-as e buscando se qualificar como um profissional que atua numa modalidade 

diferenciada” (idem). 

As experiências pesquisadas enfocam mais especificamente a prática dos professores 

em EJA, havendo uma quase unanimidade na constatação das dificuldades enfrentadas pelos 

professores em sua prática e da necessidade de uma preparação específica dos professores que 
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atuam em EJA. Essas constatações, entre outras, reafirmam a contribuição que nossa 

investigação pode trazer nesse campo de estudo. 

 No tema concepções e práticas Haddad destaca a dissertação de Judite Sebastiany 

Arruda, Uma proposta pedagógica progressista no ensino noturno: dificuldades e contradições 

na sua implantação. Essa dissertação é “uma análise da proposta pedagógica de uma escola 

pública estadual de ensino médio localizada em Porto Alegre que pretende detectar as 

especificidades que imprimem um ritmo diferenciado ao curso noturno” (HADDAD, 2000, p. 

69). 

Nas conclusões do estudo volta-se a tratar da especificidade nos seguintes termos: 

 
As conclusões das pesquisas, embora realizadas em lugares e temporalidades 
distanciados entre si e refletindo realidades locais específicas, 
complementam-se quando não coincidem em suas ilações. Destaca-se a 
necessidade de organizar o trabalho escolar de acordo com as condições dos 
alunos trabalhadores (Sampaio), dentro de suas especificidades culturais, as 
quais permitiriam julgar a significância dos conteúdos e das práticas 
escolares que tenham a pretensão de atendê-los (Arrais), assegurando-se 
condições mínimas para a permanência na escola que, reconhecendo-se a 
democratização do acesso ao ensino de 2º Grau (Rodrigues), restringiu-se 
esta aos aspectos formais (Gonçalves) desconectados com o mundo próprio 
dos estudantes noturnos e descomprometidos com o projeto existencial do 
aluno-trabalhador (Ribeiro), não se constituindo no ensino noturno 
condições organizacionais e pedagógicas próprias (Bites) (HADDAD, 2000, 
p. 100). 

 

 A última referência à especificidade da EJA no estudo de Haddad está no contraponto 

de pesquisas que indicam a necessidade de estudos e pesquisas sobre as características do 

ensino noturno, “subsidiando possíveis intervenções acordadas às necessidades do alunado 

(Sampaio e Gonçalves) que conduzam à execução adequada dos projetos gestados nos órgãos 

educacionais” e a proposição do estudo acima citado de Bites: 

 
[...] ao propor que tanto os órgãos competentes como os profissionais 
técnicos da escola não buscam captar a especificidade dos que atuam no 
período noturno, visando estabelecer uma política que atenda às 
necessidades da clientela, pois calcado no referencial do ensino diurno, tem 
as deficiências deste potencializadas (p. 101). 
 

 

Outros mapeamentos foram realizados de estudos no campo da EJA no âmbito das 

produções acadêmicas em EJA, nesses últimos dez anos, afinal o estudo de Haddad vai até o 

final dos anos 1999. Interessou-nos estudos desenvolvidos após as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para EJA, já tratadas neste projeto.  
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Nesse sentido, com a intencionalidade de buscar estudos que possibilitassem amparar 

essa dissertação, constatamos que muitas pesquisas na área educacional têm tratado da EJA, 

embora muito mais como questões de políticas públicas, e não como práticas pedagógicas 

específicas da EJA. A temática que investigamos - a Especificidade da EJA nos discursos 

curriculares -, não está contemplada na produção acadêmica sobre EJA, como pudemos 

observar no estado da arte coordenado por Haddad, e no levantamento que realizamos 

inicialmente no banco de dados da Rede Municipal de Ensino do Recife (lócus da 

investigação): das 27 Monografias catalogadas no campo da EJA, nenhuma tratava de forma 

específica do assunto que nos propomos a investigar. 

Fizemos também uma incursão no X Seminário de Educação de Jovens e Adultos 

realizado por Ação Educativa, em julho de 2007, no Centro de Convenções da UNICAMP em 

Campinas, São Paulo com o tema "Há muitas armadilhas no mundo e é preciso quebrá-las", 

apresentando como eixo central a defesa dos direitos educativos de Jovens e Adultos. Nesse 

evento, identificamos 111 comunicações configuradas em 14 sessões com relatos de práticas e 

pesquisas oriundas de várias regiões do país que tratavam de diversos aspectos da EJA: 

história, movimentos, ensino e aprendizagem, programas de inclusão, alfabetização, práticas 

de leitura e escrita e formação de educadores. Há um significativo número de experiências e 

pesquisas versando sobre diferentes dimensões do letramento na EJA, assim como projetos de 

inclusão social de parcelas historicamente excluídas dos direitos educativos, caso da educação 

de jovens e adultos em presídios. 

Em seus aspectos gerais, as comunicações apresentaram resultados que não só 

tratavam dos avanços e desafios enfrentados para se garantir o acesso e a permanência nos 

sistemas públicos de ensino, mas também deram visibilidade a propostas educativas 

comprometidas com uma EJA de qualidade. Outro foco importante, naquele evento, foi a 

discussão sobre a necessidade de desenvolver oportunidades educativas que permitam 

enriquecer práticas de leitura e escrita, ampliando visões de mundo e alcançando melhor 

inserção em práticas sociais mediadas pela cultura escrita. Entretanto, nenhuma referência à 

questão da Especificidade da EJA em enunciados curriculares. 

O levantamento das dissertações e teses registradas no Programa de Pós-Graduação 

em Educação da UFPE em seus 30 anos de história (1978-2008) revelou que das 414 teses e 

dissertações acadêmicas defendidas, 12 são sobre a EJA das quais o estudo mais próximo do 

estudo desenvolvido é o estudo “EJA Estudo de uma Proposta Político Pedagógica Popular” 

(1992), o qual investiga as relações entre a Prefeitura da Cidade do Recife, gestão 1985/1988, 
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e o Movimento de Bairro. Nesse trabalho são apresentadas e discutidas as várias dificuldades 

quanto ao desenvolvimento do Projeto, o que levou ao questionamento da sua adequação à 

situação concreta para a qual foi planejado. Revelou também que a dissertação em tela 

constitui uma contribuição significativa para a reflexão sobre a concepção de Educação de 

Jovens e Adultos. 

Desta maneira, esse e outros elementos nos fizeram dar mais alguns passos 

investigativos, como uma incursão na ANPED, no GT 18, Grupo de Trabalho de trabalho 

específico para divulgação e debate de pesquisas sobre EJA, da ANPED, cuja programação 

dos Encontros Anuais. Justifica-se tal escolha pelo caráter da entidade (associação de pós-

graduação e pesquisa) e pela natureza das produções que se submetem à sua aprovação. 

Resultantes de pesquisas concluídas ou em andamento, os trabalhos e pôsteres são avaliados 

mediante pareceres emitidos nos âmbitos dos grupos de trabalho e do comitê científico. Esse 

GT tem em seu acervo de trabalhos apresentados nas Reuniões Anuais as temáticas: 

Alfabetização, Escolarização, Mundo do Trabalho, Currículo e Praticas Pedagógicas, Sujeitos 

da EJA, Formação de Professores, EJA como Políticas Públicas. 

No conjunto dos trabalhos identificamos apenas dois trabalhos com o tema explícito 

da especificidade na EJA. O trabalho “Jovens e Adultos em Processo de Escolarização: 

especificidades etárias e sócio-culturais” de Patrícia Conceição Parreiras (PUC-MG) em 2001, 

identificado no acervo sob o tema Escolarização, constitui uma análise da relação entre as 

especificidades da EJA e os conteúdos dos cursos de formação dos profissionais que atuam 

com o público jovem e adulto (PARREIRAS, 2001, p. 1). 

Um segundo trabalho “A Especificidade do Trabalho do Professor de Educação de 

Jovens e Adultos” de autoria de Maria Gorete Rodrigues Amorim Lopes (UFAL), em 2006, 

trata da problemática da especificidade da EJA e sua relação com a identidade do aluno como 

jovem e adulto trabalhador e a relação com a especificidade do trabalho do professor (LOPES, 

2006, p. 1). 

Nesse GT não identificamos nem nas sessões especiais nem nos mini-cursos temáticas 

referentes à especificidade da EJA. 

  É possível dizer que ainda são incipientes as análises no campo da EJA sobre o 

discurso da especificidade da EJA, principalmente articuladas à Prática Pedagógica – no caso 

deste trabalho com foco no currículo. No entanto, há uma regularidade na forma de tratar essa 

modalidade educacional em relação às noções: sujeitos da EJA, formação de professores, 

metodologias, conteúdos curriculares. 
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CAPÍTULO 2 A TEORIZAÇÃO CRÍTICA E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

 

2.1  Educação Popular  

 

A Educação Popular é entendida nesta dissertação intimamente associada à Teorização 

Crítica identificada principalmente com a obra de Paulo Freire quando se contrapôs em sua 

Pedagogia do Oprimido à Educação Bancária e a tudo que nela representava. 

Para Freire,  

 
A Educação Popular, de corte progressista, democrático superando o que 
chamei, na Pedagogia do oprimido, “educação bancária” tenta o esforço 
necessário de ter no educando um sujeito cognoscente, que por isso mesmo, 
se assume como um sujeito em busca de, e não como a pura incidência da 
ação do educador. 
Dessa forma são tão importantes para a formação dos grupos populares 
certos conteúdos que o educador lhes deve ensinar, quanto a análise que eles 
façam de sua realidade concreta (FREIRE, 1993, p. 16). 
 

 

Entendemos que a Educação Popular na América Latina surgiu inspirada no 

pensamento de Freire e outros, como uma educação para o povo, alternativa à educação 

oficial, muitas vezes alienante e opressora. Uma educação que se propõe superar tradicionais 

dicotomias tais como conhecimento popular e conhecimento científico, trabalho manual e 

trabalho intelectual, objetivo e subjetivo, prática e teoria, trabalho e a educação, ciência e vida 

(GROSSI, 1989, p. 14-15). 

Nos anos 1980, Paiva vai afirmar que se tende a considerar a educação popular como 

“aquela que atende aos interesses das classes populares, e um educação que passa fora do 

sistema formal de ensino, sendo - portanto – basicamente educação de adultos” (PAIVA, 

1986, p. 80). 

Para Souza (1989), é uma educação originada “na tradição de rebeldia das camadas 

oprimidas da população que não se submetem a sua condição e reagem de diversas formas na 

busca de outras condições de vida e de trabalho” (SOUZA, 1989, p. 35). A Educação Popular 

“é uma perspectiva, uma metodologia, uma ferramenta de apreensão/compreensão, 

interpretação e intervenção propositiva, de produção e reinvenção de novas relações sociais e 

humanas”, tal como a vê Calado (1999, p. 20). 
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Concordamos com Carvalho quando afirma que a Educação Popular deve ser 

entendida como prática educativa engajada politicamente, comprometida com os segmentos 

sociais que sofrem diferentes processos de marginalização e diferentes formas de inclusão 

social e cultural perversa (CARVALHO, 2004, p. 155).  

Nessa perspectiva, Wanderley (1986) diz que o significado da Educação Popular 

remete “aquela que é produzida pelas classes populares ou para as classes populares, em 

função de seus interesses de classe” (1986, p. 63). 

A Educação Popular durante muito tempo foi compreendida como educação não 

escolar, não formal, processos organizativos, produtivos de promoção humana. Houve 

momentos em que foi compreendida com uma dimensão da cultura popular, logo como 

dimensão pedagógica da organização popular e nesse processo de construção ao longo desses 

cinqüenta anos ela inspira, informa e fundamenta a discussão das diferentes dimensões dos 

processos educativos (formal, não-formal e informal) (SOUZA, 2007, p. 88). Passa por uma 

refundamentação, se situando numa perspectiva estratégica, sendo uma opção do conjunto 

dialético de vários fatores sociais e pedagógicos, dinamizadora do aspecto organizativo, 

potencializando a dimensão educativa, ou seja, do processo didático escolar. 

 Para Souza (idem, p. 98-99), a refundamentação da Educação Popular está associada a 

três movimentos simultâneos: a) a II Assembléia Geral do CEAAL em 1994 com o Programa 

de Refundamentación de la Educación Popular; b) o processo vivido pelos Seminários 

Internacionais: Universidade e Educação Popular em 1999; e c) o processo desencadeado pelo 

Programa de Sistematización de la Educación Popular em América, em 1995. Essa 

refundamentação traz como questões a serem atualizadas: A Educação Popular como uma 

pedagogia; a educação popular e a escola, especialmente a escola pública; a questão da 

aprendizagem; a educação popular, a mudança no discurso e a necessidade de resgatar a 

dimensão popular que a tem caracterizado; e a educação popular e a importância da 

democracia para os movimentos sociais. 

 
Como proposta pedagógica implica uma concepção de educação, recupera o 
teórico, a configuração de finalidades educativas, a conformação de 
conteúdos pedagógicos (educativos, instrumentais e operativos) e a 
elaboração de dispositivos de diferenciação pedagógica,cujo horizonte 
político é a libertação ou emancipação das maiorias de nossas populações, e 
a humanização do ser humano (SOUZA, 2007, p. 110). 
 

 

 A Educação Popular na perceptiva do CEAAL tem como princípios norteadores: i) a 

compreensão crítica da realidade para a sua transformação (humanização); ii) o diálogo de 
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saberes entre os sujeitos que participam do acto educativo; iii) o educador e a educadora como 

animadores; iv) a opção ética pelos sectores populacionais de condições de humanização mais 

precárias; v) e a auto constituição de sujeitos autónomos (CEAAL, 2000 apud CARVALHO, 

2004, p. 157-159). 

Tais princípios da Educação Popular conformam os conceitos-chave para a dissertação 

em tela: Educação, a Educação de Adultos (EDA), a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

A educação no campo da Educação Popular é compreendida como atividade cultural e 

de desenvolvimento da cultura, tendo em vista a construção da humanidade do ser humano em 

suas diferentes feições: masculinas, femininas, adultas, infantis, juvenis, idosas, adolescentes, 

rurais e urbanas, rurbanas, negras, mestiças, brancas entre tantas outras possíveis identidades. 

Essa concepção de educação sustenta uma hipótese de trabalho no sentido de que a 

diversidade cultural na sociedade brasileira pode possibilitar um diálogo inter e intracultural 

na construção de processos educativos com as camadas populares, ou setores subalternizados 

das sociedades nacionais e da sociedade mundial que respondam aos desafios da pós-

modernidade/mundo (SOUZA, 2003). 

 
A Educação de Adultos (EDA) engloba todo o processo de aprendizagem, 
formal ou informal, onde pessoas consideradas “adultas” pela sociedade 
desenvolvem suas habilidades, enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam 
suas qualificações técnicas e profissionais, direcionado-as para a satisfação 
de suas /necessidades e da sociedade. (SOUZA, 2007, p. 158-159). 
 

 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil significa a EDA na forma escolarizada. 

Segundo Souza, por força de Lei a Educação de Adultos passa a ser nomeada de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), entendida assim do ponto de vista conceitual e jurídico como  

 
Os processos pedagógicos escolares que se destinam a garantir, de maneira 
apropriada, os conteúdos do ensino fundamental e ensino médio, da estrutura 
da Educação Básica brasileira, aqueles que não tiveram acesso ou 
continuidade de estudos na idade própria (SOUZA, 2007, p. 166). 
 

 

Souza (idem) considera que a redução da EDA a processos escolares vai de encontro à 

amplitude que vinha sendo conquistada no Brasil, na América Latina e no mundo, a partir da 

declaração de Hamburgo. Embora o referido autor reconheça a importância dos dois conceitos 

(EDA e EJA), pois estes especificam as singularidades de cada uma das concretizações da 

ampla concepção da Educação de Adultos, porém teme que não seja garantida a reflexão da 

EJA como uma das formas de concretizar a Educação de Adultos (SOUZA, 2007, p. 167). 
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A explicitação desses conceitos fez-se necessária para estabelecermos relações com a 

nossa temática, evidenciando assim que EDA, EJA e EP não estão dissociadas. Souza 

reconhece o entrelaçamento desses conceitos, no entanto, opta por evidenciar suas 

especificidades por se caracterizarem pela sua vinculação e intencionalidade com os 

segmentos expropriados, subalternizados de todos os povos da América Latina e do mundo 

(SOUZA, 2007). A EJA como expressão da Educação Popular (EP) e a EP como concepção 

geral da educação, diz Souza (idem). 

 Os conceitos de Educação de Adultos, Educação de Jovens e Adultos e Educação 

Popular são, também, referências na análise da pesquisa desenvolvida sobre a especificidade 

da EJA e, em particular, na articulação com as categorias já indicadas a partir da revisão 

bibliográfica indicada no capítulo anterior. 

 

2.2  Teoria Crítica do currículo  

 

A teorização crítica do currículo conforma os discursos que se opuseram à hegemonia 

da concepção técnica do currículo. Ela vai se consolidar nos anos 1970 em associação com 

campos diversos do conhecimento como a sociologia crítica de Bourdieu e da filosofia 

marxista (SILVA, 2004). Nesse campo crítico, as questões relacionadas à ideologia, à 

opressão de classe, aos processos de reprodução e resistência, à discussão sobre 

conscientização, emancipação e libertação substituem uma visão tecnicista do currículo 

focada na didática, no planejamento e na eficiência. 

Seguimos a indicação de Silva (2004) ao afirmar que Freire não desenvolveu uma 

teorização específica sobre currículo, mas discute questões que estão intimamente 

relacionadas com teorias curriculares. Por outro lado, observamos ainda a afinidade dos 

autores Giroux e Souza com a teoria educacional Freiriana, considerando que esses autores 

em seus enfoques centram-se fortemente nas possibilidades da educação na perspectiva da 

cultura popular, embora nem sempre em conexão com a questão pedagógica e curricular. Seus 

estudos abordam os aspectos culturais, intercambiando com as questões filosóficas (Freire e 

Souza) e sociológicas (Giroux e Souza).  

Para Silva (2004, p. 75), Freire procurou respostas para algumas questões sobre “o que 

ensinar?” “o que significa conhecer” como, para que, para quem, a favor de quem? Essas e 

outras questões estão vinculadas a quem educa? Por que educa? O que ensina? Como ensina? 

A quem serve, contra quem e a favor de quem? Ao fazer essas problematizações e tentar 
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responder a elas desenvolveu de certo modo uma Teoria Curricular (idem). Esses e outros 

questionamentos aglutinados e teorizados nos aproximam de uma compreensão da educação 

em favor da emancipação permanente dos seres humanos, considerados como classe ou como 

indivíduos, se põem como um que – fazer - histórico em consonância com a também histórica 

natureza humana. 

Suas propostas ousadas, num movimento histórico e contestador, com um olhar 

voltado para pedagogia do oprimido e não para o oprimido, apresentam uma concepção dos 

homens, como sujeitos amparados por uma educação libertadora, problematizadora que vai de 

encontro à compreensão desses sujeitos como seres vazios a quem o mundo “enche” de 

conteúdos, numa consciência especializada, mecanicistamente “compartimentada”. 

Com efeito, Freire (2005) critica o conceito de “educação bancária” no sentido de que 

o conhecimento é constituído de informações e de fatos a serem transmitidos pelo professor 

(agente ativo) para o aluno (agente passivo) negando a dialogicidade, mantendo as 

contradições nas relações que se estabelecem entre os homens, a sociedade e o mundo. 

Defende uma educação como veículo de superação, como rompante com as estruturas de 

dominação, da visão de seres acabados, conclusos, mas necessariamente como seres que 

buscam a transformação, 

 
Que caminham para frente, que olham para frente: como seres a quem o 
imobilismo ameaça de morte: para quem o olhar para trás não deve ser uma 
forma nostálgica de querer voltar, mas um modo de melhor conhecer o que 
está sendo para melhor construir o futuro (FREIRE, 2005, p. 84). 
 
 

Para Freire (1997), “a identidade dos sujeitos tem que ver com as questões 

fundamentais de currículo, tanto o oculto quanto o explícito e, obviamente, com questões de 

ensino e aprendizagem” (FREIRE, 1997, p. 63). 

Em diálogo com Ira Shor, sobre currículo oficial baseado em aulas expositivas em 

1986, Freire diz que  

 
[...] um dos problemas mais sérios é como enfrentar uma poderosa e antiga 
tradição de transferência de conhecimento (...) Os estudantes não acreditam 
num professor libertador que não lhes empurre o conhecimento goela 
abaixo. Veja bem, não é que sejamos contra a disciplina intelectual. Ela é 
absolutamente indispensável (FREIRE, 1986, p. 15). 
 

 

Ainda nesse diálogo, sobre as relações de poder e currículo, Freire (1986) defende que 

“o currículo padrão, o currículo de transferência é uma forma mecânica e autoritária de pensar 
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sobre como organizar um programa, que implica, acima de tudo, numa tremenda falta de 

confiança na criatividade dos estudantes e na capacidade dos professores!” (FREIRE, 1986, p. 

52). 

Com Freire aprendeu-se que na escola deve se ensinar muito mais que conteúdos, mas 

ensinar uma forma de ver o Mundo. A escola contribui na construção de subjetividades, neste 

sentido, o que ensinar não poder estar desvinculado das discussões curriculares da atualidade, 

explicitadas quando levantamos alguns questionamentos: quais os conteúdos que são 

relevantes frente à contemporaneidade, como organizar a aprendizagem, dos sujeitos 

(professor e aluno) de forma crítica que supere as barreiras, que vá além das fronteiras, num 

real processo de libertação. Com isto fazemos um deslocamento interessante para se pensar na 

organização curricular na escola, que não seja pelo viés apenas dos conteúdos, mas das 

relações que se possam estabelecer no entorno do ato educativo, que é histórico e político. "A 

ação educativa e política não pode prescindir do conhecimento crítico dessa situação sob pena 

de se fazer “bancária” ou de pregar no deserto” (FREIRE, 2007, p. 100). 

Para Freire, o processo de elaboração curricular se faz imprescindível à participação, à 

dialogicidade, à luta por significados, pois só assim “os oprimidos começam a superar as 

contradições em que se acham, se fazem “seres para si” (idem). 

 Pautando-se nesse e outros princípios, Freire concebe o ato de conhecer na 

perspectiva da intercomunicação, mediado pelos objetos a serem conhecidos e intermediados 

pelo universo cognoscível; e a intersubjetividade do conhecimento, que concebe o fazer 

pedagógico como ato dialógico, no qual educador e educandos recriam dialogicamente um 

conhecimento de mundo (idem). 

Assim, Freire traz sua contribuição instigante de como desenvolver um currículo que 

seja a expressão da “educação problematizadora”. Seguindo uma linha fenomenológica vai 

buscar nas experiências dos educandos as “temáticas significativas ou geradoras”, pois é 

através do diálogo que começa a se construir o “conteúdo programático” do currículo da 

Educação de Adultos.  

Sendo inquestionável a participação, a dialogicidade no processo da elaboração 

curricular, defendendo também que não se muda a cara da escola por portaria, por pacotes 

pensados nos gabinetes, para serem aplicados nas escolas pela “imposição ou doação”, a 

expressão é modificada, a partir do que possamos construir coletivamente, na horizontalidade. 

Defende um currículo de “caráter autenticamente reflexivo” e numa busca constante de 

desvelamento crítico da realidade. 
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Em sua Pedagogia da Autonomia, Freire (1996) ressalta:  

 
É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar 
a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, 
tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática. O seu 
"distanciamento" epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise, 
deve dela "aproximá-la" ao máximo. Quanto melhor faça esta operação, 
tanto mais inteligência ganha da prática em análise e maior 
comunicabilidade exercem em torno da superação da ingenuidade pela 
rigorosidade (FREIRE, 1996, p. 46). 
 

 

Segundo Carvalho (2004, p. 61), “nos últimos 30 anos a articulação entre currículo e 

cultura tem ocupado significativo espaço no debate educacional tanto no Brasil como em 

outros países”. Nesse contexto, destacamos, para além de Freire, o trabalho de Henry Giroux 

que, segundo Silva (2004), foi fortemente influenciado por Freire, com o qual compartilhou a 

perspectiva de uma pedagogia radical, libertadora, contextual e deve ser compreendida como 

parte de um tecido amplo de tradições históricas e contemporâneas. 

Giroux contribui significativamente com a teorização crítica do currículo (SILVA, 

2004). Procurando discutir a cultura popular, sempre em conexão com a questão pedagógica e 

curricular, utiliza conceitos-chave da Escola de Frankfurt em sua crítica à racionalidade 

técnica, utilitária e o positivismo das teorias dominantes sobre o currículo, pois se concentram 

em critérios de eficiência e racionalidade burocrática, seguindo esses critérios as perspectivas 

dominantes. Conforme Silva (2004), tal perspectiva “não toma em consideração o caráter 

histórico, ético e político das ações humanas e sociais especificamente, no caso do currículo, 

do conhecimento. Trazendo como conseqüências a reprodução das desigualdades e das 

injustiças sociais” (SILVA, 2004, p. 51). 

Seus trabalhos pautavam-se mais em análises culturais do que propriamente 

pedagógica. Discordava da rigidez economicista de certos enfoques marxistas, pois nem 

sempre o que ocorre na escola e no currículo estava determinado  pelo que ocorria na 

economia tal como defendiam Bowles e Gentis (idem). 

Giroux elabora críticas à fenomenologia e ao estruturalismo por não estabelecerem 

conexões entre as formas e construções em que o conhecimento e o currículo se desenvolvem 

no espaço escolar e as relações sociais mais amplas. É no conceito de resistência que procura 

apresentar uma alternativa que supere o pessimismo e o imobilismo sugeridos pela teoria da 

reprodução. Associado a Freire, defende a Pedagogia das Possibilidades contra a dominação 

rígida das estruturas econômicas e sociais, sugerindo mediações e ações no nível da escola e 



 

 
 

48 

do currículo. Para ele, a pedagogia e o currículo não são feitos apenas de dominação e 

controle. Há espaços para a oposição, a resistência, a rebelião e a subversão. Possibilidade de 

resistência implica em viabilizar um currículo que tenham um conteúdo claramente político, 

livre de crenças dominantes, um real instrumento de libertação na qual a crítica e o 

questionamento são instrumentos da emancipação. A partir do conceito Gramsciano sobre 

intelectual orgânico, considera os professores como “intelectuais transformadores” (SILVA, 

2004). 

Dois outros conceitos importantes na teorização crítica de Giroux: esfera pública e 

voz. Para ele, “a escola e o currículo devem funcionar como uma esfera pública democrática” 

(SILVA, 2004, p. 54). Portanto, devem ser locais onde os estudantes tenham oportunidade de 

exercer as habilidades democráticas da discussão e da participação de questionamentos dos 

pressupostos do senso comum da vida social. 

E quanto à voz, aponta para a necessidade de construção de um espaço onde os 

anseios, os desejos e os pensamentos dos/das estudantes possam ser escutados e considerados. 

Através da voz, contestam-se as relações de poder, nas quais essa voz tem sido reprimida. 

Giroux é influenciado por Freire em particular em relação à noção de ação cultural que serve 

de base para o desenvolvimento de um currículo e de uma pedagogia que apontavam para 

possibilidades ausentes nas teorias críticas da reprodução (SILVA, 2004, p. 55). 

Assume, portanto, uma pedagogia como afirmação das vozes, experiências e histórias 

pelos quais os estudantes dão sentido ao mundo e assim procedendo costumam ampliar a 

aprendizagem, logo uma forma de política cultural. A escola é, nessa perspectiva, um 

território de luta que amplia as capacidades humanas, pois habilita as pessoas a intervirem na 

formação de suas próprias subjetividades; a serem capazes de exercer poder com vistas a 

transformar as condições ideológicas e materiais de dominação; assim, a escola fortalece o 

poder social e contribui com possibilidades de exercício da democracia (SIMON; GIROUX, 

2006, p. 95). 

De acordo com esses autores uma pedagogia crítica leva em conta como as transações 

simbólicas e materiais do cotidiano fornecem a base para se repensar a forma daqueles que 

são quase sempre silenciados. Na verdade é um conceito que enfoca como as pessoas dão 

sentido e substância às suas experiências e vozes (ibidem).  

Pode-se entender a partir dessa proposição de Simon e Giroux que a pedagogia 

envolve preocupações que “abrangem integração, na prática, de certo conteúdo e modelo de 

organização curricular, estratégias e técnicas de ensino bem como propósitos, métodos de 
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avaliação” (SIMON; GIROUX, 2006, p. 98). Essas relações aparecem compartilhadas na 

realidade concreta da sala de aula (ibidem).  

Em um contexto institucional, determina qual o tipo de conhecimento vale mais. 

Professores e alunos podem juntos engajar-se na política cultural que está por trás, propondo 

uma pedagogia formulada numa visão política, apontando no sentido da liberdade humana 

(ibidem). 

Para concretização dessa proposta fazem-se necessárias noções de saber e formas de 

aprender. Nesse aspecto, sustentam Giroux e Simon (2006) que faz-se necessário 

 
Correr riscos e lutar contra as relações de poder vigentes, a partir de uma 
cultura moral que valoriza a vida; assim como visualizar um mundo que 
ainda está em ordem, para ampliar as possibilidades de melhoria das 
condições de vida (GIROUX; SIMON, 2006, p. 99). 
 
 

No que se refere à cultura popular argumentam os autores que ela é transformadora 

representando assim “um contraditório terreno de luta, e um importante espaço pedagógico 

onde são levantadas relevantes questões sobre os elementos que organizam a base da 

subjetividade, da experiência do aluno” (GIROUX; SIMON, 2006, p. 96). 

 Ressaltam a diferença entre cultura popular e pedagogia – a primeira é organizada em 

torno do prazer e da diversão, fazendo parte do cotidiano, apropriada pelo aluno e ajuda 

validar suas vozes e experiências. Quanto à segunda, é definida principalmente em termos 

instrumentais, legitima e transmite a linguagem, os códigos e os valores da cultura dominante 

validando as vozes do mundo adulto, do mundo dos professores, como também, dos 

administradores de escolas. Encontram semelhanças entre cultura popular, pedagogia, ambas 

existem “como discursos subordinados, teorizada como o que vem depois da determinação do 

conteúdo do currículo (conteúdo ideologicamente correto)” (idem, p. 96). Reportam-se ao 

discurso dominante acerca da Pedagogia como 

 
O que se segue à seleção do conteúdo ideologicamente correto, que tem sua 
legitimidade baseada no fato de representar ou não o estilo adequado de 
ensino. No discurso dominante a pedagogia é simplesmente a metodologia 
mensurável e justificável usada para transmitir o conteúdo de um curso 
(ibidem) 

 

 Entendemos desse modo que os princípios de Freire e Giroux se encontram em vários 

momentos, tais como: na importância da participação das pessoas envolvidas no ato 

pedagógico; na construção de seus próprios significados, de sua própria cultura; na defesa das 
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estreitas conexões entre a pedagogia e a política, e entre educação e o poder; na crítica da 

educação bancária e da concepção do conhecimento como um ato ativo e dialético; na 

perspectiva de currículo contestador dos modelos técnicos dominantes; na defesa da 

pedagogia e do currículo através da noção de cultura. 

  Para os dois autores, o currículo envolve a construção de significados e valores 

culturais. O currículo não é apenas transmissão de “fatos” e conhecimentos “objetivos”, é 

também local de produção de significados ligados às relações sociais de poder e desigualdade, 

os mesmos vivem em disputa, são impostos, mas também são contestados. Enfatizam que há 

pouca diferença entre o campo da pedagogia e do currículo, e o campo da cultura. O que está 

em jogo é uma política cultural. 

  Giroux e Simon (2006) defendem uma pedagogia em múltiplos espaços, onde devem 

ser problematizadas as relações sociais, as experiências e as ideologias. Ao discutir acerca da 

política cultural, levanta algumas questões a partir de sua proposta teórica do currículo: Qual 

conjunto de formas culturais será reconhecido como substâncias legítimas da escolarização 

provida pelo Estado? Em que medida? (GIROUX; SIMON, 2006, p. 101). 

Os autores estão assim problematizando sobre as visões dominantes dos projetos 

curriculares definidos em prol de um projeto cultural. Questiona o discurso do totalitarismo 

dissimulado (a voz da tradição), sua transmissão e imposição não aceita a democracia, a 

utopia e as possibilidades políticas contidas nas culturas dos “outros” - pobres, negros, 

mulheres e os excluídos de poder. Formulou várias questões, e sugerindo que tomemos como 

ponto de partida, considerar a cultura popular como um terreno de imagens, formas de 

conhecimento e investimentos afetivos que definem uma pedagogia e as bases para dar 

oportunidade à “voz” de cada um, dentro de uma experiência pedagógica. Defendem uma 

pedagogia problematizadora; contesta discurso único local de certeza e aprovação; defende 

que precisamos encontrar espaço para o mútuo engajamento das diferenças vividas, para não 

silenciar a multiplicidade de vozes por um único discurso dominante, busquemos então: 

“Formas de pedagogia ancoradas em uma sólida ética que denuncie o racismo, o sexismo e a 

exploração das classes como ideologias e práticas sociais que convulsionam e desvalorizam a 

vida pública” (GIROUX; SIMON, 2006, p. 105 e 106). 

Considerando que as concepções epistemológicas que darão sustentação a nosso 

processo investigativo são convergentes nos aspectos ideológicos e teóricos, nesse movimento 

de encontros o pensamento de Souza acerca da teoria curricular completa o círculo dessa 

revisitação teórica. 
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Souza (2007, p. 377-378) afirma que o currículo tem uma função social, a de 

desenvolver processos de conservação, transformação e de renovação dos conhecimentos 

historicamente acumulados e a produção de subjetividades multidimensionais individuais e 

coletivas. E, também, um currículo incorpora prioritariamente a compreensão, a interpretação 

e a explicação da realidade natural e cultural, que se materializam nos conteúdos pedagógicos 

e se expressam nos conteúdos educativos: a construção da compreensão, interpretação e 

explicação da realidade natural e cultural através dos confrontos de saberes e da 

experimentação feita, vivenciada pelos/as educadores/as no processo educativo. Os conteúdos 

instrumentais são as expressões explícitas nas diversas linguagens (verbais, artísticas e 

matemáticas) da compreensão, interpretação e explicação dos contextos históricos. Os 

conteúdos operativos são as elaborações de projetos de intervenções sociais (individual, 

coletivo, local, nacional e internacional), cuja intencionalidade é transformar a realidade, 

gestadas nas soluções dos problemas estudados como conteúdos educativos. 

Os referidos conteúdos são construídos pelo confronto entre os saberes populares ou 

informais, e os eruditos, formais ou científicos, implicando numa outra concepção de 

conteúdos, da educação. Compreendida como “um problema cultural, como atividade e 

instrumento para o desenvolvimento da cultura, capaz de contribuir com a democratização 

fundamental da sociedade, da própria cultura, e com o enriquecimento cultural de seus 

diferentes sujeitos, especialmente dos sujeitos populares” (SOUZA, 2007, p. 223). Do ponto 

de vista organizacional, para EJA, materializam-se através de temas substantivos que tratam 

questões e/ou problemas que emergem dessa realidade natural e cultural. 

Nessa perspectiva, o currículo é o veículo de ação, instrumento de viabilização da 

Práxis Pedagógica. É o currículo que concretiza essa práxis por meio das relações e 

movimentos que se dão entre os sujeitos em suas diversas práticas (docente, discente, gestora) 

mediados pelos conteúdos pedagógicos, que podem ser efetivados no espaço escolar ou não, 

objetivando a formação humana dos seres humanos, numa busca coletiva, permeadas pelo 

prazer de conhecer e conviver. Se o currículo é escolha, é também identidade, pois nos tornam 

o que somos.2  

Entendemos o currículo tal como defende Souza (2007): 

 
[o currículo] é uma atividade cultural e um instrumento para o 
desenvolvimento da cultura, capaz de contribuir com a democratização 
fundamental da sociedade, da própria cultura, e com o enriquecimento 

                                                 
2 Um recorte do discurso de Souza no III Colóquio Internacional Paulo Freire, setembro de 2001 no qual o autor 

sintetiza sua visão sobre teoria curricular. 
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cultural de seus diferentes sujeitos, especialmente dos sujeitos populares, na 
medida em que se constitui um lócus privilegiado para o confronto de 
diferentes culturas ou traço culturais e elaboração de sínteses mais amplas, 
consistentes e provocadoras de novas perspectivas existenciais (SOUZA, 
2007, p. 223).  

  

Freire, Giroux e Souza fazem críticas aos currículos tradicionais, pois os 

conhecimentos escolares são falas vazias de conteúdo da realidade das populações excluídas e 

privilegiam muito mais os conhecimentos das elites. Valorizam a comunicação e a linguagem, 

que possibilitam aos educandos (Freire) alunos (Giroux) e discentes (Souza) a questionar os 

conteúdos escolares, pois é um dos instrumentos de libertação dessa opressão imposta pela 

educação hegemônica. Defendem a problematização dos conteúdos propostos como uma 

forma possível de desvendar a ideologia por trás das palavras. Dizer a palavra verdadeira, que 

é trabalho, que é práxis, é transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns 

homens, mas direito de todos os homens. Precisamente por isso ninguém pode dizer a palavra 

verdadeira sozinho, ou dizê-la para os outros, num ato de prescrição, com o qual rouba a 

palavra aos demais. 

Referem-se ao diálogo de pessoas, mas também de culturas. Nesse sentido, tocam nas 

concepções mais amplas e atuais sobre o currículo. Mais do que um mero procedimento 

democrático, o diálogo abre espaço à cultura popular. Permitindo que passe pela estruturação 

escolar, tal cultura passa a ser valorizada e validada perante a sociedade. Denunciam a cultura 

do silêncio e anunciam a cultura da voz que precisa ser estruturante no currículo escolar, visto 

que determinados conteúdos são privilegiados em detrimento de outros que são calados. 

Propondo a Pedagogia das Possibilidades, enfatizando a construção de um mundo mais 

humano para Mulheres e Homens, Freire em sua Pedagogia do Oprimido, Giroux em Escola 

Crítica e Política Cultural, e Souza em E a Educação Popular?? Quê?? 

 O que observamos com o quadro teórico em tela é que o discurso pedagógico no 

campo da teorização crítica também vem produzindo o discurso da especificidade da EJA ao 

mesmo tempo em que traz conceitos para análise dessa especificidade: emancipação, 

problematização, diálogo, saber popular, voz, conteúdos educativos, instrumentais e 

operativos. 
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CAPÍTULO 3 ANÁLISE DO DISCURSO – UM PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

 

3.1 A perspectiva da Análise do Discurso 

 

A intencionalidade deste capítulo é expor o percurso investigativo desse estudo. Dessa 

forma desenvolvemos a pesquisa centrada na análise do discurso na perspectiva da 

metodologia qualitativa.  

Para responder a problematização de como aparece a Especificidade da EJA nos 

discursos Curriculares da Rede Municipal de Ensino do Recife, buscamos apreender 

inicialmente o aparato acerca da análise do discurso, da escola francesa, fundada, segundo 

Orlandi (2009), pelo filósofo Michel Pêcheux. Nessa formulação, toma-se o discurso como 

seu objeto próprio, distanciando-se da Análise de Conteúdo, tão difundida na área das 

Ciências Humanas, as quais concebiam o texto na sua transparência, apenas enquanto 

projeção de uma realidade extradiscursiva, indiferente às articulações propriamente 

lingüísticas e textuais.  

Em síntese, a análise do discurso, como se reporta Orlandi (2009), são análises 

diferenciadas pela forma como tratam o texto: 

 
[...] como seu próprio nome indica, não trata da língua, não trata da 
gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do discurso. E 
a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a idéia de curso, de 
percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim palavra em 
movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o 
homem falando (ORLANDI, 2009, p. 15). 

 

A análise de conteúdo, como sabemos, procura extrair sentidos dos textos, 
respondendo à questão: o que este texto quer dizer? Diferentemente da 
análise de conteúdo, a Análise de Discurso considera que a linguagem não é 
transparente. Desse modo ela não procura atravessar o texto para encontrar 
um sentido do outro lado. A questão que ela coloca é: como este texto 
significa? (ORLANDI, 2009, p. 17)  

 

Para Orlandi (idem),  

 
A Análise de Discurso concebe a linguagem como mediação necessária 
entre o homem e a realidade natural e social. Essa mediação, que é o 
discurso, torna possível tanto a permanência e a continuidade quanto o 
deslocamento e a transformação do homem e da realidade em que ele vive. 
O trabalho simbólico do discurso está na base da produção da existência 
humana (ORALNDI, 2009, p. 15). 
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Carvalho (2009) argumenta que a abordagem arqueológica do discurso de Michel 

Foucault é “importante para a pesquisa qualitativa no campo educacional” (2009, p. 191). 

Segundo a autora, “os elementos constitutivos dessa análise são: cultura e linguagem, e 

processos de regulação da linguagem na construção dos objetos de saber-poder-ser” (ibidem).  

Seguindo a trilha da referida autora nos aproximamos da análise arqueológica do 

discurso, considerando que esta tem como objetivo estabelecer as condições de possibilidade 

dos discursos e das práticas discursivas e identificar os efeitos de verdade produzidos pelos 

discursos (MACHADO, 1981 apud CARVALHO, 2008, p. 196). 

Entendendo que a análise de discurso configura-se como uma importante ferramenta 

metodológica para a análise numa perspectiva histórica e social, utilizamos os quadros 

indicadores do cenário discursivo e da função enunciativa sugerido por Carvalho (2004, p. 

211-212) em sua tese de doutorado.  

A proposição de Carvalho (2004) é a referência, portanto, que vamos tomar em busca 

da Especificidade da EJA nos discursos curriculares. Partimos assim, da lógica da Análise de 

Discurso com vistas à compreensão de discursividades próprias em suas materialidades 

específicas. Isso permitiu observar a descrição histórica e social das continuidades e rupturas 

dos discursos analisados, objetivando identificar as singularidades e os efeitos de sentido 

resultantes de dado funcionamento do discurso, ao se trabalhar a Especificidade em sua 

perspectiva material. A Especificidade se materializa no discurso e este se materializa na 

Especificidade. Lançando mão de estratégias para organizar o discurso de cada documento, e 

identificar os sentidos e significados da especificidade da EJA em cada corpus, a cada leitura 

íamos construindo o cenário econômico, político, social e educacional, tanto no campo 

discursivo quanto do não-discursivo. Para melhor entendimento, à medida que nos 

apropriávamos dos discursos curriculares, registrávamos os pontos da justificação discursiva, 

ou seja, a que o projeto se contrapõe, quer superar; ao sistema de diferenciação discursiva, 

que remete ás proposições, ao referente, ao que quer defender; as margens discursivas, isto é, 

o intertexto, o interdiscurso e a materialidade significativa. 

Significa dizer que de posse deste quadro que serviu de roteiro para a análise 

discursiva dos textos em análise, surgiram outros discursos, em respostas àquilo que nos 

propusemos examinar: a especificidade da EJA no discurso curricular da Rede Municipal de 

Ensino do Recife, confirmando o que defende Orlandi (2009), “por definição, todo discurso se 

estabelece na relação com um discurso anterior e aponta para outro” (ORLANDI, 2009, p. 

62). 
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O nosso objetivo foi muito mais as positividades que cada discurso curricular trazia 

em seu corpus, cujos significados trouxessem contribuições para identificação da 

Especificidade da Educação de Jovens e Adultos no discurso curricular da Rede Municipal de 

Ensino do Recife. O que fizemos enfim foi uma reescrita dos acontecimentos, articulando-se 

em redes, entrando na ordem das contestações discursivas (CARVALHO, 2008, p. 199).  

 

3.2 Procedimentos de Análise 

 

Orientada por esse estudo, a análise apresentada contemplou, portanto: a análise do 

cenário discursivo com os elementos discursivos e não discursivos. Este cenário discursivo é 

entendido em nosso trabalho a partir de Carvalho (2004) quando afirma que este remete aos  

 
Cenários políticos, econômicos, sociais e culturais (...) compõem exatamente 
um cenário tal como o de um palco onde está a ocorrer uma peça: é 
fundamental para o entendimento do enredo, embora não seja determinante. 
É um cenário que expressa relações que se estabelecem entre as práticas 
discursivas e domínios não-discursivos e nas quais são produzidas as 
formações discursivas. Assumimos, assim, que a nossa tarefa é olhar o lugar 
que elegemos e olhar, também, os discursos mais amplos onde aqueles 
(discursos) se inscrevem e, de certa maneira, sofrem influências e pressões 
que definem a forma como são experimentados em situações locais 
(CARVALHO, 2004, p. 388). 
 

 

Ressalta-se que é uma reescrita de elementos de cenários discursivos que estabeleçam 

relações com os discursos, os ditos sobre a especificidade da Educação de Jovens e Adultos. 

Uma análise da função enunciativa dos discursos, ou seja, uma análise na seguinte 

formulação:  

1. Justificação discursiva (expressa o distanciamento em relação ao estabelecido);  

2. Sistema de diferenciação (que expressa a descrição das relações entre o 

enunciado e os espaços de diferenciação em que ele mesmo faz aparecer as 

diferenças e apresenta a sua proposição e o status de quem e a função autor);  

3. Articulação com outras margens discursivas. As margens referem-se à 

memória discursiva, ao interdiscurso. Nesse sentido, apresentamos as margens 

discursivas, ou seja, a identificação possível de um campo associado, o que 

significa realçar o domínio de coexistência com enunciados que povoam as 

margens do enunciado analisado (interdiscursos); 
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4. E a materialidade da produção e distribuição (FOUCAULT, 1995 apud 

CARVALHO, p. 112) 

Utilizou-se, portanto, o quadro de análise proposto por Carvalho (2004) que 

corresponde a função enunciativa do discurso na perspectiva de identificar enunciados que 

sustentam o discurso da especificidade da Educação de Jovens e Adultos no âmbito do 

discurso curricular posto em circulação pela Secretaria de Educação do Município do Recife 

em períodos reconhecidos como períodos sob a influência do discurso pedagógico freireano.  

 

3.3 O Corpus Documental 

 

Por sua vez, entendemos que há uma relação intrínseca entre a construção do corpus e 

a análise, pois, decidir o que faz parte do corpus já é decidir acerca de propriedades 

discursivas. E ainda, que a melhor maneira de atender à questão da constituição do corpus é 

construir montagens discursivas que obedeçam a critérios que decorrem de princípios teóricos 

da análise de discurso (ORLANDI, 2009, p. 63). 

Tal como já anunciado nesta dissertação, a análise do discurso desenvolvida articulou 

os enunciados em análise com um determinado lugar social, no estudo em tela, a Rede de 

Ensino da Prefeitura do Recife, em seus discursos curriculares para a Educação de Jovens e 

Adultos. Neste sentido, o trajeto analítico-discursivo foi composto por recortes da Educação 

de Jovens e Adultos da Rede Municipal do Recife, no que se refere à Especificidade da EJA 

em Discursos Curriculares.  

Esses recortes respondem em nosso trabalho a períodos identificados como 

importantes na definição de uma política curricular específica para EJA – aqueles discursos 

curriculares que afirmam uma associação ao pensamento freireano, lastro da história da EJA 

na Rede Municipal de Ensino do Recife. Assim elegemos os períodos – anos 1960 com o 

MCP; 1986 com a Proposição Teimosia Proposta Curricular; 1982 com a Proposta Curricular 

para EJA. 

Nesse sentido, elegemos como corpus de análise: os discursos institucionais dos 

períodos de 1960-64, com o corpus do Movimento de Cultura Popular (MCP) - Memorial – 

26 anos do MCP, o período de 1986 - 88, com o Corpus da proposta Curricular do Teimosia 

Proposta Curricular, e 2003- 2005, com o Corpus das Proposições para o Ensino Fundamental 

da Educação de Jovens e Adultos (versão preliminar) ano 2003.  
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O material do MCP constitui, assim, um livro organizado com depoimentos - Pelo 

resgate da Memória do MCP (Germano Coelho, Abelardo da Hora), O Movimento de Cultura 

Popular – MCP (Paulo Rosas), Educação de Crianças e Adolescentes (Anita Paes Barreto); 

documentos - Meios Informais de Educação, MCP / Plano de Ação para 1963; Estatutos do 

MCP, Meninos do Recife I amostra; Ilustração / capa do folheto A voz do alfabetismo (João 

José da Silva); Hino do Movimento de Cultura Popular, Folder do I Festival de Teatro do 

Recife, Folder da I. Exposição da Galeria de Arte do Recife,  A universidade aliena, o povo 

ensina", ICONOGRAFIA (Fotografias I retrospectiva, PALAVRAS DE ARRAES 

(Apresentação - João Francisco de Souza) Discurso de posse no cargo de Governador de 

Pernambuco, Pronunciamento no Teatro Paramount, São Paulo, discurso pronunciado no 

Recife com a presença do Presidente João Goulart, discurso pronunciado por ocasião do 

primeiro aniversário de governo, Apresentação do livro de Leitura para Adultos - Josina 

Maria Lopes de Godoy e Norma Porto Carreira Coelho, finalizando com o Livro de Leitura 

para Adultos. 

O Teimosia  Proposta Curricular aborda a Filosofia da Educação Básica para Adultos, 

os objetivos da Proposta Curricular, o Currículo e os Conteúdos Programáticos. 

O texto Proposições para o Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos 

(versão preliminar) ano 2003 está organizado com uma Introdução, versando sobre Educação 

de Jovens e Adultos no Recife, a partir da diretriz: Educação com qualidade social - Realidade 

local sócio-educacional da população maior de 15 anos - o contexto atual da EJA; é composto 

de mais seis seções com os temas: Educação como Dimensão Fundamental de Cidadania; O 

Aluno Jovem e Adulto e a Construção do Conhecimento Sistematizado; A Organização dos 

Tempos e Espaços de Ensinar e Aprender - O ensino fundamental de Jovens e Adultos na 

Rede Municipal; Avaliação; Como os Conteúdos e Componentes Curriculares Colaboram 

para a Construção das Competências; e as Áreas de Conhecimento/Componentes Curriculares 

/Conteúdos - Os saberes das áreas de conhecimento; Área: Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias Componentes Curriculares: Arte, Língua Portuguesa e Estrangeira – Inglês; 

Área: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias Componentes Curriculares: 

Ciências e Matemática; Área: Ciências Humanas e suas Tecnologias – Componentes 

Curriculares História, ILT e Geografia e Anexos. 
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3.4 As Categorias de Análise 

 

Estando intimamente associada ao campo teórico apresentado na parte anterior deste 

estudo, logo a análise desses textos teve como foco as categorias advindas do marco teórico 

conceitual desta dissertação, em particular aqueles que compõem o universo da Educação 

Popular e da Teorização Crítica do Currículo desenvolvida por Freire, Vieira Pinto, Souza e 

Giroux. Utilizamos assim, as noções de Educação de Adultos, Educação de Jovens e Adultos 

e Educação Popular como ferramentas de análise dos enunciados sobre a Especificidade da 

EJA. Essas noções articuladas às categorias Educação de Jovens e Adultos, Sujeitos da EJA, 

Objetos de Saber Curricular, Metodologia, Perfil do Professor, Lugar da EJA, foram 

trabalhadas na análise da função enunciativa (cenário discursivo, justificação discursiva, 

sistema de diferenciação, articulação discursiva e materialidade discursiva).  
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II PARTE ANÁLISE DOS RESULTADOS 
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CAPÍTULO 4 ESPECIFICIDADE DA EJA NO DISCURSO CURRICULAR DO MCP 

 

A análise do discurso curricular no âmbito do Movimento de Cultura Popular (MCP) 

foi possível a partir do livro “Movimento de Cultura Popular – Memorial” publicado em 

Junho de 1986, apresentado pelo Assessor Editorial, em comemoração aos 26 anos do 

movimento de Cultura Popular. Intitulado Memorial do MCP, inscreve-se no Projeto 

Relerrecife (sic) e inaugura o Programa Editorial de Ação Cultural Libertadora. Desse 

programa foi sendo instaurada a Fundação de Cultura do Recife. 

Salientamos que nossa análise está focada especificamente no Plano de Ação  

para 1963 e no Estatuto do MCP, isso não significa dizer que os outros textos não foram 

utilizados. Assim, firmadas no propósito principal de identificar o discurso da Especificidade 

da Educação de Jovens e Adultos nesses documentos do Memorial MCP, organizamos nossa 

análise de forma a em primeiro plano olhar os textos agora como discursos. 

 

4.1 Desenvolvimentismo e Movimentos de Cultura Popular: Cenário discursivo  

 

  Para a construção desse cenário, buscamos enunciados políticos, econômicos, sociais 

e culturais dos anos 1960 no Brasil. Os textos de referência para construção desse cenário 

foram: nosso trabalho de especialização em Administração Escolar e Planejamento 

Educacional, Carvalho (2004); Fazenda (1988); Romanelli (2001); e os próprios textos em 

análise. 

A sociedade brasileira da metade da década dos anos de 1960 se apresentava como 

uma sociedade de classes sociais antagônicas (dominante e dominada) com o Estado 

garantindo um conjunto complexo de atividades destinadas a preservar e a assegurar essa 

divisão (VASCONCELOS, 1999). 

Esse cenário segundo Carvalho (2004, p. 128) era um cenário “caracterizado pela 

urbanização crescente, pelo processo de industrialização, por lutas políticas pelo poder central 

e por um movimento nacionalista popular antiimperialista que fracassou” (idem). A autora 

afirma que nesse período,  

 
Assistíamos a uma grande movimentação intelectual, crescente exercício de 
liberdade de criação e de organização, estimuladas pela vitória das nações 
democráticas, contra a tirania do nazi-facismo, bem como redemocratização 
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do Brasil, Movimento das ligas camponesas pela reforma Agrária, criação da 
UNE, e os vários CPCs (CARVALHO, 2004, p. 129). 
 

 

Estudo de Romanelli (2001) aponta que a Educação no Brasil nos anos de 1960 é 

marcada com um período de recuperação econômica no qual “o governo se ocupa da captação 

de recursos e recuperação do investimento público” (p. 194). É também um período de 

acirramento do confronto entre os grupos sociais, ocorrendo uma redefinição do jogo político, 

com o fortalecimento do empresariado e das forças armadas em contraponto com o modelo 

econômico e político nacionalista e mais popular defendido pelo governo Goulart, com 

políticas nacionalistas e reformistas. O cenário do conflito estendia-se das organizações 

políticas à sociedade civil, apresentava forte interferência internacional e traduzia um conflito 

ideológico profundo. O ano de 1964, em particular, nasceu marcado pela continuidade de 

profundas desavenças políticas que alimentavam a história brasileira desde 1930. Tivemos 

também no sistema educacional brasileiro, neste período, um dos momentos marcantes que 

foram os acordos MEC-USAID (ROMANELLI, 2001, p. 195-196). 

O Governo considerado nacionalista populista e desenvolvimentista comungava com 

alguns setores educacionais, no que se refere à relação educação e desenvolvimento. 

Educadores do porte de Anísio Teixeira e outros compreendiam que desenvolvimento tinha 

uma relação intrínseca com democracia e num estado democrático não se privilegia a cultura 

de uns em detrimento de outros. Emerge assim o movimento em defesa da escola pública, 

com nomes como: Florestan Fernandes, Fernando Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, 

Carneiro Leão, entre outros (as) (FAZENDA, 1988, p. 42). 

Ainda nesses primeiros anos da década tivemos a instalação do Conselho Federal de 

Educação, a aprovação do plano nacional de educação que atendia às exigências da Carta de 

Punta Del Este, no que se referia à eliminação do analfabetismo, como também as conclusões 

e recomendações da Conferência sobre Educação e Desenvolvimento Econômico e Social na 

América Latina, realizada em 1962 no Chile, patrocinada pela UNESCO, CEPAL, OIT, FAO, 

e OEA (FAZENDA, 1988, p. 50-53). 

Nesse período temos o Estatuto do Trabalhador Rural (1963), a expansão das Ligas 

Camponesas, a criação dos institutos anti-reformistas como o Instituto Brasileiro de Ação 

Democrática (IBAD) e o Instituto de Políticas Econômicas e Sociais (IPES) (FAZENDA, 

1988, p. 50-53). 

No cenário educacional, tivemos a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases, 

a Lei 4.024/61. A referida lei passou treze anos em processo de discussão no congresso 
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nacional. Ela representava a unificação e descentralização do sistema escolar, possibilidade 

dos Estados colocarem disciplinas no currículo. Entretanto, não escapou do poder do Estado 

para exercer a função educadora e da distribuição de recursos para educação, uma vitória da 

mentalidade conservadora (ROMANELLI, 2001, p. 187). 

O cenário daquele período descrito no texto Memorial do MCP de 1986, em análise, 

dá visibilidade, nesse período, a essas relações de poder como uma das condições de 

aparecimento desse tipo de movimento de cultura popular:  

 
Um movimento de cultura popular só surge quando o balanço das relações 
de poder começa a ser favorável aos setores populares da comunidade e 
desfavorável aos seus setores de- elite. Esta nova situação caracteriza de 
modo genérico, o quadro atual da vida brasileira No caso particular de 
Pernambuco, primeiramente no Recife, logo depois em todo o Estado, 
aquele ascenso democrático assumiu proporções inéditas, daí resultando um 
elemento qualitativamente novo na configuração do movimento de cultura 
popular. No Recife, e a seguir em Pernambuco, as forças populares e 
democráticas lograram se fazer representar nos postos-chave do governo e 
da administração (MEMORIAL DO MCP, 1986, p. 51). 
 

 

 No texto ressalta-se a cidade do Recife como uma cidade cultural. Não apenas a cidade 

do carnaval, mas, sim a cidade de “reizados, pastoris, fandangos, e bumba-meu-boi, cirandas, 

cocos, quadrilhas, violeiros e trovadores e agora o I festival de cinema a serviço da educação 

e da cultura, e o I festival de teatro do Recife para emancipação do povo” (MEMORIAL do 

MCP, 1986, p. 81). 

Ainda nesse Memorial, no depoimento de Abelardo da Hora estão pontuadas outras 

expressões da cultura que foram importantes para o cenário de emergência do MCP. Diz o 

autor que  

 
O Prof. Germano Coelho disse dirigindo-se ao Prefeito e aos presentes, que 
o plano apresentado, com setores de artes plásticas e artesanato, de música, 
canto e dança, e com teatro, lembrava-lhe o movimento "Peuple et Culture" 
da França, que ele visitara juntamente com Norma Coelho sua esposa, 
quando dás suas Bolsas de Estudos em Paris Nessa hora o Prefeito Arraes 
disse: "Então chamaremos o nosso movimento de educação e cultura de 
Movimento de Cultura Popular (MEMORIAL do MCP, 1986, p. 16). 
 

 

Podemos afirmar que foi uma época com possibilidades de formação ampla de 

movimento cultural, tendo a cultura do povo como fonte. Em Recife, assistia-se a formação 

da orquestra sinfônica juvenil, de grupos de teatro, do coral Bach do Recife, do Teatro de 

Marionetes Monteiro Lobato, da Revista Contra-Ponto, da Revista Resenha Literária, da 



 

 
 

63 

Revista do Nordeste, da Revista Orientação e Página de Arte do Diário da Noite. Essas 

manifestações da cultura, inclusive da cultura popular, uniam intelectuais, governo e povo, 

para democratizar a cultura e o ensino das artes, “numa espécie de Universidade Popular. 

Aulas de desenho de pose rápida, cursos de tapeçaria, tecelagem, cerâmica e cestaria na 

galeria de arte e nas praças de cultura” (MEMORIAL do MCP, 1986, p.14-18). 

Essa movimentação não acontecia só em Recife, mas em outros estados do país com a 

criação do Centro Popular de Cultura da U.N.E no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Rio 

Grande do Norte (MEMORIAL, 1986, p. 14 e 18). 

É neste cenário que o MCP emerge, exprimindo assim a necessidade de uma produção 

cultural, voltada para as massas e destinada a elevar o nível de consciência social das forças 

que integram ou podem vir a integrar o movimento popular.  

Abelardo da Hora ao falar do MCP no Recife destaca:  

 
O Movimento de Cultura Popular nasceu no Recife. Na cidade proletária. 
Nos mocambos dos morros, mangues e alagados. No Recife da insurreição 
Pernambucana. Do nativismo. Da abolição. Das revoluções libertárias.  
(...) 
Do Nordeste, das terras históricas do Arraial do Bom Jesus -  
em cuja elevação se' situa a sua sede (MEMORIAL do MCP, 1986, p. 10). 
 

  

Salientamos que esse cenário cultural possibilitou a retomada do debate sobre a 

temática da arte e do saber popular através da educação e da cultura na perspectiva de 

conscientização do povo, no que diz respeito ao entendimento dos caminhos para 

transformação do país.  

Para alcançar suas metas, o movimento utilizou dos seguintes mecanismos entre 

outros: o Projeto Meios Informais de Educação, uma tentativa de aproveitamento dos meios 

coletivos de comunicação; as Praças de Cultura; as Bibliotecas; e o Serviço de Radiodifusão 

da Cultura Popular” (MEMORIAL DO MCP, 1986, p. 43) 

E através desses Meios Informais desenvolviam na comunidade “disposição para 

apreciar, crítica e adequadamente, a leitura, o cinema, o rádio, a televisão e demais meios de 

comunicação” (idem). 

Em relação à cultura, o MCP destaca a cultura do povo como expressão maior de 

reflexão criativa para se repensar as relações sociais tais como no campo da arte. O MCP 

deflagra, na comunidade, “a paixão do saber, tudo mobiliza” (MEMORIAL, 1986, p. 74). 

Assim, “o diversificado e denso folclore do Nordeste, as artes plásticas e o artesanato. O 

teatro. A música, o canto e a dança. A literatura. A ciência. A pesquisa. Os esportes” (idem). 
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São assim, “atividades sem conta, que se institucionalizam em escolas, bibliotecas, conjuntos 

teatrais” (idem). São os “centros de cultura, círculos de leitura, museus, galerias de arte, 

centros artesanais, praças de cultura, cine-clubes, discotecas, tele-clubes, festas populares, 

semanas de estudos e festivais” (MEMORIAL do MCP, 1986, p. 74). 

Essa efervescência cultural, vivida em Recife, é também sedimentada no cenário 

nacional aparecendo em textos poéticos tal como nas duas estrofes, da produção de Thiago de 

Mello, Os Estatutos do Homem (Ato Institucional Permanente), em 1964, quando várias 

vozes foram silenciadas, no processo de interdição discursiva, expressam bem esse momento: 

 
Artigo XIII  
Fica decretado que o dinheiro  
não poderá nunca mais comprar  
o sol das manhãs vindouras.  
Expulso do grande baú do medo,  
o dinheiro se transformará em uma espada fraternal  
para defender o direito de cantar  
e a festa do dia que chegou.  
 
Artigo Final.  
Fica proibido o uso da palavra liberdade,  
a qual será suprimida dos dicionários  
e do pântano enganoso das bocas.  
A partir deste instante  
a liberdade será algo vivo e transparente  
como um fogo ou um rio,  
e a sua morada será sempre 
o coração do homem (www.vidaempoesia.com.br) 

 

 

4.2  Contraponto à educação popular instrumental (justificação discursiva) 

 

 A Proposta em análise problematiza, se contrapõe a uma educação que historicamente 

tem sido um poderoso instrumento para fortalecer as estruturas e valores estabelecidos e 

controlados pelas classes dominantes. Defende a urgência na busca de alternativas de 

superação para o quadro instalado, e os caminhos apontados são os da Educação Popular. A 

proposta do MCP discordava da concepção de “Educação Popular conduzida pelo poder 

estabelecido” (MEMORIAL, 1986, p. 20), pois, essa educação 

 
[...] resulta quase sempre em educação para o povo (...) A educação que 
convém ao povo. Ou que convém que o povo receba. O que convém que o 
povo receba de instrumental, para comunicação. De treinamento, para o 
trabalho. De pensamento, para reforçar a ideologia oficial, a fidelidade à 
ortodoxia do poder (idem). 
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 No discurso do MCP, 

 
Os movimentos de cultura popular encontram como condições adversas à 
sua existência e ao seu funcionamento, a hostilidade do poder público e a 
ausência de dotações orçamentárias para fins de cultura popular 
(MEMORIAL DO MCP, 1986, p. 51)  
(...) 
O movimento popular, ao atingir determinada etapa de seu processo de 
desenvolvimento, experimenta a necessidade de liquidar certos entraves de 
ordem cultural que se apresentam como barreiras características daquela 
etapa, obstaculizando a passagem para a etapa seguinte. A superação de tais 
dificuldades se apresenta assim como condição para o prosseguimento do 
processo (idem). 
 

 

Há uma forte crítica aos governantes que buscavam soluções inadequadas, acreditando 

na possibilidade de ser conveniente manter os mangues e alagados, conservar os mocambos 

afastados dos sobrados, evitarem cautelosamente a erradicação do analfabetismo. 

Contrapõem-se também aos vazios culturais, cujas diretrizes gerais estabelecem 

propostas a partir da constatação dos mesmos, assim explicitados no Plano de Ação para 

1963:  

 
Deficiências culturais experimentais em caráter geral pelo movimento 
popular e que impedem sua expansão e aprofundamento; deficiências 
culturais diretamente experimentadas no interior das organizações por meio 
das quais o movimento popular atua; deficiências dos investimentos 
culturais realizados pelo poder público em apoio ao movimento popular 
(idem, p. 52). 
 

 

4.3  Educação como Prática de Liberdade (sistema de diferenciação)  

 

  Para visualizarmos o referente no discurso curricular da EJA da Proposta do MCP, 

procuramos identificar como nos enunciados do texto aparecem os objetos de saber, as 

noções, os conceitos, a gramática recorrente para dizer do que é o MCP e entendermos o que é 

a Especificidade da Educação de Adolescentes e Adultos no discurso curricular do MCP.  

Esse discurso curricular do MCP pode ser identificado no seu Planejamento Básico. 

Há, de fato, nesse planejamento um discurso pedagógico curricular que afirma como objetivos 

imediatos: “desenvolver na comunidade disposição para apreciar, crítica e adequadamente, a 

leitura, o cinema, o rádio, a televisão e demais meios coletivos de comunicação” 

(MEMORIAL, 1986, p. 43); e, como objetivos mediatos “melhorar, qualitativa e 

quantitativamente o material disponível” (ibidem). 
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Firmando-se na proposição de que o movimento popular não gera um movimento 

cultural qualquer, o discurso do MCP afirma que esse movimento “gera, precisamente, um 

movimento de cultura popular. Os interesses culturais do movimento popular têm, portanto, 

um caráter específico” (MEMORIAL, 1986, p. 51), ou seja, “exprimem a necessidade de uma 

produção cultural, a um só tempo voltada para as massas e destinada a elevar o nível de 

consciência social das forças que integram ou podem vir a integrar, o movimento popular” 

(ibidem).  

Pautando-se na Educação Popular, o MCP, em todo seu percurso, exprime a 

necessidade de uma produção cultural voltada para as classes populares, na intenção de elevar 

a consciência social das forças que integram o movimento, posicionando assim sua prática 

discursiva nas seguintes pressuposições:  

 
Só o povo pode resolver os problemas populares; tais problemas se 
apresentam como uma totalidade de efeitos que não pode ser corrigida senão 
pela supressão de suas causas radicadas nas estruturas sociais vigentes 
(idem, p. 51-52); e, que “o instrumento que efetua a transformação projetada 
é a luta política guiada por idéias que representam adequadamente a 
realidade objetiva” (ibidem). 
 
 

De forma mais específica, o MCP se define como “elemento dinâmico integrante da 

totalidade formada pelo movimento popular” (idem, p. 52). Sua função é a de “criar as 

condições culturais necessárias à intensificação do processo de desenvolvimento do 

movimento popular em seu conjunto” (ibidem). Assim, o papel a ser desempenhado é 

“auxiliar na solução dos problemas culturais com que se defrontam as massas em luta por 

obter o atendimento de suas aspirações culturais e extraculturais” (ibidem). 

Com esse entendimento, o MCP formula enunciados discursivos com os quais define 

as suas diretrizes para atingir a transformação projetada: “o fornecimento dos meios 

indispensáveis à formação e ao exercício da consciência social” (MEMORIAL, 1986, p. 53); 

é prosseguir no “desenvolvimento da consciência popular no sentido de aprofundar sua 

compreensão teórica da realidade social e da necessidade prática de sua transformação” 

(ibidem); é buscar o “desenvolvimento da vida cultural das organizações populares no sentido 

de incrementar suas atividades culturais internas e suas manifestações culturais voltadas para 

a comunidade” (ibidem); é propiciar a “elevação do sentido social das manifestações culturais 

comunitárias de caráter tradicional” (ibidem); e, finalmente a “transformação, de negativa em 

positiva, da relação entre meios indiretos e meios diretos, adotados pelo presente plano para a 

concretização de suas diretrizes” (ibidem). 
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No discurso do MCP, os meios para atingir as diretrizes propostas com êxito 

“precisam utilizar, concomitantemente, tanto os meios voltados para dentro de si mesmo 

quanto aqueles que se dirigem à comunidade” (ibidem).  

Os meios voltados para dentro referem-se à atividade de formação; regimento 

estatutário que assegure autonomia de decisão, poder de soberania para a assembléia geral, 

representação popular no planejamento (idem, p. 53-54); formação de colegiado; consultas às 

bases; regime de ajuda mútua; e reorganização administrativa (idem, p. 54). 

Os meios voltados para fora são meios diretos e indiretos. Os meio diretos referem-se 

a atividades formativas e atividades informativas. Meios indiretos referem-se à organização 

dos núcleos de cultura; estimular a organização de grupos de ação cultural popular; assessoria 

aos núcleos de cultura; elevar as atividades à condição de campanha; aprofundar o caráter 

popular das campanhas; generalizar as campanhas (idem, p. 55). 

Os procedimentos para atingir os objetivos são definidos sob o argumento de que “é 

necessário que sejam adotados certos procedimentos capazes de impedir que os diferentes 

focos de interesse se constituam em obstáculos à cooperação, ao entendimento e à 

profundidade do trabalho a ser executado” (MEMORIAL, 1986, p. 55). Tais procedimentos 

serão “observados tanto na ordem interna, quanto na ordem externa” (ibidem). 

Em relação à ordem interna, temos: criar condições ao fluxo e refluxo democrático; 

criar condições ao fluxo e refluxo horizontal; criar condições de abertura para comunidade; 

correção das incompatibilidades; assimilar criticamente as experiências dos movimentos de 

cultura popular; guardar unidade no planejamento como um todo; submeter cada setor às 

exigências do trabalho, especificando as tarefas (MEMORIAL, 1986, p. 56). No que diz 

respeito aos procedimentos externos, temos: condicionar o assistencialismo à 

conscientização; acrescentar às atividades autônomas as organizações; elevar as 

manifestações culturais populares ao nível da vanguarda cultural; aumentar a eficácia da ação 

cultural do movimento; despertar o interesse em geral ao desenvolvimento material e cultural 

do movimento (ibidem). 

Para Coelho (1986), no MCP e na prática do MCP estava implícita “uma nova 

proposta de educação, marcada, sobretudo, pela amplitude. Mas, também, pela sua finalidade 

expressa” (idem, p. 11). O autor anuncia que “víamos o processo educativo como o de 

desenvolvimento de homem todo e de todos os homens para a realização da pessoa e a 

promoção do bem comum” (ibidem). 
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Podemos dizer que Educação para o MCP era um instrumento para emancipação do 

povo, pautada na conscientização de todos envolvidos no processo, com valorização da 

educação informal e um currículo construído coletivamente, tendo como fonte a cultura do 

povo, aparecendo esse entendimento em vários momentos do Memorial. O MCP defende uma 

educação que aconteça “nas escolas, pelo rádio, nas praças públicas, na rua, pelo cinema, 

televisão, imprensa” (idem, p. 11). Uma educação que experimenta e cria “não é privilégio, é 

prática de liberdade, é ação cultural libertadora” (idem, p. 12). 

Em suas preposições de amplitude, de desenvolvimento de todos os homens, o MCP 

aponta para realização da pessoa humana e a promoção do bem comum. Esse 

desenvolvimento se daria com uma educação enquanto instrumento de emancipação do povo, 

onde todos os homens seriam agentes do processo, e não apenas as elites da época. Nesse 

processo, o educador tem uma importância fundamental. O educador é visto como “o agente 

de mudança, que identifica situações, distorções e contradições, para conscientizar, despertar, 

motivar e fortalecer o desejo de mudar” (idem, p.11-12). O educando nessa relação 

pedagógica “se educa a si mesmo, simultaneamente como sujeito e objeto do processo 

educativo” (ibidem). 

A tarefa educativa do MCP não se preocupava apenas com a conscientização do povo 

acerca das questões sociais, mas particularmente com o ato de ler e escrever tal como alerta 

Da Hora (1986) ao citar o discurso do Dr. Miguel Arraes de Alencar, à época Prefeito da 

Cidade do Recife: “desejo que se acrescente a esse plano um setor de educação para 

alfabetização de crianças e adultos, que será uma das grandes metas do nosso Governo” (DA 

HORA, 1986, p. 16). O autor complementa esse posicionamento ao propor uma educação que 

promova a “elevação do nível cultural do povo e a educação do povo para a vida e para o 

trabalho” (ibidem).  

Enquanto poderoso instrumento de questionamento e reforma, a educação “tem 

vocação dialética no sentido lógico do termo” (ROSAS, 1986, p. 19). Sua função é 

“questionar o estabelecido e promover a reforma que lhe proporcionará o poder (...) contribuir 

para construção de um novo estado de coisas” (ibidem). 

O Movimento de Cultura Popular (MCP) é um exemplo desse esforço de se educar 

entre si, de se evitar um modelo vertical de educação, de tomar como referências educativas 

as necessidades, os valores e a cultura do povo, em um momento de sua história, em sua 

realidade social, econômica e política. Como também, acerca dos seus objetivos 

essencialmente educativos:  
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Através da educação, toda uma camada social e injustamente alijada do 
processo de desenvolvimento social e humano, sem acesso ao sistema de 
informação e crescimento de seus indivíduos, a não ser de modo bissexto e 
com o sacrifício de seus valores culturais, pudesse- forçar â mudança no 
sistema econômico vigente e conquistar aquilo a que tinha' direito. Pensava-
se que tal objetivo jamais seria alcançado através apenas dos modelos 
convencionais de Educação formal. A educação popular esperava-se, seria o 
caminho a seguir (ROSAS, 1986, p. 29).  
 
É substantivamente uma educação para conscientização “onde ninguém 
educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens se educam entre si” 
(ROSAS, 1986, p. 20). Uma educação que toma “como referências 
educativas as necessidades, os valores e a cultura do povo, em um momento 
de sua história, em sua realidade social, econômica e política” (ibidem). 
 

 

A escolarização social da população adulta analfabeta é entendida como um direito. E 

na luta por esse direito, o discurso curricular do MCP pretende ser “estimulador de um novo 

posicionamento do homem de baixa renda e reduzida instrumentação intelectual e para o 

trabalho, em face de sua preparação para reagir a um estado de coisas, cuja tomada de 

consciência tornava sua manutenção insustentável” (idem, p. 32). 

Em síntese, acerca dessas questões elencadas, a intencionalidade do MCP em obter 

resultados satisfatórios em suas metas pautava-se em ações que se organizavam de tal 

maneira, onde todos (as) teriam suas atribuições, tornando assim, o acesso à educação 

possível, a todas as gerações: 

 
A Divisão de Ensino foi, inicialmente, a previsão e organização de uma rede 
escolar, a mais ampla possível, a ser localizada e distribuída pela periferia do 
Recife, de modo a facilitar a freqüência das crianças e adolescentes, dentro 
de suas condições de pobreza, sem qualquer exigência que dificultasse o seu 
comparecimento (BARRETO, 1986, p. 38). 
 

 

Godoy e Carreiro Coelho (1986) na sua apresentação do Livro de Leitura para Adultos 

do MCP apresentam um discurso curricular com um caráter eminentemente político que vai 

além de manifestações culturais, incluindo temas que debatem a opressão como de 

fundamental importância no processo de construção do conhecimento. Nesse sentido, temos 

os centros de interesse fundamentais: “politização, sobrevivência, habitação, a cidade, estado, 

religião, o mundo, o sertão, problemas da cidade, problemas do campo, problemas do 

nordeste, reforma agrária, desenvolvimento, pesca, festas populares, organização política” 

(GODOY; CARREIRO COELHO, 1986, p. 200). 
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4.4  Educação Popular na perspectiva freireana (margens discursivas) 

  

O discurso do MCP não era um discurso isolado, era um discurso associado a outros 

discursos – interdiscurso. Os princípios educativos do MCP não comportavam práticas 

contrárias às camadas populares, se ocupavam de um discurso favorável à Educação Popular, 

cujas ações produziam um discurso pela construção de uma sociedade de relações econômicas 

e culturais pautadas na justiça. Essa questão aparece no interdiscurso com a Educação 

Popular/ Pedagogia do Oprimido, expresso na afirmação de que 

 
[...] o princípio pedagógico subjacente à concepção de educação popular que 
visa ao encaminhamento de transformações quantitativas na ordem vigente é 
o processo de conscientização, inspirado na idéia de que ninguém educa 
ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens se educam entre si (...) 
(ROSAS, 1986, p. 20). 
 

 

 Nessa pedagogia, há espaços para a oposição, a resistência, a rebelião e a subversão. A 

educação tem um conteúdo claramente político, livre de crenças dominantes, um real 

instrumento de libertação na qual a crítica e o questionamento são instrumentos da 

emancipação. Conforme está registrado nos textos do MCP, “a idéia de aprender com o povo, 

tão concreta na pesquisa dos temas e do vocabulário de alfabetização” (p.11) (alfabetização 

freireana); “na aprendizagem da música e das danças populares; na escolha da temática para 

as artes plásticas, a poesia, a literatura, o cinema, o teatro, a televisão” (p. 11) (concepção de 

Freire em educação). A concepção da educação, da cultura e da pesquisa, como momentos de 

um mesmo processo, cujos agentes são os homens, todos os homens, e não apenas supostas 

elites (idem, p. 11). 

Um processo educativo respaldado nas consultas às bases e na convivência 

democrática. Os diferentes segmentos trabalhavam pela causa do movimento: católicos, 

protestantes, espíritas, comunistas e pessoas de outros partidos. “Unidos na grande tarefa da 

Educação e Cultura” (idem, p. 13). Os enunciados são reveladores desse entendimento: 

“Preparação da comunidade, a sua politização, fazendo-as se organizarem politicamente nas 

entidades de classe, nas entidades políticas, recreativas ou nas de bairro” (idem, p. 13). 

Com efeito, a proposta do MCP está associada ao discurso da Educação Popular na 

perspectiva Freireana que nos anos 1970 ficou conhecida como Pedagogia do Oprimido. Essa 

educação se pauta num processo que possa colaborar com a democracia, com a construção de 

um novo sujeito, pautada no diálogo, consolidada com aspirações populares, e ainda 
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instrumento de superação dos problemas culturais. Uma educação onde “o povo era levado 

em conta, partiram por caminhos novos, adotaram soluções criativas, pretenderam e por certo 

tempo conseguiu abalar as bases, senão econômicas, pelo menos instrumentais das diferenças 

entre as diversas camadas da sociedade (ROSAS, 1986, p. 21). 

A articulação discursiva com a Educação Popular para a Educação de Adultos está 

revelada nos enunciados do MCP que afirmam que  

 
Um programa para Educação de Adultos, exigia um método de ensinar a ler, 
enraizado nas coisas do Nordeste, e nos interesses de homens e mulheres 
discriminados pela sociedade e tangidos para a periferia (GODOY; 
COELHO, 1986, p. 199). 

 

 Identificamos outras margens discursivas tais como: com o Movimento de Ação 

Católica; com o Movimento de Educação de Base (MEB); Campanha “De Pé no Chão 

Também se Aprende a Ler”; com outros Centros de Cultura Popular (CPCs) (idem, p. 35) e o 

discurso socialista. 

Em relação ao Movimento de Ação Católica  

 
A inesperada primavera que se adivinhava na Igreja Católica no mundo, a 
partir do Papa João XXIII. De fato, o concílio Vaticano II, encerrado em 
1965, fora anunciado pelo papa João XXIII desde 1959 e, no início dos 
anos sessenta, antes sua abertura, em 1962, sob o impacto da Encíclica 
Mater et magistra (1961) e, depois, da Pacem in Terris (1963), os católicos, 
creio que, sobretudo os egressos dos movimentos de Ação Católica, nos 
sentíamos mais "desinibidos" em nossa ação social (MEMORIAL, 1986, p. 
30). 
 

 

A articulação discursiva MCP e MEB se evidencia no discurso de Luís Wanderley, na 

32 a. Reunião Anual da SBPC quando analisou as práticas do MEB entre os anos 1961 e 1964 

no contexto do cenário dos anos 1950 para os anos 1960. Uma realidade na qual se destaca “a 

consolidação do capitalismo monopolista e modernização da produção industrial e dos 

conflitos entre a burguesia internacional e a burguesia nacional, entre a burguesia do Centro-

Sul e a do Nordeste” (idem, p. 35) e, ainda, “entre uma consciência popular em ascensão e a 

burguesia em geral” (idem). Ressalta nesse movimento a “tendência para a hegemonia política 

das camadas populares, em conflitos com pressões externas; a tendência para expressivas 

mudanças na hegemonia cultural em conflito entre a educação convencional e a cultura 

popular que se organizava” (idem); e, finalmente, a “tendência para uma teologia da 
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libertação, em consonância com a afirmação de uma Igreja Popular, resultando em conflito 

entre o laicato conservador e a Igreja” (idem, p. 35).  

A relação interdiscursiva com a Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler 

é revelada também pelo discurso apresentado pelo professor Moacyr de Góes na 32ª. Reunião 

Anual da SBPC com um projeto que revela a similaridade com projetos de Educação Popular 

(ROSAS, 1986, p. 35). Segundo Rosas (idem) indica, “de acordo com Sebastião Uchoa Leite 

(1965) existia em funcionamento no Brasil movimentos ou Centros de Cultura Popular com 

diversificada denominação” em diversos estados. 

Outra margem discursiva se dá com o discurso socialista. Para além das desigualdades 

regionais e sociais, denunciadas em relação ao desenvolvimento desigual das diferentes 

regiões brasileiras (ALENCAR, 1986, p. 152), o governador do Estado à época vai dizer:  

 
As técnicas de discriminação, que se reformam e renovam para manter e 
gravar a falta de eqüidade social, já não enganam ao mais atrasado dos 
trabalhadores. O que' nosso povo tem hoje a sofrida consciência da miséria 
em que vive. E com rapidez está descobrindo as causas que a determinam. 
Ele, hoje, sabe que a riqueza nacional; longe de ser generosidade de 
magnatas abastados, é o resultado da acumulação de seu humilde e anônimo 
trabalho de todos os dias (ALENCAR, idem, p. 178). 
 

 

Em relação à Educação de Adultos, o MCP reconheceu a necessidade de uma nova 

proposta de educação, com perspectivas de viabilizar a superação da miséria, da fome, do 

atraso e do analfabetismo, particularmente do homem do Nordeste pontuando alternativas 

para uma Educação de Adultos sedimentada noutros moldes, numa pedagogia da valorização 

da experiência. Como no dizer de Alencar (1986, p. 178) em relação aos sujeitos da Educação 

de Adultos: “Outra coisa não tem sido sua luta por sobreviver - nosso povo tem aprendido 

muito e já aprendeu o suficiente para não mais deixar iludir, para não mais permitir que sua 

miséria e seu sofrimento continuem alimentando a demagogia dos que dele se lembram mal, 

às vésperas de eleição”. Explicitando sua percepção sobre o saber crítico da população 

nordestina ao afirmar: “Nosso povo adquiriu uma sabedoria nova, que em grande parte resulta 

de sua posição realista e crítica diante do que impediu e ainda impede a solução de seus 

dramáticos problemas. A tão falada desconfiança do nordestino”. Apontando alguns caminhos 

para superação da miséria do nosso povo, 

 
É necessário estar atento, a fim de que as mudanças não venham a significar 
regressão: um desenvolvimento puramente econômico, apesar da ilusória 
aparência de progresso, apenas acentua e agrava as desigualdades existentes 
entre as regiões, e entre as classes, e entre os homens, tornando ainda mais 
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injusta a distribuição da riqueza e da miséria. E necessário, pois, precisar o 
sentido, a direção de nossa mudança, e procurar conhecer os obstáculos que 
a ela se opõem, para removê-los sem demora (idem, p. 179). 
 

 

Identificamos assim no discurso curricular do MCP enunciados da Especificidade da 

EJA cujas implicações estão presentes nas práticas discursivas acerca da educação, do 

currículo e da Educação de Adultos, visto que muito mais do que alfabetização “pensava-se 

em competência social do homem de baixa renda, na preparação do homem para sair de sua 

miséria, para lutar pela melhoria de seu nível de vida (MEMORIAL, 1986, p .22). Nesse 

aspecto, o MCP buscava discernir as diretrizes gerais, pautadas na libertação social do homem 

do povo afirmando as condições precárias da educação de um modo geral, mais 

especificamente a Educação de Adultos: 

 
Na mesma ou pior situação se encontravam os adolescentes analfabetos ou 
quase analfabetos, sem uma escolarização adequada, condenados a uma 
certa marginalização social no presente e cada vez mais drástica no 
futuro.Libertação social do homem do Povo. Sem qualquer exigência que 
dificultasse o seu comparecimento. Como desenvolvimento da consciência 
popular no sentido de aprofundar sua compreensão teórica da realidade 
social e da necessidade prática de sua transformação (BARRETO, 1986, p. 
37). 
 

 

A construção coletiva do saber, onde as classes populares participam de fato e de 

direito, definindo o que necessitam aprender, fica evidenciado no discurso curricular do MCP, 

particularmente quando: “Das longas conversas com o povo, surgiram os centros de interesses 

fundamentais, representativos das idéias básicas, a serem debatidas, em classe. Estes foram se 

agrupando naturalmente, em dezesseis centros diferentes”. Construindo o seu universo 

vocabular, sua cultura registrada através das palavras. Logo tomavam em consideração os 

temas que constituíam o universo de preocupação do adulto no Recife. “E foram, assim, 

relacionados: politização, sobrevivência, habitação, etc. Utilizando-se a técnica de 

alfabetização, que parte da "palavra", foram escolhidas as "palavras-chave". Estas são 

chamadas assim, porque além de encerrar idéias significativas, apresentam, pela primeira vez, 

as sílabas que irão formar novas palavras” (GODOY; COELHO, 1986, p. 199). 

 Na intenção de desenvolver o senso crítico da população da periferia de Recife, o 

MCP enfatizava o papel da leitura como diversão, articulando a questão da educação.  

Nesse momento, identificamos outras proposições que apontam para especificidade da 

EJA, no MCP, a partir da leitura desse discurso no que se refere aos papéis de educador e 
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educando como também quem são os sujeitos (dos alagados, dos morros, da periferia de 

Recife)”, onde proliferam o desemprego, o analfabetismo, a doença e a fome” (idem, p. 21). 

Outras perspectivas da especificidade presentes no MCP, formulada no estatuto, registrado 

por Germano Coelho em setembro de 1961. 

 
Promover e incentivar, com a ajuda de particulares e dos poderes 'públicos, 
A educação Crianças e adultos; Atender ao objetivo fundamental, da 
educação; o de desenvolver plenamente; todas as virtualidades do ser 
humano, através de educação integral de base comunitária que assegure, 
também, de acordo com a Constituição, o ensino religioso facultativo; 
Proporcionar 'a elevação do nível cultural do povo preparando-o para a vida 
e para o trabalho (MEMORIAL, 1986, p. 57). 

 

 

A incursão na rede discursiva do MCP nos permite também apreender a 

Especificidade da EJA, quando defende uma metodologia diferenciada, pela singularidade dos 

sujeitos envolvidos no processo, e de finalidade social distinta da proposta da educação 

infantil. Assim, o programa de EDA exigia um método de ensinar a ler, enraizado nas coisas 

do nordeste e nos interesses de homens e mulheres discriminados pela sociedade e tangidos 

para a periferia (GODOY; COELHO, 1986, p. 199). Enfatizando uma educação “Centrada 

nos interesses do Adulto, exprimindo os anseios populares, ressaltando os valores regionais, 

ministrando ao mesmo tempo o ensino da língua e da gramática. Um instrumento da cultura 

para emancipação do povo” (COELHO, 1986, p. 206). Na verdade, o MCP ressaltava 

permanentemente em seus discursos a distinção do ensino de adultos do ensino infantil, 

especialmente pelas singularidades dos sujeitos nela inseridos. Fazia-se necessária “uma 

maneira de ensinar a ler que pudesse realmente interessar ao homem e à mulher do nordeste, 

cansados da luta diária pela sua sobrevivência e a de seus filhos”. Um trabalho sem distinção 

de raça, credo ou classe (ibidem). 

A Educação de Adolescentes e Adultos, para o MCP, significa também a inclusão de 

novos saberes – saberes dos alunos, saberes populares dos trabalhadores e trabalhadoras por 

meio do diálogo cultural, relação dialógica. O MCP “pretendia vir a ser no Recife, uma 

Universidade Popular, onde o saber seria construído a partir de um intercâmbio dinâmico 

entre forças complementares: intelectuais, estudantes, povo”. Nessa ótica de construção 

coletiva do conhecimento, onde não se privilegia um tipo de saber, mas se confrontam se 

entrelaçam, a fim de que novos saberes sejam instituídos. “E o povo participou do MCP 

usuário-construtor não como usuário-passivo, mas, como usuário-construtor, usuário-
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participante e quase diria patrocinador de através da abertura de seus clubes de subúrbios, 

transformados em ‘núcleos de cultura’ e centros de educação” (MEMORIAL, 1986, p. 23). 

Essa especificidade é dada também pelo sujeito dessa educação – sujeitos das classes 

populares, da periferia do Recife, dos morros e alagados.  

Foi com esse pioneirismo que o MCP marcou a história da educação brasileira. E pôs 

em prática a tese de Anísio Teixeira: educação não é privilégio. E revelou, com a contribuição 

inestimável de Paulo Freire, a pedagogia do oprimido, a educação como prática da liberdade, 

a ação cultural libertadora. “Equacionaram o problema de uma perspectiva diferente, 

privilegiando o povo e não uma camada já de si privilegiada” (MEMORIAL, 1986, p. 12). 

Uma vez entendida o valor dessa especificidade mais uma vez formulada quando o 

MCP se refere a uma formação adequada para trabalhar com jovens e adultos, já indicando a 

especificidade do trabalho pedagógico com jovens e adultos, tal como apresenta ao colocar 

em seu discurso, como se deu a inclusão de professores nas ações educativas do MCP:  

 
[...] uma grande disponibilidade de professores diplomados, ainda sem 
emprego, permitiu, sempre, uma seleção dentre os que apresentavam 
melhores condições culturais, coincidente com uma capacidade de 
engajamento nos objetivos gerais do MCP.  
 

 
Essa disponibilidade concedia ao trabalho da Divisão de Ensino, caminhar na 

perspectiva de “se desenvolver dentro de certo clima de idealismo, que facilitou a seriedade 

com que se revestiam as reuniões de treinamento, reciclagem e supervisão, assegurando, tanto 

quanto possível, a qualidade do ensino e o respeito à conscientização (MEMORIAL, 1986, 

p.39).  

A especificidade está também presente na explicitação acerca de quais são sujeitos da 

Educação de Adolescentes e Adultos, que são os sujeitos do mundo do trabalho. “Na 

apresentação da estrutura, escrevi que a finalidade do movimento que iríamos implantar era a 

elevação do nível cultural do povo e a educação do povo para vida e para o trabalho” (idem, p. 

16). 

Todas as considerações até então suscitadas dizem respeito às primeiras formulações 

sobre a Especificidade da Educação de Adolescentes e Adultos na proposta curricular do 

Movimento de Cultura Popular- MCP: uma educação voltada para a conscientização, para a 

qualidade do ensino, para sujeitos específicos, não são quaisquer sujeitos, mas os das camadas 

populares; com professores com formação específica para trabalhar com esses sujeitos 

específicos e com os saberes culturais, sendo o principal instrumento de ação cultural 
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estimulando o desenvolvimento intelectual e crítico da população; circulação do saber cultural 

e científico; com uma metodologia também singular – educação para mudança; educação 

dialógica para libertação, consolidadas em sua trajetória, firmadas em várias formulações 

discursivas pelos que fizeram parte desse cenário, onde reconhecendo a conscientização, 

como enunciado chave na prática discursiva do MCP, situa os homens no espaço e no tempo, 

rumo ao caminho de marcar sua presença no mundo como sujeito da história, transformando 

as relações sociais estabelecidas.  

 

4.5 Textos, praças, bibliotecas populares, livro de leitura (materialidade discursiva)  

  

  Tomamos como referência a proposição acerca da materialidade discursiva, na qual “o 

acontecimento não é nem substância nem acidente, nem qualidade, nem processo; o 

acontecimento não é da ordem dos corpos. Mas, mesmo assim, de modo nenhum o 

acontecimento é imaterial; é sempre ao nível da materialidade que ele adquire efeito” 

(FOUCAULT, 1971, p. 20). Compreendendo ainda que a referida materialidade possibilite 

que o discurso passe a circular e ser transmitido, identificamos algumas produções que 

evidenciam tal enunciado. 

  Numa das edições do MCP, intitulada Meninos do Recife, de autoria de Abelardo da 

Hora, aparece tanto a materialidade, quanto quem são os sujeitos da Educação de Adultos 

envolvidos no movimento. Como também evidencia uma pedagogia crítica que leva em conta 

como as transações simbólicas e materiais do cotidiano fornecem a base para se repensar a 

forma daqueles que são quase sempre silenciados. “Um álbum de desenhos, fixando os 

meninos, sua vida, suas atividades e o ambiente onde moravam – locais inóspitos, onde o 

MCP instalava escolas para alfabetização de crianças e adultos”. Nesse aspecto, mais um dos 

nossos achados no tocante à Especificidade da EJA, quando se refere aos sujeitos, as suas 

condições de vida.  

 
Meninos do Recife 
São Habitantes anônimos 
Dessa cidade alagada 
Di limo e pedra formada 
Sob marés 
Submersa, 
Em lodo em lama inconsistente, 
Consubstanciada. 
Vasto pólo de afogados, 
Habitação de mitos e fantasmas. 
Imenso pasto de peste. 
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Cidade desabrigada. 
Habitantes desse pântano, 
Sem escrituras, sem títulos, 
Submetidos ao ócio  
Que gera a fome e o vicio 
E um calendário implacável  
De misérias e imprevistos 
São apenas habitantes 
Dessa cidade alagada 
Atirados sobre a lama 
Sob as marés da desgraça. 
(idem, p. 77). 

 

 Alencar (1986), ao fazer referências sobre esses sujeitos, afirma:  

 
Em vez de apresentação ou prefácio, dou apenas o testemunho de quem viu 
e vê os meninos do Recife, no centro da cidade, nos alagados de Santo 
Amaro, do Coque ou do Chié, nas margens de todos os canais e rios, nos 
altos córregos da Casa Amarela e Beberibe (ALENCAR, 1986, p. 72). 
 

 

Em suas palavras, a clareza de que essa situação não era privilégio de determinada 

área, mas de toda periferia da cidade, muitos dos bairros da cidade, sempre com a marca da 

pobreza e do abandono. Poderia citar estatísticas e dizer quantos são, quantos não têm escolas, 

quantos não bebem leite. No dizer do autor, a matemática é a matemática da fome e da 

miséria:  

 
[...] aqui, porém, não cabem os números, que não podem medir tudo o que 
existe neste mundo. Basta ver os meninos, que são como os da zona da 
Mata. Uns catam siris, outros chupam cana às escondidas, mas todos têm a 
mesma cara e o mesmo corpo (ibidem).  

 

Acrescenta as necessidades de ordem material e social, dos meninos:  

 
Meninos do Recife, que são como os do Agreste e do Sertão de Pernambuco. 
Uns têm os pés sujos de lama dos alagados, outros estão cobertos de pó das 
terras ressequidas, mas, todos precisam de calor humano dos que os querem 
ajudar (idem). 
 

 

Em síntese, os meninos daqui ou de outros lugares do Brasil são “Meninos do Recife, 

do Nordeste ou de todas as regiões pobres do Brasil, que precisam de alimento, de roupa e de 

escola, mas, sobretudo da esperança de dias melhores” (ibidem). 

Percorrendo o texto com um olhar cada vez mais em busca da materialidade 

discursiva que nos propusemos, no momento, tomando sempre em consideração os 
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enunciados Foucaultianos: “Face àquilo que o discurso é na sua realidade material de coisa 

pronunciada ou escrita (FOUCAULT, 1971, p. 2), assim, encontramos “O Livro de leitura 

para Adultos – Movimento de Cultura Popular” (MEMORIAL, 1986, p. 205) como 

também as impressões de Anísio Teixeira sobre o mesmo (idem, p. 206) retirado da 

entrevista a "Metropolitano" em 17 de outubro de 1962:  

 
Cartilha do MCP é introdução à liberdade (...)  Confesso haver lido essa 
cartilha com inesperado entusiasmo. As privações as esperanças e os 
direitos do brasileiro tecem e entrelaçam aquelas frases lineares e 
singelas, e fazem do aprender a ler uma introdução à liberdade e ao 
orgulho de viver. Por tudo isto é que considero essa cartilha a melhor 
cartilha para adultos analfabetos que, até agora, conheci no Brasil.  

 

Além da materialidade discursiva, a construção do livro explicitava o interdiscurso 

com outras margens discursivas, tal como a UNESCO:  

 
Para elaboração deste livro estudamos o resultado de experiências de vários 
países com condições de desenvolvimento semelhantes às nossas, 
experiências publicadas em revistas da UNESCO, organização mundial de 
educação e cultura (GODOY; COELHO, 1986, p. 305). 
 
 

Há também produções, desenvolvidas pela Divisão de Pesquisa, dirigidas por Freire, 

onde umas tiveram divulgação e outras não, conforme palavras do dirigente: “Entre os 

trabalhos desenvolvidos, apenas um pequeno artigo “Dois Flashs do Carnaval Pernambucano, 

conseguiu divulgação”. (...) Um Século de carnaval’’(1861-1961) (...) “Livros da Sorte”, (...) 

”Índice de Criticidade” - está dentro do programa “Praças de cultura” - não sei que destino 

tiveram”. 

O Guia do Alfabetizador é outra produção discursiva do MCP, onde constava todo o 

processo da alfabetização que iniciava com a apresentação das palavras-chaves e debate 

acerca do centro de interesse, a composição de novas palavras. Como se reporta Godoy e 

Coelho (1986, p. 200), “A orientação metodológica das diversas fases da alfabetização foi 

dada, também, no guia do alfabetizador, utilizado pelo monitor, na Escola Radiofônica do 

MCP”. Nesse contexto, encontramos o Serviço de Radiodifusão da Cultura Popular, que tanto 

auxiliou nos serviços de publicidade do MCP. Entretanto, era proibido fazer propaganda 

política de qualquer natureza, visto que tinha o “caráter de estudos”. Esse serviço se propunha 

a: “Fornecer informações de interesse geral, bem como divulgação cultural e científica... 

empregando linguagem acessível à compreensão popular”, como também a “desenvolver o 
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gosto e o hábito de ouvir boa música e ser ainda”, um instrumento de publicidade especial do 

Projeto Meios Informais de Educação”. 

Identificamos ainda, como materialidade discursiva, as Praças de Cultura e as 

bibliotecas, que faziam parte dos Meios Informais de Educação. No tocante às Praças, estas 

buscavam “oferecer à população as mais variadas oportunidades para emprego do seu tempo 

livre, tendo em vista: a aquisição da cultura; a consciência do papel de cada indivíduo em sua 

família e em sua comunidade”, objetivando a “formação de hábitos compatíveis com a vida 

social e com o cumprimento das exigências decorrentes”. Os objetivos específicos das Praças 

de Cultura foram: oferecer à população as mais variadas oportunidades para emprego do seu 

tempo livre, tendo em vista a aquisição de cultura, a consciência do papel de cada indivíduo 

em sua família e em sua comunidade e a formação de hábitos compatíveis com a vida social, e 

finalmente, desenvolverem na comunidade a compreensão do binômio diversão-educação; 

enfatizar o papel da leitura como divertimento (PLANEJAMENTO BÁSICO, 1986, p. 43). 

  Em relação às bibliotecas, estas tinham como objetivos específicos no atendimento às 

crianças e aos adolescentes:  

 
Desenvolver o gosto e o hábito pela boa leitura; Educar o gosto estético 
(especialmente literário) e exercitar a atividade crítica: ensinar o emprego 
dos livros de consulta e referência; ensinar as técnicas auxiliares de uma boa 
leitura e aprendizagem: resumo, condensação, compilação e ficha; orientar a 
escolha dos livros a ler, levando em consideração as diferenças de idade, 
sexo, interesse e instrução; quanto possível serão considerados também os 
traços psicológicos individuais; incrementar nos jovens leitores a vocação de 
escritores, valorizando, sobretudo, a literatura infanto-juvenil (MEMORIAL 
DO MCP, 1986, p. 44). 

  

 Quanto à proposição para os Adultos:  

 
[...] desenvolver o gosto é o hábito pela boa leitura; educar o gosto estético 
(especialmente literário) e exercitar a atividade crítica; ao lado da leitura 
correspondente, aos interesses e traços psicológicos de cada leitor sugerir, 
empregando todo um programa publicitário, a leitura e audiência a palestras 
sobre temas educacionais; entrosar-se com o projeto Educação de Adultos de 
modo a fazer funcionar Uma escola de pais (ibidem). 

 

Na perspectiva de juntar os grupos culturais existentes para formar um amplo 

movimento cultural, o MCP conseguiu materializar-se, ainda, através do Centro de Artes 

Plásticas e Artesanato - Centro de Cultura Dona Olegarinha com os cursos de corte e costura e 

outros, dos círculos de cultura, da galeria de arte, do conjunto teatral, da alfabetização e 

educação de Base. Sobre estas atividades, afirma Coelho (1986):  
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Esta galeria de arte, que a Prefeitura construiu neste jardim ao lado da Rua do 
Sol e a margem do rio maior que banha o Recife, veio preencher uma grande 
lacuna (...). O I Festival de Teatro do Recife é também uma peça desta 
política cultural nova (...). O movimento não alfabetiza apenas, mas tentava 
encaminhar a pessoa para um ingresso no processo educacional (...) criando 
momentos entre outros, onde são debatidos os problemas brasileiros: 
possibilita ao homem e a mulher uma ação mais consciente dentro da 
sociedade (COELHO, 1986, p. 81-90). 
 
 

Do que foi analisado podemos afirmar que no discurso do MCP a educação para 

adultos tem uma especificidade própria. Apresentamos uma síntese desse discurso no quadro 

abaixo. 
 

Categorias que indicam a 

Especificidade da EJA no 

currículo 

 

Enunciados do MCP 

Educação de Adultos e 

Adolescentes 

Ação cultural para liberdade/ Desenvolvimento do homem 

como um todo/ Educação para Emancipação/ Educação para 

emancipação/ especificidade pela cultura. 

Sujeito da Educação de Jovens e 

Adultos 

Trabalhador/ povo/ sujeito autônomo/ Adolescentes/ sujeitos 

dos Alagados/sujeitos da periferia 

Objetos de saber do currículo/ 

conteúdos curriculares 

Temas problematizadores/ Saberes dos alunos/ política/ 

leitura/escrita/gramática/ arte/ cultura do povo/cinema/ 

religião/ problemas sociais/habitação/ 

Metodologias específicas Diálogo cultural/ centrada nos interesses dos educandos/ 

construção coletiva de conhecimentos/ círculos de cultura/ 

materiais didáticos específicos 

Perfil do professor da Educação de 

Adolescentes e Adultos 

Agente de mudanças/ 

Lugar da Educação de Jovens e 

Adultos 

Escolas/ Programas radiofônicos/ Praças de Cultura/ Cinema/ 

TV/ Imprensa 

Currículo Cultural 

Quadro 1 - síntese dos temas sobre especificidade da EJA no discurso do MCP 
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CAPÍTULO 5 ESPECIFICIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 

DISCURSO CURRICULAR DO TEIMOSIA PROPOSTA CURRICULAR 

 

Nesta seção, apresentamos a análise do discurso sobre a Especificidade da Educação 

de Jovens e Adultos na Teimosia Proposta Curricular, cuja versão foi publicada em maio de 

1988, pela Fundação Guararapes. Esta fundação foi criada no ano de 1964 após a extinção do 

MCP, para manter as escolas da rede municipal de ensino em funcionamento. 

Essa proposta foi produzida a partir dos debates com professoras (es) e assessoras (es) 

pedagógicos da Comissão Municipal de Alfabetização e Educação Básica de Jovens e Adultos 

em diversos momentos: encontros de capacitação, curso de atualização em Educação de 

Jovens e Adultos. Trata-se, portanto, de uma produção coletiva, cujas linhas mestras estão 

voltadas para Educação de Adultos no Município do Recife:  

 
De posse dessas sugestões, comentários e observações (...) a versão que ora 
é publicada e se destina a orientar a capacitação semanal e nosso trabalho no 
cotidiano da sala de aula com os trabalhadores alunos, 
empregados/desempregados jovens/adolescentes/adultos (TEIMOSIA, 1988, 
p. 5). 

 

 Os argumentos que mais chamam a atenção, no texto Teimosia Proposta Curricular, 

são aqueles que destacam a filosofia da Educação Básica para Jovens e Adultos como 

expressão maior de reflexão criativa para se repensar as relações sociais, na perspectiva da 

construção da hegemonia popular. O texto indica a Educação Popular como um dos 

instrumentos para contestação das relações sociais dominantes, sem perder de vista a 

apropriação dos códigos sociais, lingüísticos, as operações matemáticas e outras informações 

de interesse do povo. Reconhece a importância da construção intelectual da classe 

trabalhadora situando-as na conquista dos direitos, buscando nossa emancipação (TEIMOSIA, 

1988). 

 Nessa visão o processo educativo se dá pela explicação, compreensão e interpretação 

das relações sociais, no sentido de buscar a transformação do sistema social (TEIMOSIA, 

1988). A proposta outorga vigor às lutas populares contra a ordem burguesa, e a construção da 

hegemonia das classes populares. Como se reporta Mochvitch (1990): 

 
Hegemonia é o conjunto das funções de domínio e direção exercidos por 
uma classe social dominante, no decurso de um período histórico, sobre 
outra classe social e até sobre o conjunto das classes da sociedade. A 
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hegemonia é composta de duas funções: a função de domínio e função de 
direção intelectual e moral, ou função própria da hegemonia 
(MOCHVITCH, 1990, p. 20). 
 

 

5.1  Redemocratização política e escola democrática - Cenário Discursivo 

  

Este cenário discursivo expressa relações que se estabeleceram entre as práticas 

discursivas e domínios não-discursivos nas quais foram produzidos os enunciados da 

Especificidade da EJA no âmbito do discurso curricular do Teimosia  Proposta Curricular.  

O cenário político, econômico, social e cultural dos anos 1980 no Brasil constitui um 

momento fértil para o discurso educacional com as características do Teimosia Proposta 

Curricular. Como nos ensina Foucault: “Era o discurso que dizia a justiça e atribuía a cada um 

sua parte, era o discurso que profetizando o futuro, não apenas anunciava o que haveria de 

passar-se, mas contribuía para sua realização” (FOUCAULT, 1971, p. 2). 

 Esse período no Brasil é caracterizado do ponto de vista econômico pela decadência 

do “Milagre Brasileiro" e pela crise mundial do petróleo. Do ponto de vista político, as lutas 

sociais contra a ditadura dos anos 1964-1980 fazem emergir mudanças econômicas e políticas 

culminando com a reabertura política embora, de modo lento, gradual e restrito. O regime 

autoritário havia chegado ao seu final deixando seqüelas na sociedade brasileira. Havia a 

necessidade de uma reorganização política, a crise econômica se acentuava e a abertura 

democrática se acelerava com a criação de partidos à esquerda das tendências políticas. A 

sociedade brasileira exigia um novo modelo na ordem social expressa nitidamente nas 

reivindicações dos grupos sociais organizados nas ruas instalando-se assim a “Nova 

República”, com toda uma mobilização popular pelas eleições diretas (AMMANN, 1991, 

MONDAINI, 2009). 

Naquele período, amplia-se a participação da sociedade nos processos de 

democratização da educação e da sociedade. 

 Como mostra Mondaini (2009), 

 

Superados 21 anos de Regime Militar sonha o país com projetos de 
reconstrução. As leis começam a ser repensadas. Mudanças importantes 
foram prometidas pelos que hoje governam, diante de praças repletas de 
corações angustiados (2009, p. 105). 
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Importante lembrar nesse período o retorno dos exilados políticos, entre eles, Paulo 

Freire, que afirmava a necessidade de “reaprender” o Brasil (GADOTTI, 1989, p. 82).  

Aliado a esses fatos, passam a existir no seio de parcelas das classes expropriadas das 

condições básicas da vida grandes debates em torno dos direitos humanos e das reivindicações 

sociais gerando novos movimentos sociais e fortalecimento de sindicados através das centrais 

de trabalhadores. De fato, o avanço das forças populares possibilitou a Criação da Central 

Única dos Trabalhadores (CUT), em 1983, como também a forte vinculação do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) à Comissão Pastoral da Terra e ao Partido dos 

trabalhadores (PT), cuja formação se dá nesse período. Era a retomada de lutas massivas num 

novo patamar de politização. O (re) surgimento de novos atores sociais oriundos das classes 

populares, dentre elas os operários metalúrgicos do ABC, consolidando o movimento sindical, 

também, denominado de “novo sindicalismo” (AMMANN, 1991, p.139).  

No III Encontro da CONAM (Confederação Nacional de Associação de Moradores),  

 
Seus participantes apontam para a importância do momento histórico. Mas 
ao mesmo tempo eles percebem o jogo político no interior de um precário 
equilíbrio de forças onde são hegemônicos os interesses do capital. Postulam 
que é preciso substituir os representantes das burguesias agrária, industrial e 
financeira por autênticos representantes da classe trabalhadora (AMMANN, 
1991, p. 139). 

  

 Nesse contexto, há a legalização dos partidos de esquerda que estavam na 

clandestinidade, como o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e o Partido Comunista 

Brasileiro (PCB), em 1985. Emerge no cenário político brasileiro vários dos movimentos 

sociais, adentrando na cena política depois de um longo período de interdição imposto pelo 

regime militar. Estabelece-se um ponto de continuidade com a radicalização das lutas (dos 

trabalhadores, camponeses e estudantes) denominadas de reformas de base no final dos anos 

1960, que haviam sido interditadas pelo referido regime. Para Oliveira (1987), “O ano de 

1985, se registra um novo salto de qualidade, expressando um maior nível de organização e 

unificação das reivindicações e das lutas” (OLIVEIRA, 1987, p. 49). 

 Toma corpo o debate sobre a próxima convocação da Assembléia Nacional 

Constituinte prevista para 1986. Diferentes grupos, conservadores e mais avançados, travam 

embates em torno da idéia de apenas uma reforma ou de uma Constituinte livre e soberana. 

Há momentos em que os grupos progressistas exercem pressão sobre os conservadores e estes 

cedem, mas exigem uma Assembléia eleita pela forma congressual (AMMANN, 1991, p. 138). 
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 A instalação do Congresso, a partir dos debates em torno da Assembléia Constituinte, 

onde forças conservadoras desejavam apenas uma reforma na carta constitucional e as 

correntes avançadas defendiam uma Constituinte livre e soberana, culmina em 1988, 

justamente como reflexo desse movimento de mobilização política. Após vários embates, é 

aprovada a nova Constituição Brasileira, considerada bastante avançada em termos sociais. 

No dizer de Mondaini (2009, p. 105), 

 

É preciso tomar decisões, adotar medidas corajosas que favoreçam a 
consolidação de um país democrático. É preciso trabalhar, sem trégua e sem 
demoras, na remoção dos rastros do autoritarismo e na edificação de um 
legítimo Estado de Direito, que seja sólido e ao mesmo tempo permeável à 
crítica. Onde não seja proibido participar, nem discordar, nem contestar. 
Onde o grito dos pobres possa ser ouvido. O grito de todos (MONDAINI, 
2009, p. 105). 
 
  

Nessa genealogia da história não podemos deixar escapar a luta de movimentos 

feministas e de movimentos de mulheres, registrando um processo gradual de incorporação da 

problemática das desigualdades de gênero pela agenda governamental. A partir da 

Constituição de 1988, a redução das desigualdades de gênero passou também a fazer parte da 

agenda dos governos locais. Esse período representa também um momento especial para 

discussão das relações étnicas raciais (MONDAINI, 2009, p, 57-59). 

Viviamos forte expectativa pela democracia expressa em liberdade de imprensa, 

fortalecimento do sindicalismo, greves freqüentes e a criação de novos órgãos, novos partidos 

políticos. 

Todavia, os novos paradigmas, as expectativas de  justiça, mostraram-se insuficientes 

para provocar melhorias no cenário econômico do Brasil. A democracia não evitou, por 

exemplo, o aparecimento de moratórias, crise financeira e aumento considerável do 

desemprego. “É que a democracia, como qualquer sonho não se faz com palavras 

desencarnadas, mas com reflexão e prática” (FREIRE,   p. 91). 

Diante deste panorama, os partidos tidos como tradicionais em sua grande maioria 

conhecidos como de “direita” começaram a perder espaço e a apresentar enfraquecimento de 

sua credibilidade no cenário político. Esse mesmo desgaste acabaria fornecendo elementos 

que mais tarde explicariam a presença de partidos políticos de “esquerda” ou ditos de 

esquerda sagrando-se vitoriosos em diversos processos eleitorais.  

         Na última metade dos anos 1980, sob o governo de José Sarney, sucessivos planos de 

estabilização monetária (Planos Cruzado I e II e Verão) foram tentados e fracassaram.  O 
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agravamento da crise tornava imperativa para a burguesia brasileira a reestruturação da 

economia e do Estado (FÁVERO; SEMERARO, 2002).  

                Nessa década se consolidou o trabalho artístico de vários quadrinistas brasileiros, 

tais como Angeli, Glauco e Laerte, que vieram ajudar a estabelecer os quadrinhos 

underground no Brasil. 

               No campo Musical, particularmente na música popular  brasileira, esse cenário 

estava revelado: a musica Inútil, de Roger Rocha Moreira, da banda Ultraje a Rigor (1983) se 

tornou uma espécie de hino político da campanha das “Diretas-já” “A gente não sabemos 

escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente/ A gente nem sabemos 

escovar os dentes/ Tem gringo pensando que nós é indigente/Inútil/ A gente somos 

inútil...”.As composições de Cazuza,  como  Ideologia (1988)  refletia o desencanto com a 

realidade vivida: “Nosso partido, é um coração partido/ Nossas ilusões, estão todas perdidas/ 

Os nossos sonhos foram vendidos/ Tão baratos que eu nem acredito (...) Que aquele garoto 

que ia Mudar o mundo, mudar o Mundo.../agora assiste a tudo/ De cima do muro”. 

Podemos afirmar que o momento era fértil para composições no campo da esquerda, 

assim temos os versos libertários de Chico Buarque de Holanda  em parceria com Francis 

Hime (1984): 

Vai Passar   Nessa avenida um samba popular / Cada paralelepípedo da vela 
cidade/ Essa noite vai se arrepiar/ Ao lembrar que aqui passaram sambas 
imortais/ Que aqui sangraram pelos nossos pés/ Que aqui sambaram nossos 
ancestrais / Num tempo/ Página infeliz da nossa história / Passagem 
desbotada na memória/ Das nossas novas gerações  /Dormia/ A nossa pátria 
mãe tão distraída/ Sem perceber que era subtraída(...) Vai passar. 

  

   Ao trazer esses textos musicais, produzidas numa época de efervescência do povo 

brasileiro na busca pela redemocratização, nos interessa possibilitar a reflexão sobre a ordem 

desse discurso e não de outro. Usando-os na busca de atribuir-lhes sentidos presentes na 

seleção e interpretação do discurso curricular do Teimosia Proposta Curricular. Segundo 

Maingueneau (1997 apud BARROS; MORAES, 1997, p. 89) “não se trata de considerar a 

formação discursiva como algo produzido por um sujeito único e exclusivo, mas por uma 

posição circunscrita no espaço-tempo que pode claramente se relacionar”. 

            Adentramos mais nesse cenário, na tentativa de compreender as interfaces da Proposta 

curricular do Teimosia Proposta Curricular com o cenário cultural da época. Como defende 

Foucault (1968) “as palavras e as coisas não são estáticas, nem descoladas. São incorporadas 

ou incorporam, são construções sociais”. Nessa perspectiva, damos visibilidade aos 

enunciados que se referem aos anos 1980 como a década da música eletrônica. 
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         Alguns críticos diziam, sobre a música eletrônica, que se tratava de uma arte alienada, 

que era tudo uma festa, coisa de verão. Havia de fato uma patrulha ideológica, considerava-se 

que essa arte - diferente da vivida pela militância contra o regime militar, nos anos 1960/1970 

– era uma busca individual de se viver melhor3  

Na esfera educacional era intenso o processo de discussão para que a nova carta 

constitucional privilegiasse e garantisse Escola Pública de qualidade para todos. A política 

Educacional do Município do Recife se posiciona claramente a favor da transformação dessas 

relações sociais. Toma partido da luta por sua transformação e pela construção/consolidação 

de outras relações sociais. A construção/consolidação de outras relações sociais só é possível 

através da organização política dos trabalhadores, ou seja, do avanço da unidade política da 

classe trabalhadora por meio da explicitação do Projeto Político Popular na luta por sua 

efetivação: Um projeto em construção. Para isso, é fundamental o desenvolvimento intelectual 

da classe trabalhadora e a constituição do sujeito coletivo dessa transformação que é a 

organização política dos trabalhadores (TEIMOSIA, 1986, p. 14). 

  No campo educacional as discussões eram intensas para que se garantisse na nova 

carta constitucional uma educação de qualidade para todos.  Discutia-se a democratização do 

sistema educacional, o debate na luta por eleições diretas nas diversas escolas públicas, a 

participação dos representantes das entidades de professores nos Conselhos Estaduais e 

Federal de Educação, como também, incentivos a criação de entidades estudantis e 

participação nas discussões e elaboração dos planos educacionais. 

  Nesse período ocorreram, nos diversos estados da federação diversos Simpósios, 

Congressos e tantos outros eventos, que tinham como finalidade a discussão sobre os 

processos de democratização da escola enquanto espaço público. O Conselho Nacional de 

Secretários de Educação (CONSED) e a União dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME) criados naquele período foram signatários de propostas para democratização da 

educação. (CARVALHO, 2004). 

            Caracterizava-se assim o processo de abertura política e democratização da sociedade. 

Os estados da federação se imbuíam no propósito de elaborar suas propostas curriculares, 

buscando uma nova relação com os conteúdos e os saberes. A sociedade civil organizada 

partia em defesa da educação como um direito do cidadão, reivindicava uma escola para todos 

e de boa qualidade. Divulgavam-se discussões que estavam presentes no cenário educacional, 

                                                 
3 (www.bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cultura/sovik.doc). 
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diversos grupos sociais e políticos não se conformavam com a situação vigente daquele 

período (CURY, 2002, p. 153-159). 

Debate educacional associado aos índices de analfabetismo no Brasil e no Nordeste, 

chegando a 40%, fora os que apenas desenham o nome, à temática da privatização, do ensino 

de má qualidade, denunciava o momento histórico brasileiro, caracterizado pelo final da 

ditadura militar, período em que predominou a excessiva centralização política. Período 

marcado pelas contestações da classe trabalhadora acerca de questões referentes à educação, 

saúde, habitação, infra-estrutura urbana entre outros. A gestão educacional era vista como 

ponto bastante crítico da realidade social brasileira (AMMANN, 1991, p. 34-35). 

As lutas políticas pela garantia de um Estado social de Direito que privilegiassem a 

organização da educação brasileira, na perspectiva dos excluídos da ordem democrática, 

circulava em todo território brasileiro. “Onde não fosse proibido participar, nem discordar, 

nem contestar”. A luta de lideranças intelectuais e políticas de um Brasil pós-ditatorial, que 

trilhava a busca pela melhoria da qualidade do ensino marcou as discussões da época, 

particularmente as que versavam sobre a universalização da educação e o enfrentamento dos 

altos índices de evasão e repetência. 

  A base teórica das propostas que emergiam das políticas públicas sustentava-se nas 

críticas às Pedagogias que até então, marcavam as propostas educacionais do país. Os 

movimentos sociais surgem das comunidades de base, dos partidos de esquerda, de algumas 

instituições de ensino superior e de grupos de educadores que durante os anos de ditadura 

concentraram estudos e análises sobre as relações da educação com os contextos, sócio, 

econômico, político e cultural do Brasil. Apontava-se para propostas educacionais sob os 

auspícios de uma nova escola pública, com base em concepções que derivavam da Teoria 

Crítica e das chamadas Pedagogias Progressistas. Indicava-se assim a possibilidade de 

superação do modelo de educação excludente que vigorava até então no país. Os cursos de 

Pedagogia e os de Licenciatura, especialmente nas instituições públicas de ensino superior, 

iniciam, lentamente, um processo de transformação de seus currículos. 

 

5.2  Contraponto ao elitismo escolar - justificação discursiva  

  

A análise apresentada nesta seção remete ao que em nosso trabalho tratamos como 

justificação discursiva, ou seja, a que o projeto Teimosia se contrapõe, quer superar, questão 

já anunciada em seções anteriores nesta dissertação. 
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A Proposta em análise problematiza, se contrapõe a uma sociedade com relações 

sociais injustas de exploração e opressão dos trabalhadores, potenciais educandos da EJA. 

Contrapõe -se às condições educacionais as quais os jovens e adultos das camadas populares 

estão submetidos:  

 
As atuais relações sociais, sendo de exploração/opressão, provocam o 
empobrecimento crescente e contínuo da classe trabalhadora, a concentração 
do poder e o elitismo da educação escolar (TEIMOSIA, 1988, p. 14).  

 

 Contrapõe-se também a processos de escolarização que excluem crianças, jovens e 

adultos da escolaridade e a processos educativos com professores sem formação adequada 

para trabalhar com jovens e adultos, indicando, assim, uma preocupação com a especificidade 

do trabalho pedagógico com jovens e adultos. Diz o discurso do Teimosia Proposta 

Curricular:  

 
A compreensão, explicação e interpretação dessas relações sociais [injustas] 
exigem um posicionamento diante dessa situação. Sabe-se que a educação 
básica de jovens e adultos é um dos maiores desafios a estrutura educacional 
do País (TEIMOSIA, 1988, p. 8).  

 

O discurso do Teimosia Proposta Curricular revela preocupação com “aqueles que não 

freqüentaram a escola na infância ou foram dela expulsos antes de concluir a Educação Básica 

enfrentam dificuldades tremendas quando regressam como jovem ou adulto” (idem, p.), o que 

condiciona a especificidade do trabalho pedagógico com o adulto mesmo que estes, pela sua 

experiência, possam “melhor aferir a importância do ler, do escrever para a sua vida social” 

(ibidem). Pontua ainda em relação à docência na EJA uma preocupação com “professores 

despreparados para enfrentar as dificuldades da escolarização do Jovem e Adulto” (ibidem). 

Aqui identificamos claramente enunciados da especificidade da EJA no período em análise.  

 

5.3 Currículo e Pedagogia da Revolução (sistema de diferenciação)  

 

  Para visualizarmos o referente no discurso curricular da EJA do Teimosia Proposta 

Curricular, procuramos identificar como nos enunciados do texto aparecem os objetos de 

saber, as noções, os conceitos, a gramática recorrente para dizer do que é a Educação de 

Jovens e Adultos no currículo. 

 A qualidade do ensino na EJA aparece como uma referência importante nos 

enunciados ao defender “um ensino de qualidade aos Jovens Adultos que ousam procurar a 
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escola municipal” (TEIMOSIA, 1988, p. 8). Essa qualidade está associada a uma educação 

comprometida com a participação, ou seja, reconhece a competência da trabalhadora e do 

trabalhador; a educação para emancipação, pois, “temos na Educação de Adultos um 

instrumento a mais na luta pela emancipação da trabalhadora” (idem). Uma educação que 

tenha como foco a hegemonia da classe trabalhadora: “Entendem-se hegemonia popular no 

sentido de que as decisões políticas sejam tomadas tomando-se como critérios os interesses 

imediatos e históricos da classe trabalhadora (idem). Defende-se, assim, uma escola 

comprometida com a construção da hegemonia popular, uma escola como “instrumento para 

que a classe trabalhadora supere sua condição de classe em si e atinja a posição de classe para 

si (idem, p. 9). 

 Outros aspectos apresentados são o próprio conteúdo e a transmissão desse conteúdo 

na escolaridade do jovem e do adulto - saberes que atuem no processo de 

organização/mobilização da classe trabalhadora (idem). Saberes que indicam a especificidade 

da EJA - significa a inclusão dos saberes dos alunos e das alunas, trabalhadores e 

trabalhadoras, saberes populares. Saberes trabalhados na perspectiva do diálogo cultural, da 

relação dialógica:  

 
Trabalhar utilizando o saber científico e popular na busca de uma cultura 
popular. As matérias de ensino e aprendizagem se referem ao que fazer e as 
metas da c/asse trabalhadora, os quais são de índole econômica, ideológica e 
subjetiva (TEIMOSIA, 1988, p. 12). 
 
 

Ainda em relação aos saberes específicos do currículo da EJA que dariam a essa 

modalidade a sua especificidade inclui também a defesa de um currículo onde “joga papel 

decisivo a dimensão subjetiva das relações de gênero e étnicas: todo o campo da 

intersubjetividade humana” (idem, p. 14). 

  A Especificidade da EJA está claramente formulada quando defende a professora  (or) 

formado/ preparada/o para a Especificidade da EJA: “Garantir uma educação na qual seja 

respeitada a especificidade do alunado, com professores devidamente capacitados e sensíveis 

aos interesses populares” (TEIMOSIA, 1988, p. 12). 

A especificidade é dada também pelo sujeito dessa educação – classe trabalhadora, 

classe popular -, tal como está no currículo proposto  no Projeto Teimosia Proposta Curricular 

quando orienta que o “processo de ensino-aprendizagem se fundamente e sirva aos interesses 

imediatos e históricos das camadas da classe trabalhadora” (TEIMOSIA, 1988, p. 9). Ou 

ainda, nos recortes abaixo: 
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Considerando que as camadas da classe popular têm níveis diferenciados de 
consciência de seus direitos, fica a hipótese de que um fator relevante para 
um verdadeiro avanço, no processo de organização, é a participação em 
algum movimento (idem, p. 9). 
 
Então para que algum movimento de educação popular responda; de forma 
concreta, ás exigências da realidade das camadas da classe popular tentará 
articular o programa de Educação Básica de Adultos com o movimento 
popular e garantir lhe um nível de estruturação adequado” (idem, p. 9) 

   

Nesse sentido, acreditamos ter identificado as primeiras formulações sobre a 

Especificidade da EJA na proposta curricular - Teimosia: uma educação que versa sobre a 

qualidade, para sujeitos específicos, não são quaisquer sujeitos, mas os das camadas 

populares; com professores com formação específica para trabalhar com esses sujeitos 

específicos e com os saberes específicos – articulação do saber popular e científico; com uma 

metodologia também singular – educação dialógica; e ainda uma educação que busca a 

hegemonia popular e a emancipação.  

 

5.4  Educação Popular, Pedagogia do Oprimido e Discurso Marxista - Articulação com 

outras margens discursivas 

 

Nesta seção apresentamos as margens discursivas dos enunciados da Especificidade da 

EJA na Teimosia Proposta Curricular. Essas margens referem-se ao inter-texto, ao 

interdiscurso. Segundo Orlandi (1999), “a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a 

idéia de curso, de percurso, de correr por, de movimento” (p. 15). Para a autora, os discursos 

se movem em direção uns aos outros. Nunca estão sós, sempre estão atravessados por vozes 

que os antecederam e que mantêm com eles constante duelo, ora os legitimando, ora os 

confrontando. A formação de um discurso está baseada nesse princípio constitutivo – o 

dialogismo. Os discursos vêm ao mundo povoado por outros discursos, com os quais 

dialogam. 

É nessa direção que iremos apresentar as margens discursivas, ou seja, a identificação 

possível de um campo associado, o que significa realçar o domínio de coexistência com 

enunciados que povoam as margens do enunciado analisado (FOUCAULT, 1995, p. 112).  

Identificamos as contribuições da III Conferência Internacional de Educação de 

Adultos (Tóquio), Educação Popular/ Pedagogia do Oprimido, Discurso Marxista, 

Movimento de Cultura Popular, Currículo disciplinar.  
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Em relação à III Conferência Internacional de Educação de Adultos (Tóquio) no Japão 

em 1972, o discurso curricular do Teimosia Proposta Curricular incorpora a contribuição da 

referida Conferência Internacional de Educação de Adultos, ao considerar: “a Educação de 

Adultos como parte integrante do sistema educacional e não como uma alternativa e para 

suprir os problemas criados pela escolarização oficial das crianças” (TEIMOSIA, 1998, p. 8). 

Podemos dizer que nesse momento mais um elemento da Especificidade da EJA está 

apresentado: fazer parte integrante do sistema educacional. 

Permanecendo no propósito de articular o discurso curricular do Teimosia Proposta 

Curricular com outras margens discursivas, identificamos um interdiscurso com a Educação 

Popular/ Pedagogia do Oprimido, ao se referir:  

 
A Educação Básica de Adultos da PCR na perspectiva de Educação Popular 
tal como entendida na América Latina na presente década, ou seja, o 
processo educativo, escolarizado ou não, comprometido com a construção da 
hegemonia popular (TEIMOSIA, 1988, p. 9). 

 

A Educação Popular, enquanto processo, está “vinculada à transformação do sistema 

social, e deve dinamizar o desenvolvimento da consciência política das camadas da classe 

popular e, por isso proporcionando uma autonomia na personalidade. Uma capacidade que 

outorgue o necessário vigor às lutas populares contra a ordem burguesa” (idem). E ainda 

“Sendo objetivo da proposta tornar a educação popular uma educação oficial, e vice-versa 

preservar-se-á nos conteúdos, fundamentação teórica e metodológica os interesses e dos 

populares, mantendo, no entanto, as características inerentes ao próprio movimento e sua 

identidade educacional” (ibidem). 

Na possibilidade da valorização do saber popular sem perder de vista o saber 

cientifico, apontando o confronto dos mesmos como um dos caminhos, esse discurso se faz 

presente na caminhada quando: “Essa compreensão se dá pelo confronto entre as explicações 

das relações sociais feitas pelos cientistas e pelo povo na busca de uma nova explicação. Para 

isso há que se resgatar os conhecimentos populares e garantir os científicos ao aluno jovem 

e/ou adulto (TEIMOSIA, 1988, p. 18). Nesse aspecto as relações que se estabelecem devem 

visualizar uma nova ordem, assim sendo: “ O próprio processo de ensino-aprendizagem deve 

responder a uma postura diferenciada, sem reproduzir as formas de dominação e 

individualismo próprias do sistema tradicional ainda predominante. Neste sentido as 

modalidades· auto-educativas e os métodos participativos são utilizados (idem, p. 12). 
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Estabelecendo ainda interlocuções com outras margens discursivas, o Teimosia 

Proposta Curricular apresenta conectividade com o discurso marxista, ao apresentar as 

seguintes proposições: “Deve encarar com seriedade o conjunto dos setores explorados, 

independentemente de sua idade e sexo (TEIMOSIA, 1988, p.) (...) A dimensão econômica se 

constitui da produção, circulação/comercialização e consumo dos bens materiais. As relações 

de produção (relação entre produtores e apropriadores da mais-valia) se originam na relação 

dos homens entre si no trabalho de dominar a natureza e se manifestam na apropriação 

desigual dos bens produzidos, assim constituindo a estrutura econômica da sociedade 

capitalista. Imbuídos do discurso marxista, no texto afirma-se: “esta relação (homens entre si 

com a natureza) dá origem às classes sociais” (TEIMOSIA, 1988, p. 14). Para concretude 

dessa compreensão, era preciso considerar algumas formulações, tais como:  

 
Permitir que o educando se desenvolva e consolide a compreensão da 
realidade excludente, habilitando-o para iniciar um processo de superação da 
exploração econômico- social,dominação política e alienação o cultural 
(idem, p. 12). 

 

Desse modo, o currículo assumia uma dimensão maior “o fundamento, pois, do 

Currículo, é uma educação que se baseia na urgência da necessidade de destruição das atuais 

relações sociais capitalistas para organizar as relações de produção em outras bases, 

descentralizar o poder e universalizar a escola”. (...) Assumindo um caráter transformador 

“Sua força é o compromisso com a transformação das atuais relações sociais e 

construção/consolidação de outras relações sociais” (ibidem, p. 12). 

Cada vez mais considerando a concepção de que um enunciado surge na sua 

materialidade, articula-se em redes, coloca-se em campos de utilização, circula, “entra na 

ordem das contestações e das lutas, torna-se tema de apropriação ou de rivalidade” 

(FOUCAULT, 1995, p. 121). Encontramos o diálogo do discurso curricular do Teimosia 

Proposta Curricular, articulado com o Movimento de Cultura Popular, aparecendo ao 

expressar: “o Projeto Teimosia consiste na movimentação de oficinas oferecendo capacitação 

em artesanato: teatro, dança, pintura e outras formas de arte a alunos da Comissão Municipal 

para Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação- PCR (TEIMOSIA, 1988, p. 

38). Tal qual no MCP, o saber do outro é de fundamental importância, pois nesse momento, 

“Os alunos inscritos assumem o compromisso de exercer a função de multiplicadores, 

partilhando os conhecimentos adquiridos com os companheiros de turma” (idem, p. 38), 

retomando de forma inovadora, aparecendo o conhecimento como fonte inesgotável, visto 
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que, “sendo a criatividade elemento necessária de ensino adotada, as escolas reservam, a cada 

semana, um dia para essas atividades, além de ser incentivado seu emprego no ensino das 

diversas disciplinas do Currículo. A ampliação das possibilidades, dos alunos, nesse campo, 

os ajuda a expressar diversificadamente o crescendo de sua compreensão das relações sociais 

(ibidem). Vislumbrando mais possibilidades ao Currículo da Educação Básica de Adultos, ao 

entendê-lo como capaz de: “ampliar as oportunidades do aluno trabalhador, 

empregado/desempregado, se descobrir como alguém capaz de agir, com os outros nas 

relações sociais transformando-as (idem). 

Marcando sua identidade discursiva com perspectivas transformadoras no tocante às 

relações sociais, em relação ao currículo estabelece interdiscurso com um currículo disciplinar 

ao explicitar em seu discurso curricular que os blocos temáticos não se constituem em 

unidades didáticas, e sim “Cada uma das quatro unidades didáticas do ano letivo, nos três 

anos em que se estrutura o curso,  contempla aspectos de cada um dos Blocos Temáticos nas 

cinco áreas de conhecimento a serem trabalhadas: ciências sociais e naturais, português, 

matemática e artes” (TEIMOSIA, 1988, p. 12). Objetivando em seu teor,  “Ler e interpretar a 

realidade para chegar a uma compreensão das relações sociais pelo estudo das ciências 

naturais e sociais expressa nas representações lingüística, matemática e artística na 

perspectiva da hegemonia popular (TEIMOSIA, 1988, p. 12), como também, “As matérias de 

ensino e aprendizagem se referem ao que fazer e às metas da classe trabalhadora, os quais são 

de índole econômica, ideológica e subjetiva (idem), tomando em consideração que o 

“Currículo Escolar não se esgota na compreensão, explicação e interpretação das relações 

sociais e das alternativas de sua transformação (ciências sociais e naturais): ele se materializa 

especificamente no treinamento de sua expressão lingüística, matemática e artística 

(TEIMOSIA, 1988, p. 15). 

 

5.5 Textos, livro para Educação Básica de Jovens e Adultos, cursos de atualização, 

encontros, oficinas de arte (materialidade discursiva)  

 

  Apoiada nessa investigação, também no dizer de Orlandi (2009, p. 19) ao colocar que 

ao reunir estrutura e acontecimento a forma material é vista como o acontecimento do 

significante (língua) em um sujeito afetado pela história, e ainda que o texto traz em sua 

materialidade marcas da história vivida pelos sujeitos, o Teimosia Proposta Curricular 

apresenta sua materialidade nos textos curriculares, no Livro Para Educação Básica de Jovens 
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e Adultos - TEIMOSIA e no Curso de Atualização em Educação de Adultos promovido pelo 

Coletivo Metropolitano de Dirigentes de Educação de Adultos, Encontros de Capacitação 

com os Professores, e nas oficinas de capacitação em artesanato, teatro, dança, pintura e 

outras formas de arte a alunos da Comissão Municipal para EJA da SEC-PCR. 

  Em relação aos textos curriculares, a apresentação da proposta evidencia não apenas o 

conteúdo, mas também a forma da construção, a história do momento vivido: “Cara (o) 

Professora (or) (...) o sacrifício que fez no final do ano passado, para participar do debate 

sobre uma Proposta Curricular de adultos no Município do Recife (...) debateu sugerindo 

retiradas e acréscimos. 

No que se refere ao Livro Para Educação Básica de Jovens e adultos - TEIMOSIA, as 

palavras dos instrutores, assessores e coordenadores da Educação Básica, no ato da entrega do 

livro no final do ano de 1988, como também as produções dos (as) alunos (as) evidenciam a 

prática discursiva do Teimosia Proposta Curricular: “ Entregamos hoje a vocês esta última 

página do livro Teimosia Proposta Curricular. De uma ou de outra forma, no ano que vem a 

teimosia continuará. Há de continuar. Foi apenas um começo. Vocês sabem "Água mole em 

pedra dura, tanto bate até que fura” (LPEBJA, 1988, p. 3) (...) Este livro ajuda a reivindicar 

nossos direitos apesar que nosso Brasil está mudado, mas vamos a luta. Estudando que a gente 

chega lá" (Sulamita Alves da Silva - Módulo II - Escola Municipal do Córrego da Bica).  

Reconhecendo a importância do livro nas aulas e na sua vida, Marly, aluna do Módulo 

III da Escola do Leão, faz referências e recomendações sobre o mesmo:  

 
É um livro que nos ensina a fazer muitas pesquisas. Para seguir bem os 
deveres, tenho que estar em dia com as notícias, os preços, a inflação, etc. 
Estou gostando muito, pois aprendi a prestar mais atenção em tudo. Agora 
posso dizer que sou uma pessoa bem informada, graças ao livro. Por falar 
nisso, você já sabe de quanto foi a inflação de julho?  
Foi de 20,04%%.  
Peça a sua professora para adotar também esse livro.  

 

No Curso de Atualização em Educação de Adultos promovido pelo Coletivo 

Metropolitano de Dirigentes de Educação de Adultos Encontros de Capacitação com os 

Professores, identificamos a terceira materialidade da proposta curricular do Teimosia 

Proposta Curricular, substanciando que “o dizer não é propriedade particular. As palavras não 

são só nossas. Elas significam pela história e pela língua”. Nesse sentido, “Tivemos (...) 

acalorados debates sobre a questão de um currículo para a Educação de Adultos. A assessoria 

pedagógica (...) fez uma primeira redação da proposta baseada nos debates do curso e nas 

sugestões (...) durante as capacitações de 1987”. 
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Ampliando as possibilidades, com as oficinas de capacitação, através dos grupos 

artísticos, lúdicos e de artesanato dos bairros, o Teimosia Proposta Curricular buscava 

estreitar as relações da escola com a população e também “re-inventar parte da cultura trazida 

por ele a escola”, com a máxima da socialização dos saberes, e a preocupação com o mundo 

do trabalho logo: “os alunos inscritos assumem o compromisso de exercer a função de 

multiplicadores, partilhando os conhecimentos adquiridos com os companheiros de turma” 

(TEIMOSIA, 1988, p. 38) (...) A pintura em tecidos, a tapeçaria, a serigrafia, a montagem de 

espetáculos de dança e de teatro podem se transformar em mais um meio de ganha-pão para 

muitos alunos desejosos de se profissionalizar (idem). 

Síntese da Especificidade da EJA está apresentada no quadro abaixo: 
 

 

Categorias que indicam a 

Especificidade da EJA no 

currículo 

 

Enunciados do Teimosia Proposta Curricular 

Educação de Jovens e Adultos  Educação de qualidade/ educação para emancipação/ 

Educação Popular/ Educação para o Oprimido/ Educação 

que busca Hegemonia/ especificidade pela cultura. 

Sujeito da Educação de Jovens e 

Adultos 

Sujeitos específicos/ aqueles que foram expulsos da escola/ 

trabalhador/ da classe trabalhadores/ sujeitos das camadas 

populares/ sujeito com competência adquirida no mundo do 

trabalhado. 

Objetos de saber do currículo da 

Educação de Jovens e Adultos 

Saberes populares/ saberes científicos/ intersubjetividade/ 

gênero e étnicas. 

 

Metodologia especifica 

Educação dialógica/ popular/ diálogo cultural (saberes 

populares e científicos)  

Perfil do professor da Educação de 

Jovens e Adultos 

Com formação especifica para trabalhar com esses sujeitos 

específicos/ com os saberes específicos (articulação do saber 

popular e cientifico)/ capacitados e sensíveis aos interesses 

populares. 

Lugar da Educação de Jovens e 

Adultos 

Sistema Educacional - Escola 

Currículo Transformador 

Quadro 2 - síntese dos temas sobre especificidade da EJA no discurso do Teimosia 
Proposta Curricular 
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CAPÍTULO 6  ESPECIFICIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 

DISCURSO CURRICULAR - PROPOSIÇÕES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA PCR NOS ANOS 2003 

 

Nesta seção apresentamos a análise do discurso sobre a Especificidade da Educação de 

Jovens e Adultos no discurso curricular Proposições para o Ensino Fundamental da Educação 

de Jovens e Adultos da PCR nos anos 2003. A análise do discurso curricular no âmbito desta 

proposta foi possível a partir do documento intitulado: Proposições para o Ensino 

fundamental da Educação de Jovens e Adultos (Versão preliminar) da Secretaria de Educação 

da Prefeitura do Recife. No decorrer desta dissertação este texto será denominado pela sigla 

PEFEJA. Faz-se necessário ainda, justificarmos o uso da mesma para análise, pois, é o único 

documento-síntese existente sobre proposta curricular da EJA na instituição em tela no 

período do levantamento do material de análise.  

Construída em 2003, essa Proposta Curricular, foi organizada por uma comissão de 

elaboração da equipe técnico-pedagógica do DGE (Diretoria Geral de Ensino), pelo 

Departamento de Educação de Jovens e Adultos e por um grupo de assessores. Essa 

proposição tem como fundamento “a construção de uma escola democrática (...) uma meta 

que vem sendo perseguida sistematicamente pela Secretaria de Educação da Prefeitura do 

Recife desde 2001” (PEFEJA, 2003, p. 7).  

Em seu discurso curricular, não se refere ao processo de construção da mesma, ou seja, 

se houve participação dos professores, embora afirme a importância da participação como 

uma exigência básica para a garantia dos direitos gerais da cidadania. Defende a “participação 

política dos indivíduos e grupos sociais nas decisões públicas que tenham impacto sobre a 

formação da cidadania e a opção incondicional por programas voltados para inclusão social” 

(PEFEJA, 2003, p. 7)4. 

 

6.1 Globalizações e Participação Social - Cenário discursivo  

 

De acordo com o percurso estabelecido nas seções anteriores, nesta, também 

identificamos elementos dos cenários econômico, político, social e cultural dos anos 2000 no 

                                                 
4 No conjunto, o texto não está numerado. Para viabilizar as referências ao texto em análise, organizamos a 

enumeração do mesmo a partir da numeração proposta apenas no sumário com a introdução iniciada na página 
7 (sete). 
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qual se deu a produção do discurso curricular analisado. A explicitação desse cenário 

substancia a análise, pois a história se faz historicizando (ORLANDI, 2009), ou seja, 

estabelecendo conexões entre passado e presente, buscaremos contextualizar o momento em 

que foi construído o discurso curricular da PEFEJA da Secretaria de Educação da Prefeitura 

do Recife.  

Para construção desse cenário utilizamos como suporte Fávero e Semeraro (2002), 

Oliveira (2003), Pereira (2003) e Lombardi (2003), Carvalho (2004), Morin (2005). 

Os anos a que nos reportamos para esta análise, são marcados pelos avanços da 

ciência e da tecnologia. No entanto, Pereira (2003, p.124) coloca a questão da dualidade desse 

período, pois ao lado do conforto e bem estar produzidos pela ciência e tecnologia, 

encontramos abismos sociais assustadores onde o conhecimento e poder estão de um lado e 

ignorância e fraqueza de outro, coabitando lado a lado. Reafirmando que os alcances do 

conhecimento cientifico, não libertaram o homem das injustiças sociais, da ignorância e do 

analfabetismo. Para o autor esse cenário faz “temer as catástrofes humanas, ecológicas e 

nucleares” (ibidem). É um cenário no qual o fenômeno da globalização, ou seja, a 

internacionalização do capitalismo, leva ao agravamento das contradições do capital que aparece 

mais nitidamente nos momentos de crises conjunturais e que se intensificou com a queda do muro 

do Berlim.  

A flexibilidade é a palavra de ordem, pois o novo modo de enriquecer continua sendo a 

produção. Estávamos no auge da revolução da informática, a linguagem dos códigos e dos 

computadores. Nesse processo de mudança destaca-se o neoliberalismo, cujos princípios são 

igualdade, liberdade, concorrência, competitividade e a garantia de um bem-estar mínimo. Assim 

o Estado, reduz sua ingerência, "Estado mínimo' nas políticas sociais. Para os teóricos neoliberais, 

o Estado máximo' não cumpriu o seu papel de servir ao cidadão, ao cliente, ao consumidor. Logo 

os ditames mercadológicos ditam as regras do jogo, no qual o capital transita nos “quatros 

cantos do mundo” Nesse contexto a fome, a falta de respeito ao outro, desesperança, a 

miséria, o desemprego sem  proporção, tomam um rumo transnacional. O intenso progresso 

cientifico e tecnológico, particularmente a tecnologia da comunicação e informação, exigindo 

novas tendências, não só no campo político-econômico, mas no social e educacional, que 

apontem para horizontes de “participação, autonomia, descentralização, qualidade, ética, 

flexibilidade e democratização.  

Para Morin (2005, p. 32) a globalização, tem outro nome, chama de mundialização, 

visto que, os problemas são transversais, multidimensionais e planetários.  

Enquanto Souza (2003 apud CARVALHO, 2004, p. 389) trabalha na perspectiva de 
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que globalização em si mesma não é necessariamente negativa, o negativo é a globalização 

preponderante – a globalização de mercado. Para Carvalho (2004),  

 
As práticas sociais no âmbito da globalização da economia de mercado e da 
política neoliberal são extremamente produtivas de uma gramática que 
emerge das relações sociais e culturais, das lutas entre as diferentes forças 
que querem ter o poder de dizer e atuar nos diversos domínios da vida social 
e cultural, em diversos centros urbanos e rurais. Podemos dizer que objetos 
de saber/poder/ser são produzidos e postos em circulação nesse cenário e 
contaminam os diversos domínios da prática social discursiva e não 
discursiva. Aqui, no nosso texto, indicamos alguns desses objetos de 
saber/poder/ ser desse cenário: as relações neocoloniais entre países; a 
exclusão dos não escolarizados dos postos de trabalho na chamada sociedade 
do conhecimento; a intensificação dos processos de imigração e a 
emergência dos imigrantes como um fenômeno demográfico da 
intensificação da economia globalizada; a emergência de novos atores 
sociais em suas lutas por cidadanias multiculturais nas áreas urbanas dos 
países da América Latina; os conflitos de terra e a emergência dos sem terra, 
dos povos indígenas, dos descendentes dos quilombolas, dos imigrantes 
(CARVALHO, 2004, p. 389).  

 

  Nesse quadro, os pressupostos educacionais ancoram-se na teoria do capital humano, 

onde o Banco Mundial (BM), o Fundo Monetário Internacional e a Cepal, assumem papel 

relevante nas diretrizes das políticas públicas. Esta última embora não agenciadora financeira 

relaciona cidadania à competitividade. Para esta agência, “cidadania não se desenvolve a 

partir de uma concepção de acesso aos bens socialmente produzidos e sim pela capacidade 

dos indivíduos para utilizar as novas tecnologias” (OLIVEIRA, 2003, p. 59). Temos um forte 

incentivo as iniciativas privadas, as demandas educacionais. Inclusão e exclusão estão nas 

agendas dos discursos das políticas da educação.  

Numa perspectiva de globalização contra-hegemônica (SANTOS, 1998) o Fórum 

Social Mundial em Porto Alegre, é uma expressão de outras possibilidades de globalização 

em resposta ao modelo reinante da globalização, com a tônica do discurso pelas relações 

sociais justas, pelo respeito à diversidade, em prol da economia solidária em contraponto aos 

modelos sociais excludentes, a visão mercadológica, aos lucros. 

Toda efervescência dessa coalizão de forças em prol de tantos grupos oprimidos, 

excluídos ou ofendidos em sua condição racial, sexual e social favorece a luta por políticas 

afirmativas, consolidando, no Brasil a promulgação da Lei 10.639/2003, estabelecendo a 

obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas, ao debate sobre a 

problematização dos processos homofóbicos, o respeito às diversidades multidimensionais. 

Questões que têm repercussão no cenário local. 
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  Do ponto de vista político o cenário a chegada dos representantes do Partido dos 

Trabalhadores (PT) em âmbito nacional e local uma possibilidade de mudanças nas políticas 

publicas sociais. Há uma expectativa de alargamento do espaço democrático.  

Destaca-se no Recife, administrado politicamente pelo PT, a consolidação da 

experiência do Orçamento Participativo (OP), onde a população de Recife discute as 

prioridades e define as obras executadas pela Prefeitura, o município com a maior experiência 

de participação popular do Brasil, com mais de 3.700 obras e cerca de R$ 300 milhões 

investidos. Em 2005, o secretário responsável pela pasta do OP, desenvolveu o Atlas do 

Desenvolvimento Humano do Recife, sendo premiado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU). Nesse período em análise, a população recifense reelege o candidato do Partido dos 

Trabalhadores para administrar a cidade do Recife, destacamos ainda, a Criação do Conselho 

Municipal de Política Cultural, de acordo com a Lei Nº 17.105/2005, de significado 

fundamental na democratização da gestão cultural da cidade do Recife. 

(www.recife.pe.gov.br) 

A respeito da educação, a Prefeitura do Recife procurou investir na área de recursos 

humanos, onde 2,7 mil professores participaram da reunião anual SBPC, na Bahia, em 2001. 

Trezentos foram a Goiás, em 2002, e 4, 5 mil participaram do encontro no Recife, em 2003. 

Investindo ainda na formação continuada dos professores, custeando a participação dos 

mesmos em congressos, encontros científicos e seminários. Tivemos também cerca de 420 

docentes concluindo o curso de pedagogia a partir do convênio entre a Prefeitura do Recife e 

a Universidade de Pernambuco (UPE) (www.recife.pe.gov.br). 

No sentido de dar visibilidade ao que parece ser o carro chefe da gestão municipal, o 

documento em análise faz alusões ao OP como um mecanismo de descentralização, como 

também de participação popular  

 
No Orçamento Participativo dos Jovens, os bancos escolares aparecem como 
lugares importantes para se pensar as decisões políticas de interesse da vida 
social local. Quando as crianças são convidadas para decidir prioridades para 
a cidade onde vivem percebe-se as perspectivas de um diálogo político 
conseqüente que amplia o impacto da escola como território de produção e 
reprodução de direitos coletivos que respeitem a autonomia, a igualdade e a 
diferença (PEFEJA, 2003, p. 9). 
 

 

 Do ponto de vista cultural dar-se visibilidade as questões relacionadas a cidade, e sua 

articulação com a ideia de nacionalidade ou seja, defende-se uma proposta que proporcione 

uma “maior participação no processo da construção da nacionalidade a partir de sua cidade, 
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de seu bairro, de sua rua” (ibidem). É uma proposta que quer responder a “criação de ações 

articuladas contra uma situação de exclusão que compromete a sobrevivência dos jovens e 

adultos e, por conseguinte, o futuro da cidade, da nação” (ibidem). 

 

6.2 Contraponto aos processos de exclusão escolar - justificação discursiva  

 
 A análise apresentada nesta seção remete ao que em nosso trabalho tratamos como 

justificação discursiva, ou seja, a que a proposta se contrapõe, quer superar. 

A proposta em análise problematiza, se contrapõe aos efeitos da “cultura de massa, 

que legitima uma globalização excludente e injusta com relação às nações classes e segmentos 

desfavorecidos” (PEFEJA, 2003, p. 15). Propõe que essa cultura de massa “seja filtrada por 

uma esfera pública critica”, pois, a esfera pública apenas pode ser constituída caso o Estado 

nacional e os governos (central, estadual e local), sejam capazes de criar iniciativas de 

proteção aos direitos adquiridos da cidadania, ao mesmo tempo em que possam estimular a 

criação de novas políticas sociais (PEFEJA, 2003, p. 16). 

 Contrapõe - se também as políticas publicas em âmbito nacional desde que estas  

 
Até o presente momento, estão longe de responder ao que vem sendo 
expresso enquanto necessidade de ampliação e qualificação das novas 
demandas colocadas pelas mudanças culturais nascidas na nova organização 
cosmopolita (PEFEJA, 2003, p. 16).  

 
  

Contrapõe-se ao não entendimento acerca da necessidade de compartimentalização da 

EJA já que “ao se compartimentalizar a discussão da EJA, corre-se o risco de se passar a falsa 

impressão de que tal compartimentalização estaria contribuindo para fragmentar a pauta 

conjunta das políticas educacionais” (ibidem). 

Critica também, os processos de escolarização e currículos que atrelam 

exclusivamente “a Educação de Adultos à formação para o mercado de trabalho, como muitos 

programas destinados à educação de jovens e adultos costumam propor” (PEFEJA, 2003, p. 

16).  

Apresenta preocupação com as taxas de analfabetismo, particularmente em 

Pernambuco, como explicitado no documento: 

 
Relevante observar que a região Nordeste, e também o estado de 
Pernambuco, apesar de registrarem um decréscimo de cerca de onze e dez 
pontos percentuais, respectivamente, nas taxas de analfabetismo, neste 
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intervalo de dez anos, ainda se encontram aquém dos índices nacionais - que 
são elevadíssimos (PEFEJA, 2003, p.18) 

 

A fim de posicionar o comportamento das redes frente às mudanças no padrão 

financiamento do ensino fundamental, ressalta que as  redes estadual e municipal: “concorrem 

no atendimento de jovens e adultos no Recife. Tomando a esfera local a Rede Municipal de 

Ensino do Recife atendeu, em 2002, 13.403 pessoas, na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos. Isto corresponde a 12% da população recifense acima de 15 anos sem escolarização 

(PEFEJA, 2003, p. 20). 

 Constata e compara os resultados das escolas estaduais no que diz ao SAEB no ano de 

2001 “Não apresentam diferenças estatisticamente significativas em relação ás escolas 

municipais” (idem,p 22). 

No texto curricular está expressa uma discordância de concepções acerca da 

alfabetização, tais como aquelas que orientam as pesquisas do IBGE - “os dados de 

analfabetismo coletados pelo IBGE, que classifica como alfabetizadas as pessoas que 

declaram saber ler e escrever um bilhete simples (PEFEJA, 2003, p.20) (...) E como 

"analfabeto funcional" quem não completou as quatro primeiras séries do ensino básico. Por 

conseguinte, pode-se constatar que se tem aí um contingente muito maior do que é declarado 

(ibidem). Justificam sua contraposição assim: 

 
O discurso das pessoas nas faixas etárias mais elevadas, a respeito da 
escolaridade, demonstra uma expectativa que não ultrapassa o saber assinar 
o nome, fazer a leitura do letreiro do ônibus e escrever uma pequena carta 
para os amigos, filhos e parentes que moram distante (PEFEJA, 2003, p. 21). 

 

Em seu discurso sobre a Educação de Jovens e Adultos, no texto curricular, no que se 

referem as suas contraposições, reconhece uma dicotomia entre a rede estadual e municipal no 

tocante ao financiamento e atendimento, afirmando que na atualidade há “uma ênfase nos 

investimentos federais na educação relativo ao ensino fundamental na chamada "idade 

própria" (7 aos 14 anos), deixando de fora, ou legada a segundo ( terceiro ...) plano a 

Educação de Jovens e Adultos (PEFEJA, 2003, p. 28). Tal visão foi defendida pelo Ministro 

da Educação, José Goldemberg, em 1991 numa entrevista concedida ao Jornal do Commercio, 

no Rio de Janeiro quando afirmou: "O adulto analfabeto já encontrou seu lugar na sociedade. 

Pode não ser um bom lugar, mas é o seu lugar. “Vai ser pedreiro, vigia de prédio, lixeiro ou 

seguir outras profissões que não exigem alfabetização.” (PEFEJA, 2003, p. 29). Sobre a 

alfabetização, o ministro afirmou “Alfabetizar adulto não vai mudar muito sua posição dentro 
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da sociedade e pode até perturbar. Vamos concentrar os nossos recursos em alfabetizar a 

população jovem. Fazemos isso agora, em dez anos desaparece o analfabetismo” (idem). 

Outro contraponto aparece, ao responsabilizar a escola regular pelo fracasso da 

escolarização tardia pelos processos de exclusão, “exclusão da escola [que] coloca os alunos 

em situação de desconforto pessoal devido a aspectos de natureza mais afetiva, mas que 

podem também influenciar a aprendizagem” (PEFEJA, 2003, p. 31). 

Argumenta-se que, “os alunos têm vergonha de freqüentar a escola depois de adultos, 

muitas vezes pensam que serão os únicos adultos em classes de crianças e por isso sentem-se 

humilhados, têm insegurança quanto à sua própria capacidade de aprender” (PEFEJA, 2003, 

p.31-32). 

Colocam-se explicitamente contra qualquer situação de exclusão, ao afirmar que 

“compromete a sobrevivência dos jovens e dos adultos e, por com seguinte, o futuro da 

cidade, da nação. Argumentando que a exclusão contribui para “delinear a Especificidade dos 

Jovens e Adultos como sujeitos de aprendizagem, quando se percebe a adequação da escola 

para um,grupo que não é "alvo original" da instituição (PEFEJA, 2003, p. 31). 

No texto, sustentado por Oliveira (2001), a questão da evasão na EJA está associada a 

“falta de sintonia entre essa escola e os alunos que dela se servem” (PEFEJA, 2003, p.31). 

Nesse aspecto, sugere que para o entendimento do afastamento das pessoas jovens e adultas 

durante o processo de escolarização se tome em consideração também, “fatores de ordem 

socioeconômica que acabam por impedir que os alunos se dediquem plenamente a seu projeto 

pessoal de envolvimento nos estudos” (ibidem). 

No entanto, reforça a seguinte idéia  

 
Dominar a mecânica da escola e manipular sua linguagem são capacidades 
aprendidas no interior da escola e, ao mesmo tempo, cruciais para o 
desempenho do indivíduo nas várias tarefas escolares. Muitas vezes a 
linguagem escolar mostrou ser maior obstáculo à aprendizagem do que o 
próprio conteúdo (PEFEJA, 2003, p. 31). 

 

Se expressa totalmente contrária as propostas, cuja metodologia infantiliza os jovens e 

adultos, ao observar: “os currículos propostos, programas e métodos de ensino que 

originariamente concebidos para crianças, também são adaptados, muitas vezes 

inadequadamente, para tal modalidade” (PEFEJA, 2003, p. 32).  

Em relação a organização dos tempos e espaços de ensinar e aprender criticam os 

currículos dos programas, cursos ou campanhas que apresentam equívocos como:  
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Tentar fazer uma transposição do que é ensinado para crianças, adequando 
apenas alguns conteúdos; conceber os alunos desta modalidade enquanto 
jovens e/ou adultos inseridos num mercado de trabalho; ou ainda, defender 
uma escolaridade com vistas à formação de mão-de-obra (pouco 
qualificada), ou seja, uma categorização genérica que desconhece e 
desrespeita a trajetória e direito desses indivíduos e grupos Sociais 
(PEFEJA, 2003, p.32-33). 

 

Problematiza o conjunto da rede municipal de ensino, sobre o quadro revelador dos 

altos índices de reprovação e evasão nas turmas de Educação de Jovens e Adultos, “incluindo 

o grupo de educadores envolvidos com esta modalidade, bem como todo o conjunto de 

educadores da rede municipal, a questionamentos acerca da forma como vem sendo procedida 

a avaliação dos alunos” (PEFEJA, 2003, p. 34). 

Nesse sentido, alerta sobre um dos pontos cruciais da pratica pedagógica na EJA, a 

forma de avaliar principalmente aquela na qual 

 

Os indicadores do sucesso e do fracasso geralmente caracterizados por 
objetivos estanques, porém mensuráveis, tornam-se parâmetros avaliativos 
excludentes, massacrando inúmeros educandos que tentam, incessantemente, 
cumprir os "rituais" da escola (ibidem). 

 

 

6.3  Educação com participação e Cidadania Democrática (Sistema de diferenciação)  

 

Para visualizarmos o referente no discurso curricular da EJA nas Proposições para o 

Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos – 2003 procuramos identificar como 

nos enunciados do texto aparecem, os objetos de saber, as noções, os conceitos, a gramática 

recorrente para dizer do que é a Educação de Jovens e Adultos no currículo. 

Sob a diretriz de uma Educação de Jovens e Adultos a partir da diretriz Educação com 

qualidade social define-se a construção de uma escola democrática “que reconheça 

educadores e educandos como protagonistas relevantes do processo de formação da 

cidadania” é a meta da proposição do discurso curricular. O principio fundamental é uma 

Educação Escolar como expressão de um direito social universal que se revela a partir de 

algumas exigências básicas: “a garantia dos direitos gerais da cidadania, a prioridade da 

participação política dos indivíduos e grupos sociais nas decisões públicas que tenham 

impacto sobre a formação da cidadania e a opção incondicional por programas voltados para a 

inclusão social” (PEFEJA, 2003, p. 7). 
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Sob as perspectivas dos direitos como o da equidade defende a conciliação do respeito 

às diferenças e o respeito  

 
as particularidades (gênero, etnia, processos próprios e específicos de 
aprendizagem, condições sociais e econômicas diferenciadas entre outros) 
necessárias, mas que necessitam ser coletivamente administradas pela 
sociedade (ibidem). 
 

O Caráter político ampliado da escola pública é recorrente no texto curricular. 

Defende-se em seus anunciados que “a busca pela igualdade de oportunidades deve estar 

presente nas diversas proposições e ações da rede municipal de ensino, instruindo o exercício 

da cidadania democrática” (PEFEJA, 2003, p. 8).  

Neste sentido, interessa a construção de uma educação escolar dos jovens e adultos 

pautada na qualidade social, ou seja, que “se apresente como instrumento de construção de 

um projeto civilizatório que vai além da própria escola” (ibidem). 

 Com esse entendimento “a busca pela igualdade de oportunidades deve estar presente 

nas diversas proposições e ações da rede municipal de ensino, instruindo o exercício da 

cidadania democrática” (ibidem). 

Diante dessa proposição, utilizam-se das reflexões de Norberto Bobbio ao afirmar: 

 
colocar indivíduos desiguais por nascimento nas mesmas condições de 
partida, pode ser necessário favorecer os mais pobres e desfavorecer os mais 
ricos, isto é, introduzir artificialmente, ou imperativamente, discriminações 
que de outro modo não existiriam ... Desse modo, uma desigualdade torna-se 
instrumento de igualdade pelo simples motivo de que corrige uma 
desigualdade anterior: a nova igualdade é o resultado da equiparação de duas 
desigualdades (BOBBIO, 1996, p. 32 apud PEFEJA, 2003, p. 8).  

 

Sob a influência dos pressupostos do autor citado defendem:  

 
A igualdade formal não basta para minimizar as injustiças sociais de uma 
cidade como Recife, cujos mecanismos tradicionais de apropriação e de 
distribuição das riquezas coletivas têm impacto visível no modo injusto de 
sua organização social e territorial (ibidem).  

 

Assume no discurso uma proposta educativa que responda aos “anseios da população 

por maior participação no processo de construção da nacionalidade a partir de sua cidade, de 

se bairro, de sua rua” (PEFEJA, 2003, p. 9). 

 Há que se garantir a escolaridade aos jovens e adultos “expulsos ou excluídos em 

outros momentos e querem retornar aos bancos escolares” (ibidem). Nessa perspectiva, 

propõe-se rever o papel da escola enquanto transmissora de conhecimento, visto que, seu 
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papel como instrumento de construção da cidadania pressupõe “que a função escolar é 

condição primeira para se repensar a cultura de dominação e também os novos desafios da 

relação entre aprendizagem e desenvolvimento-cognitivo, cultural e político” (PEFEJA, 2003, 

p.10).  

Prioriza em seu discurso o planejamento integrado e participativo a fim de 

implementar em suas políticas ações para alcançar “a construção de um processo educativo 

transformador com qualidade social, com participação política, com foco na aprendizagem” 

(PEFEJA, 2003, p.10-11). 

Os eixos da proposta pedagógica são “o direito a educação escolar, a ciência e a 

tecnologia para qualidade da vida coletiva e a cultura, identidade e vinculo social” (PEFEJA, 

2003, p. 15). Tais eixos pressupõe a participação dos professores de EJA nas em atividades 

como encontros científicos, seminários e congressos entre outros (ibidem). Quanto ao eixo 

cultura identidade e vinculo social este está sustentado na idéia de que  

 
A questão cultural dever ser entendida como condição estruturante de um 
novo tipo de cosmopolitismo que deve articular ao mesmo tempo as 
influencias mundiais e locais na organização da vida cotidiana. A cultura de 
massa, que legitima uma globalização excludente e injusta com relação às 
nações, classes e segmentos desfavorecidos, precisa ser filtrada por uma 
esfera publica critica, capaz de separar o que é fator desagregador e fator 
agregador da cidadania (PEFEJA, 2003, p. 15). 

 

O discurso curricular aponta para uma reestruturação considerando que é preciso 

inclusive “uma ressignificação da própria concepção de Educação de Jovens e Adultos” 

(PEFEJA, 2003, p. 18). Assim, é preciso também rever o currículo “a partir de uma nova 

concepção de aprendizagem (...) apresentar uma proposta que contemple o ensino 

fundamental como um todo dentro de uma mesma base conceitual e reflexiva” (ibidem). 

Sob o argumento de que  

 
Quando se trata de incluir os grupos com faixa etária mais elevada em 
programas de escolarização, o nível de interesse tende a diminuir quando 
comparado com a população mais jovem e, no caso a preferência, quando 
identificada, é por iniciativas educacionais que possam ser desenvolvidas em 
períodos de curta duração. O discurso das pessoas nas faixas etárias mais 
elevadas, a respeito da escolaridade, demonstra uma expectativa que não 
ultrapassa o saber assinar o nome, fazer a leitura do letreiro do ônibus e 
escrever uma pequena carta para os amigos, filhos e parentes que moram 
distante (PEFEJA, 2003, p. 21). 

 

Propõe e assume, assim, o Programa Brasil Alfabetizado “como uma inserção dos 

alfabetizandos, numa rede de direitos” (ibidem). Para as pessoas de outras faixas etárias 
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oferta-se a elevação de escolaridade, formação profissional de nível básico e de geração de 

emprego e renda (idem, p. 21-22).  

Em relação à especificidade afirma-se que “uma proposta para a educação de pessoas 

jovens e adultas, há que se reconhecer que essa modalidade não se refere apenas à 

especificidade estaria, mas primordialmente a uma questão de especificidade cultural” (idem, 

p. 30). 

O compromisso com um projeto de Educação que garanta o bem estar dos atores 

sociais citadinos está condicionado a necessidade de refletir sobre como esses jovens pensam 

e aprendem, portanto, o imperativo de transitar pelo menos por três campos que contribuem 

para a definição do lugar social dessas pessoas: “à condição de não-crianças", a condição de 

excluídos da escola e a condição de membros de determinados grupos culturais e, 

acrescentamos sociais ”(ibidem). 

Propõe então um projeto de educação que responda a essa demanda que seja orientado 

 
Implícita ou explicitamente, por concepções sobre o tipo de pessoa e de 
sociedade que se considera desejável, por sobre quais elementos da cultura 
são mais valiosos e essenciais, bem como a trajetória desses indivíduos que 
buscam a escola, a fim de que ampliação das oportunidades educacionais 
não se reduza a uma ilusão e uma escolarização tardia de milhares de 
cidadãos não se configure como mais uma experiência de fracasso ou 
exclusão (idem, p. 32). 
 

 

O currículo nessa perspectiva comporta “permanente diálogo entre os saberes vividos 

e escolares numa perspectiva de intervenção na realidade para transformá-la, na busca de uma 

sociedade mais justa, solidária, igualitária e humanista” (idem, p. 33). 

Quanto ao tempo pedagógico defende-se a existência de tempos diferentes para 

construção do conhecimento o que pressupõe um outro referencial de avaliação, que respeite 

os tempos e os espaços da aprendizagem (ibidem). 

A avaliação proposta é a avaliação emancipatória sob o enfoque do “principio da 

construção social do conhecimento comprometido com a transformação, referenciado, 

portanto, na realidade historia em interação com os diferentes saberes” (idem, p. 34). 
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6.4  Escola como Direito, Diversidade cultural, Diretrizes Curriculares Nacionais, e 

Pedagogia da Competência - Articulação com outras margens discursivas 

 

Nesta seção apresentamos as margens discursivas dos enunciados da Especificidade da 

EJA no texto curricular Proposições para o Ensino Fundamental da Educação de Jovens e 

Adultos – 2003. Essas margens referem-se ao inter- texto, ao interdiscurso. “Os discursos vêm 

ao mundo povoado por outros discursos, com os quais dialogam” (ORLANDI, 2009, p.) 

Conforme afirmamos em seção anterior, a respeito da articulação com outras margens, 

apresentar as margens discursivas, ou seja, a identificação possivel de um campo associado 

significa realçar o domínio de coexistência com enunciados que povoam as margens do 

enunciado analisado.  

Com essa posição, identificamos as coexistência discursiva com o discurso da escola 

como direito o discurso da diversidade cultural, o discurso da EJA em sua funções tal como 

está na Parecer 11/2000 que orientam as Diretrizes Curriculares Nacionais, e o discurso da 

construção das competências. 

O discurso da escola como direito. No texto curricular define-se que em relação a aos 

Jovens e Adultos “o projeto educativo para a cidadania deve dar conta do impacto que a 

diferença etária impõe sobre as condições de aprendizagem (cognitiva, moral e política) sem 

se perde de vista a importância de se assegurar justiça social para todos os envolvidos” 

(PEFEJA, 2003, p. 11). Nesse sentido, “impõe-se a ideia do ser humano como referencia 

primeira e ultima da prática educativa, constituindo a educação pública um direito inalienável 

de todos independente de idade, gênero, etnia ou condição social” (PEFEJA, 2003, p. 11-12). 

Afirma que o desafio da Secretaria de Educação como formuladora e indutora da 

política pública tem em vista responder aos desafios de uma cidadania mais complexa, 

necessitando a formulação de outra orientação ao trabalho pedagógico a partir da concepção 

da “educação enquanto direito, na perspectiva da inclusão e da justiça social universal” (idem, 

p. 12); e da “importância da educação na mudança dos rumos da história da cidade, o que 

apenas pode ser feito quando os atores da cidade assim o desejam” (ibidem). 

Entende-se a educação como uma necessidade básica dos indivíduos, independente de 

Idade, considerando-a necessidade e direito, e que deve ser provido pelo poder, público a 

educação aparece como um direito social, pressuposto para o exercício adequado dos demais 

direitos sociais, políticos e civis (PEFEJA, 2003, p. 27). 
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A proposta curricular traz como compromisso uma concepção de “educação enquanto 

direito do individuo e da prática do professor e aluno na escola” (idem, p. 33). 

Há uma coexistência com o discurso da diversidade cultural compreendida como o 

respeito às diferenças e as especificidades culturais dos educandos. O discurso curricular 

afirma a homogeneidade no interior da diversidade de grupos culturais da sociedade 

contemporânea (Idem,p. 7).  

A defesa da escola como esfera pública significa inclusive o respeito a diversidade 

cultural. Nessa perspectiva, reconhece-se que ao criar na proposta pedagógica um “eixo 

intitulado cultura, identidade e vínculo social na organização de suas prioridades, a Secretaria 

de Educação está buscando responder aos novos desafios teóricos e práticos postos para o 

Estado- Nação, em geral e para os governos democráticos, em particular” (PEFEJA, 2003, p. 

16). 

Justifica que,  

 
Uma administração pública que se apresenta radicalmente democrática e 
atenta para  os novos desafios políticos, culturais e institucionais, como é o 
caso da atual gestão da Secretaria de Educação, e que se mantém voltada 
para atender aos princípios da solidariedade, da liberdade, da autonomia, da 
participação e da justiça social, não pode abrir mão de assumir o seu papel 
enquanto formuladora e implementadora de políticas que sejam 
politicamente ousadas sem deixarem de ser rigorosas do ponto de vista 
técnico e institucional (ibidem). 

  

O discurso curricular está associado ao discurso do Parecer 11/2000 que orientam as 

Diretrizes Curriculares Nacionais no que se refere a EJA como direito: “as Diretrizes 

Curriculares Nacionais entram em sintonia com a proposta maior da Secretaria de Educação 

da PCR à medida que reafirmam a Educação de Jovens e Adultos enquanto Direito” 

(PEFEJA, 2003, p. 13).  

Em relação ao discurso das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens 

e Adultos no tocante a função reparadora, propõe que se diferencie esta função daquela 

nomeada como suprimento, pois, a mesma constitui uma reposição assistencial, enquanto a 

função reparadora representa : “a entrada no circuito dos direitos civis pela restauração de um 

direito negado - o direito a uma escola de qualidade (para a atual gestão, qualidade social), e o 

reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano". Nesse aspecto, 

afirmam: 

 
A igualdade perante a lei – ponto de chegada da função reparadora -, torna-
se um novo ponto de partida para a 'igualdade de oportunidades. Surge- aí a 
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função equalizadora, que justifica a importância de se dar cobertura a 
trabalhadores e a tantos outros segmentos da sociedade que tiveram uma 
interrupção forçada de sua aprendizagem, seja pela repetência, pela evasão 
ou pela inadequação disciplinar às regras institucionais (o caso de expulsões) 
(PEF EJA, 2003 , p. 14). 

 

 

Ao reconhecer a importância da educação para o exercício da cidadania, independente 

da pertença social, e a necessidade de estar a serviço de todos, particularmente aos 

subalternizados, salientam a urgência de “se criar condições políticas, institucionais e técnicas 

para que seja propiciada uma aprendizagem permanentemente atualizada da cidadania, o que 

permite apontar a função permanente ou qualificadora”. Entretanto, pontuam para que não se 

confunda a referida função, com a qualificação profissional, pois, "mais do que uma função, 

ela é o próprio sentido da EJA, (...) é um apelo para a educação permanente e para criação de 

uma sociedade educada para o universalismo, a solidariedade, a igualdade e a diversidade” 

(PEFEJA, 2003, p. 15). 

Reafirma sua identidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais – 2000 ao se 

compartilha o entendimento que a Educação de Jovens e Adultos representa  

 
Uma dívida social a ser reparada junto aqueles que não tiveram acesso aos 
códigos da leitura e da escrita sistematizados pelas conseqüências dessa 
exclusão numa sociedade grafocêntrica, na qual o código escrito ocupa 
posição privilegiada, questão que representa uma problemática a ser 
enfrentada. Sendo a leitura e escrita bens relevantes, de valor prático e 
simbólico, o não acesso a graus elevados de letramento torna-se 
particularmente danoso para conquista de uma cidadania plena. (Diretrizes 
Curriculares Nacionais – 2000) (PEFEJA, 2003, p. 29). 
 
 

 Afiliado ao discurso da competência no que se refere à organização do currículo 

justifica a educação “como fator de promoção de competências técnicas e/ou profissionais 

(PEFEJA, 2003, p. 29). Dialoga com Machado (2000) para melhor sustentar o discurso da 

competência na formulação do seu discurso curricular ao tomar em consideração a irradiação 

do referido discurso na sociedade brasileira não só no campo educacional como “no campo da 

produção, pois empresários e trabalhadores os têm utilizado para tratar das políticas de gestão, 

de relações de trabalho e de formação” (PEFEJA, 2003, p. 37). Justificam ainda a penetração 

desse discurso – da competência – pela sua inserção no campo do Estado, fazendo-se 

presentes nas reformas educacionais, no estabelecimento de parâmetros curriculares 

“(ibidem). Ocorrendo, assim, nas diversas modalidades do ensino e nos planos de qualificação 
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profissional em particular no “campo da prática educativa, com o surgimento de propostas 

pedagógicas que se dizem baseadas na noção de competências” (ibidem).  

Reportam-se ao papel pedagógico da mídia no enfrentamento aos desafios 

experenciados pela sociedade brasileira na busca de “superação do atraso econômico, 

procurando formar opinião pública a partir da matriz discursiva das chamadas novas 

competências” (ibidem). Salientam, no entanto que  

 
Esses discursos muitas  vezes não tem levado em consideração uma série de 
condicionantes das ações humanas no seu cotidiano, tais como: i)as 
diferenças sócio-culturais de gênero, etnia e faixas etárias; ii) a distância 
existente entre a aquisição do conhecimento e a possibilidade de aplicá-los 
em atividades do dia-a-dia; e iii) a possibilidade de existirem outras lógicas 
de eficácia, construídas a partir das referências e saberes que os sujeitos 
adquirem no curso da história de suas experiências de vida da qual eles não 
se separam (idem, p. 37-38)  

 

Na interlocução com o autor anteriormente citado, afirma que para se estabelecer quais 

as competências gerais eleitas como essenciais na formação dos educandos, é preciso discutir-

se sobre o que se toma por competência: 

 
Há que se considerar a competência enquanto uma construção pessoal e 
social, alcançada quando os sujeitos se defrontam com' uma situação que 
coloca problemas, exigindo descobrir, inventar ou adquirir soluções, 
sintetizar teoria e prática. Expressa-se dentro de situações reais não 
totalmente diagnosticadas e previsíveis; escapam e até podem ser 
transgressoras .das orientações puramente prescritivas; são definidas pela 
capacidade do sujeito de fazer antecipações; são relativas as construções 
históricas e socialmente determinadas de identidades pessoais e grupais 
(PEFEJA, 2003, p. 38). 

 

Pela necessidade de uma melhor compreensão do termo, o discurso curricular em 

análise sinaliza que a  

 
Concepção de competência pressupõe colaboração, complementaridade e 
integração entre os conteúdos das diversas áreas do conhecimento presentes 
na proposta curricular, estabelecendo relações de múltipla natureza, 
individuais e sociais, como é, a ‘vida real’ (PEFEJA, 2003, p. 38).  

 

As competências elencadas, na perspectiva da proposta curricular “servem de 

parâmetro para o professor e para o aluno, um caminho a ser percorrido em busca da 

'apropriação dos saberes ditos "científicos",  sistematizados pela instituição escolar”. Embora, 

“não desprezam o conhecimento de todos os agentes envolvidos na tarefa educativa, aliás, os 

resgatam, comparam, acrescentam e transformam-nos” (ibidem). 
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 Ao decidir pela construção de competências na formulação de suas propostas, a gestão 

reconhece os “sujeitos anônimos como também construtores da história”. Pautados nessa 

formulação, esclarecem ser de fundamental relevância “buscar todos esses aspectos e 

categorias que envolvem o ser humano enquanto ser histórico, socialmente 'excluído de seu 

direito' - a escolaridade – enquanto cidadão”. Reforçam a idéia “que tais conhecimentos 

produzidos socialmente devem ser socializados com todo o 'conjunto da sociedade” (PEFEJA, 

2003, p. 38). 

Em síntese  pode-se dizer que são grandes as interligações entre o discurso curricular 

da PEFEJA e o discurso da competência, confirmados no conjunto da Rede Municipal de 

Ensino, independente de modalidade, tal como está na proposição “constituídas competências 

para cada Módulo, bem como para cada área de conhecimento, essas servirão de norte para o 

trabalho do professor, da Equipe Pedagógica, dos coordenadores, bem como de todo o 

conjunto de educadores envolvidos no processo de aprendizagem (PEFEJA, 2003, p. 35). Ou 

ainda, na proposição do Perfil do Aluno que acompanhará a vida escolar do mesmo, na sua 

trajetória no curso. Este perfil contemplará as competências construídas, os componentes 

curriculares, conteúdos trabalhados (...) “para que, através do registro, individual e coletivo 

seja dada continuidade ao processo de aprendizagem, que está sendo sempre ampliado” 

(ibidem). 

 

6.5 Encontros, Planejamento Participativo, Orçamento Participativo - Materialidade da 

produção e distribuição discursiva 

  

A participação dos professores de EJA nas em atividades como encontros científicos 

seminários e congressos entre outros pode ser entendida como uma materialidade discursiva, 

como um lugar de reflexão e consolidação da proposta curricular (ibidem). 

Parcerias e alianças com outras Secretarias e também agencias externas como 

associações, ONGs, Instituições religiosas, outras “com vistas à formulação de uma 

governabilidade ampla, efetiva e capaz de implantar ações de impacto social que revertam 

quadro secular da injustiça social desta cidade” (idem, p. 9). 

O Orçamento Participativo já destacado nesta dissertação é também uma expressão da 

materialidade discursiva desde que há uma participação dos jovens da cidade na organização 

desse orçamento. Como está no texto no Orçamento Participativo dos Jovens, os bancos 
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escolares aparecem como lugares importantes para se pensar as decisões políticas e de 

interesse da vida social local (ibidem). 

O planejamento participativo, outro elemento da materialidade discursiva, é uma 

estratégia que envolve o corpo assessor, professores e alunos da rede e, também as 

comunidades envolvidas, que compõem a rede sócio-humana de que fazem parte 

necessariamente os educandos (idem, p. 10). 

 

Categorias que indicam a 

Especificidade da EJA no 

currículo 

 

Enunciados 

Educação de Jovens e Adultos  Educação escolar/Ensino Fundamental 

Escolarização para jovens/Alfabetização-Adultos/ 

Especificidade Cultural 

Sujeito da Educação de Jovens e 
Adultos 

Protagonistas/ Expulsos ou excluídos da escola/ A condição 

de não crianças/ condição de excluídos da escola e a 

condição de membros de determinados grupos culturais e 

sociais 

Objetos de saber do currículo de 
jovens e adultos 

Cultura/identidade/cosmopolitismo/Saberes vividos/saberes 

escolares 

Metodologias  Planejamento integrado e Participativo 

Perfil do professor Professor atualizado 

 

Lugar da Educação de Jovens e 
Adultos 

Escola 

Currículo Por competência 

Quadro 3 - síntese dos temas sobre especificidade da EJA no discurso do texto 
Proposições para o Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nestas considerações finais da dissertação em tela retomamos ao itinerário da pesquisa 

que tem como objeto a emergência de enunciados sobre a Especificidade da EJA em discursos 

curriculares da Rede Municipal de Ensino do Recife. Quer-se evidenciar as reflexões e 

sínteses construídas e apresentar as questões que a investigação suscitou. Questões que 

remetem a outros estudos e aprofundamentos no tocante à Especificidade da EJA nos 

discursos curriculares. 

O Estado da Arte, apresentado no capítulo 1 - revisão histórica sobre a temática da 

Especificidade da Educação de Jovens e Adultos e revisão da literatura na área constituiu um 

conjunto de instrumentos dos quais nos apropriamos para iniciarmos a identificação de noções 

que indicam a Especificidade da EJA. Os enunciados de Paulo Freire, de Álvaro Vieira Pinto, 

da CONFITEA V, do Parecer 11/2000 do Conselho Nacional de Educação, e da Resolução 

01/2000 fortaleceram nosso entendimento sobre a Especificidade da Educação de Jovens e 

Adultos, e nos deram noções e conceitos que foram orientando a investigação dessa 

Especificidade no Discurso Curricular da Rede Municipal de Ensino do Recife. 

A revisão da literatura na área, neste primeiro capítulo, possibilitou uma aproximação 

com a temática investigada, por meio dos estudos de Haddad, do banco de dados da Rede 

municipal de Ensino do Recife, do acervo de teses e dissertações do Programa de Pós-

Graduação em Educação da UFPE, da produção acadêmica do GT 18 da ANPED. E, nos 

permitiu também observar a não existência de estudos que contemplassem a discussão da 

Especificidade da EJA do ponto de vista do currículo e na perspectiva do discurso. Tal fato 

levou-nos a essa dissertação com maior interesse e ao mesmo tempo com a consciência dos 

limites que essa situação impõe a um trabalho acadêmico, afinal, a interlocução com outros 

estudos tende a qualificar as investigações. 

Abordamos no capítulo 2 a Teorização Crítica e a Educação Popular e suas relações 

com a Educação de Jovens e Adultos. Tais abordagens teóricas permitiram uma interlocução 

maior com o campo e melhor compreensão conceitual, inclusive pela aproximação dos 

conceitos associados ao pensamento freireano. Nesse sentido, nos apropriamos da evolução 

conceitual sobre Educação Popular, partindo dos estudos de Vanilda Paiva, aos da atualidade 

com João Francisco de Souza.  
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Reafirmamos a importância desta revisão pela oportunidade de consolidar o 

entendimento da Educação como atividade cultural e de desenvolvimento da cultura; melhor 

compreender a associação entre EDA, EJA e EP, os sentidos e significados da Educação 

Popular como fonte de inspiração para uma educação comprometida com a construção de um 

mundo melhor para mulheres e homens, na busca incessante pela humanização, por meio de 

um currículo não apenas pelo viés dos conteúdos, mas histórico, político, cultural e 

emancipador.  

No capítulo 3, tratamos de contextualizar como se deu a metodologia da pesquisa que 

denominamos análise do discurso – um procedimento de análise. Essa proposição nos 

permitiu construir um quadro de análise que contemplou o cenário discursivo, a justificação 

discursiva, o sistema de diferenciação, a memória discursiva e a materialidade discursiva e a 

esse quadro associar as categorias indicadas tanto no referencial teórico como no material 

empírico: as noções da EDA, da EJA e da EP, em suas aproximações e distanciamentos, e 

suas relações com a especificidade da EJA, através das categorias de Educação de Jovens e 

Adultos, Sujeitos da EJA, Objetos do saber curricular, Metodologia, Perfil do professor e 

Lugar da EJA, como instrumentos de análise da função enunciativa. Toda esta tessitura 

teórica, epistemológica e metodológica, foi relevante para analisarmos os discursos, nosso 

objeto de estudo.  

Os capítulos que seguem explicitam a análise propriamente dita, identificando a 

Especificidade da EJA nos discursos curriculares do MCP, do Teimosia e da PEFEJA.  

Ao analisar o discurso no documento do Memorial do MCP, nos aproximamos dos 

horizontes políticos, econômicos, sociais e culturais da época, considerada nacionalista 

populista e desenvolvimentista. Evidenciamos uma interdiscursividade com a educação 

defendida por Freire como prática de liberdade, como ação cultural libertadora, com a 

Educação Popular/ Pedagogia do Oprimido; com o Movimento de Ação Católica; com o 

Movimento de Educação de Base (MEB); Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a 

Ler , com outros Centros de Cultura Popular (CPCs) e com o discurso socialista. 

Os enunciados discursivos sobre os sentidos e significados da especificidade da EJA 

estão presentes nas práticas discursivas acerca da Educação de Jovens e Adultos ao defender 

uma educação como ação cultural para liberdade, uma educação para o desenvolvimento do 

homem como um todo; uma educação na perspectiva de sua emancipação, pautada na 

conscientização, voltada para a qualidade do ensino, com valorização da educação informal. 

Fica explicitada a  especificidade do trabalho pedagógico, ao se referir ao educador como 
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agente de mudança, que além da formação específica para trabalhar com esses sujeitos 

específicos e com os saberes culturais, assume um papel decisivo na conquista da 

transformação social, definindo com eles (as) e não para eles (as) o que necessitavam 

aprender, apostando no saber crítico dos sujeitos excluídos de uma vida digna e humana.  

Percebemos a Educação de Adultos, sedimentada noutros moldes, numa pedagogia da 

valorização da experiência, de metodologia diferenciada, pela singularidade dos sujeitos 

envolvidos no processo, e de finalidade social distinta da proposta da educação infantil. 

Valorizando os novos saberes – saberes dos alunos, saberes populares dos trabalhadores e 

trabalhadoras por meio do diálogo cultural, e da relação dialógica. Essas proposições 

possibilitaram pontuar a Especificidade da EJA, no MCP.  

Em seguida buscamos a Especificidade da EJA no discurso curricular do Teimosia 

Proposta Curricular. Ao analisar a Especificidade da EJA no Teimosia afirmamos tratar-se de 

uma proposta construída em sintonia com o momento histórico da época, apresentando um 

quadro social e político de novos atores sociais, participantes na luta pela redemocratização 

do Brasil, e pela democratização da educação. Em seu discurso Curricular, o Teimosia 

considera a Educação de Jovens e Adultos, pautada numa educação de qualidade, 

comprometida com a participação das camadas populares, com vistas à construção da 

hegemonia popular, da emancipação da classe expropriada dos bens produzidos socialmente, 

a classe trabalhadora. Neste sentido, a Educação Popular apresenta possibilidades 

pedagógicas e políticas para classes populares contestarem as relações sociais de dominação, 

a partir da construção intelectual dos trabalhadores, reafirmando a interdiscursividade com a 

pedagogia do oprimido pela importância significativa do diálogo cultural, do confronto entre 

os saberes científico e popular, no qual a cultura popular é também prestigiada. 

No discurso curricular do Teimosia está apresentada a especificidade do trabalho 

pedagógico da EJA ao classificá-lo como uma demanda que exige do professor e da 

professora uma formação especifica. Educador (as) comprometido (a) com a participação, 

neste aspecto faz-se necessário o respeito à especificidade do alunado (jovens e adultos 

excluídos e expulsos da escolarização), seus saberes, sua cultura, suas vozes étnicas e de 

gênero. Nessa proposição a especificidade significa também a importância significativa do 

diálogo cultural, da relação dialógica, do confronto entre os saberes científico e popular, 

oportunizando o surgimento de um novo saber, contribuindo com a emancipação da classe 

expropriada dos bens produzidos socialmente. Significa ainda um currículo que contribua 

com a emancipação da classe expropriada dos bens produzidos socialmente. 
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Percebemos no tocante ao currículo, uma organização disciplinar sob a perspectiva da 

educação transformadora. Educação capaz de ampliar os horizontes políticos e pedagógicos 

da classe trabalhadora, e potencializadora de ações coletivas para transformar as relações de 

produção capitalista. 

Podemos afirmar que em seus enunciados acerca da Especificidade da Educação de 

Jovens e Adultos em seu discurso curricular, apresenta regularidades com o discurso do 

Movimento de Cultura Popular em relação à concepção da EJA, dos sujeitos singulares, dos 

objetos do saber, da metodologia específica, do perfil do professor, e do currículo, e oposições 

intrínsecas quanto ao lugar da EJA, pois enquanto o MCP materializou seu discurso em 

prática educacional vivenciada por meio de programas radiofônicos/praças de cultura, cinema 

e outros meios informais de educação, o Teimosia enfatizou o sistema educacional, a escola.  

Com singular interesse, neste momento retomamos a síntese da Especificidade da EJA 

no discurso curricular da PEFEJA, que se justifica pela minha pertença como educadora da 

Educação de Jovens e Adultos da Rede em tela pesquisada. Constatamos que o discurso 

curricular da PEFEJA foi construído num cenário dialético, com a globalização hegemônica, 

de mercado, políticas neoliberais ascendentes, e a globalização contra-hegemônica em um 

contexto no qual o povo coloca na direção do seu país um representante do movimento 

sindical. Afirmando as possibilidades de espaços para a oposição e resistência. Materializa-se 

como expressão marcante a construção de outros espaços de saber/poder; ser, tal como o 

Fórum Social Mundial em Porto Alegre, e em Recife a experiência do Orçamento 

Participativo (OP) cujo discurso, é o da participação política dos indivíduos e grupos sociais 

nas decisões públicas que tenham impacto sobre a formação da cidadania. 

Identificamos uma gestão educacional, em sua prática discursiva preocupada com uma 

esfera pública crítica, uma escola democrática, e de qualidade social. Evidenciando pontos 

balizadores da proposta, entre eles: uma proposta sintonizada com as questões locais (sua 

cidade) e nacionais, a favor da inclusão dessa modalidade de ensino como expressão de 

direito social universal, pois entende a exclusão da EJA como elemento de comprometimento 

da cidadania democrática do Recife. 

Ressalta essa proposta a importância da linguagem escolar que muitas vezes 

obstaculiza a aprendizagem, pela ausência de sintonia entre escola e os sujeitos que para ela 

retornam depois de adultos, e não apenas os impeditivos econômicos, sociais, culturais. Nesta 

visão, afirma a escola como instrumento de mudanças significativas para os sujeitos da EJA, a 

fim de superarem os obstáculos desta caminhada. 
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Constatamos que a partir dos enunciados do SAEB, comparam seus resultados com a 

rede estadual, afirmando não apresentar diferenças significativas, ressaltando o efetivo 

trabalho da rede municipal em minimizar as taxas, inclusive reconhecendo a dicotomia entre a 

rede estadual e municipal. Neste sentido, explicitam  discordâncias em dois pontos da política 

do governo federal no tocante ao financiamento, ao deixar de fora ou em segundo/terceiro 

plano a Educação de Jovens e da compreensão do IBGE, ao classificar como alfabetizadas as 

pessoas que declaram saber ler e escrever um bilhete simples, E como "analfabeto funcional" 

quem não completou as quatro primeiras séries do ensino básico. 

Defendem a compartimentalização da EJA, pela singularidade desse seguimento ao 

reconhecer a trajetória e direito dos sujeitos marginalizados do saber de prestígio e a 

necessidade de respeitar suas particularidades. Argumentam tratar-se de equívocos currículos 

cuja metodologia infantilize o ensino proposto para os adultos. 

Em seu discurso curricular apontam o currículo com foco na aprendizagem dos 

códigos sociais, lingüísticos, as operações matemáticas e outras informações de interesse do 

povo, mas também como instrumento de construção de um projeto civilizatório que vai além 

da própria escola. Emaranhado nesta rede discursiva, aparece a necessidade de estabelecer 

relações dialógicas entre os saberes vividos e escolares, na direção de transformar a realidade 

social da cidade na busca de uma sociedade mais justa, solidária, igualitária e humanista. A 

prática do professor e o aluno na escola revelam urgência da compreensão acerca da 

concepção de homem, de educação e de sociedade, logo a reflexão sobre as bases conceituais 

acerca da Educação de Jovens e Adultos, para tal Propõe uma ressignificação da mesma, que 

culmina com a Educação Popular. 

Nesta perspectiva a intertextualidade com a materialidade discursiva com o discurso 

da escola como direito, o discurso da diversidade cultural, o discurso da EJA em sua funções 

tal como está no Parecer 11/2000 que orientam as Diretrizes Curriculares Nacionais, deram 

sustentação ao discurso da proposta em tela, ao propor uma prática educativa pautada numa 

aprendizagem que considere o ser humano como protagonista e não com coadjuvante, 

independente da pertença de classe, gênero e etnia.  

Contemplam um modelo de avaliação emancipatória sob o prisma da construção social 

do conhecimento comprometido com a transformação. E deste modo, deveríamos considerar o 

tempo pedagógico os espaços da aprendizagem.  
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     Evidenciamos em sua materialidade discursiva, a PEFEJA (2003) ancorada na 

construção de competências na formulação de suas propostas, consolidada fortemente 

explicitando conceitos, e justificando a prioridade do uso. 

Finalmente, a análise dos enunciados acerca da Especificidade da Educação de Jovens 

e Adultos no discurso curricular da PEFEJA, nos remete confirmar a existência das 

regularidades enunciativas e oposições intrínsecas no discurso acerca da Especificidade junto 

ao MCP e ao Teimosia, nos períodos analisados.  

Inicialmente pontuamos que os discursos curriculares analisados defendem no que diz 

respeito à especificidade desta modalidade de ensino, concepções da EJA e de currículo da 

EJA, sob o enfoque do discurso pedagógico de Paulo de Freire. Os conceitos de cultura, 

diálogo e uma preocupação com a transformação social perpassam esses discursos. Ressaltes-

se, no entanto que de forma mais presente nos discursos do MCP e fortemente no Teimosia 

pela afiliação desta ultima a teoria marxista( discurso revolucionário). 

 Há uma regularidade também na forma de dizer dos sujeitos da EJA: oriundos dos 

alagados, trabalhadores, desempregados, excluídos, condição de não crianças. 

No que se refere aos saberes: saberes do aluno; quanto a metodologia: pautados no 

diálogo; sobre o professor , com formação especifica, capacitados.  

Quanto as oposições intrínsecas, internas ao discurso da Especificidade da EJA 

situamos o lugar da Educação de Jovens, que para o MCP se dava em diferentes espaços 

culturais diversos (praças, programas radiofônicos em fim nos meios informais de 

comunicação); para o Teimosia e PEFEJA era no sistema educacional (a escola). 

Em relação ao currículo, no MCP era currículo cultural, no Teimosia um currículo 

emancipador e no PEFEJA um currículo por competências. 

     Em síntese este são os resultados da análise sobre a Especificidade da Educação de 

Jovens e Adultos no Discurso Curricular da Rede Municipal de Ensino do Recife. Cabe 

esclarecermos que o tema não se encontra esgotado, possibilita outros estudos acerca da 

temática em tela, particularmente referentes a outros períodos, haja vista o recorte que 

fizemos conforme justificamos anteriormente nesta dissertação.  
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ANEXO A – Movimento de Cultura Popular Memorial do MCP – 26 anos 
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A questão democratizadora do Prefei-  
til J rrbas Vasconcelos emprestando seu  
polo b comemoração dos 26 anos do  
Movimento de Cultura Popular e por ex-  
I n ,à edição deste MEMORIAL DO  
Me.fI, logltima a retomada crítica da IlOS-  

hlst6ria mais recente. O presente livro  
1'"luoura o Programa Editorial da Ação  
Lul turol Libertadora, instaurando-se na  
hllllJoção de Cultura Cidade do Recife,  
.011 direção do Prof. Jomard Muniz de  
Ilrl tto.  

Rovive-se, criticamente, nesta oportu-  
nlduue, um movimento de cultura qu  
mnrcou presença nos primeiros anos da  
dÔ uda 60, sintonizando-se, então, com a  
uf\jonlzação em todo o mundo de ações  
resistência pol ítica, através da educa-  
, da animação cultu ral e da arte-edu-  
IÇ o (via arte plástica, teatro, música,  
tll'l ma).  

Projeto Relerrecife  
Assessoria Editorial / FCCR  
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Pedro Américo de Farias  
Heloísa Arcoverde de Morais  
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OS: Museu da Cidade do Recife  
Acervo Particular de Joacir de Castro  
Acervo Particular de Germano Coelho  
Edmond Dansot.  
Este livro foi impresso nas Oficinas Gráficas de M.lnojosa Editora e Distribuidora de Livros Ltda.  
Av. Manoel Borba,629 - Boa Vista - Fone: 221·1466 - Recife - PE  
 
FICHA CATALOGRÁFICA:  

                   Memorial do MCP. - Recife: unrtn o d  
                 Cultura Cidade do Reolfo. 1 fl •  
                 341 p. : il. . - (ColoQ  nf I1  VIII. IIXI  

                  1.CULTURI\P  
 

NOTA DO EDITOR  

A gestão democratizadora do Prefeito Jarbas Vasconcelos em-  
prestando seu apoio à comemoração dos 26 anos do Movimento de  
Cultura Popular que se" realiza de 03 a 07 de junho, e por extensão, à  
edição deste Memorial do MCP, legitima a retomada critica da nossa  
história mais recente.  

O presente livro inscreve-se no Projeto Relérrecife e inaugura o  
Programa Editorial da Ação Cultural Libertadora, instaurando-se na  
Fundação de Cultura do Recife, sob direção do Prof. Jomard Muniz  
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de Britto.  
Revive-se, criticamente, nesta oportunidade, um movimento de  

cultura que marcou presença nos pr~eiros anos da década 60, sinto-  
nizando-se, então, com a organização em todo o mundo de ações de  
resistência pol ítica, através da educação, da animação cultural e da  
arte-educação (via arte plástica, teatro, música, cinema).  

Coletânea de textos, contendo, em seu primeiro capítulo, depoi-  
mentos de participantes cujos nomes - dispensam apresentação: Ger-  
mano Coelho, Abelardo da Hora, Paulo Rosas e Anita Paes Barreto.  
Todos por perspectivas diversas, mas de uma diversidade que enrique-  
ce as semelhanças, abordam neste momento retrospectivo - o do cor-  
rente ano, tão importante para o Município e o Estado - o trajeto  
histórico do Movimento de Cultura Popular, de que foram fundado-  
res.  

Vivemos um momento reflexivo, e não nos move a intenção de  
"restaurar movimentos, a partir de uma ótica e ética saudosistas, res-  
sentidas ou salvadoras" (A C L, página 5, Ideário Crítico). Sem repe-  
tição de fatos ou de modelos, sem saudades, mas com lembranças  
profundas dos primeiros quatro (4) anos da década 60, em que as ex-  
periências com educação e cultura nos tempos e espaços comunitá-  
rios se introduziam num contexto político não apenas regional ou na-  
cional mas internacional mesmo.  

E no conjunto das nações em luta, a nação recifense (sem licen-  
ça do "bairrismo") apresentava propostas e ações exemplares de mo-  
bilização e conseqüentemente de arte-educação, animação cultural e  
organização pol ítica, cujos reflexos recebem hoje o seu. reconheci-  



 

 
 

130  
 

mento mais evidente (depois de várias pesquisas, algllma~ já disserta-  
ções pós-qraduadoras) nesta longa festa de cornernora-g-, ?ios 26ànos  
do MCP, alongada ainda mais pela .exposição Temp~s e Espaços de  
Arraes (Galeria Metropolitana de Arte Aloisio Magalh€les).  

Os documentos transcritos, no segundo capítulo: Estatutos ~o  
MCP, Plano de Ação e o Projetos dos Meios I ntormaj, de Educaçao,  
complementados pelo Livro de Leitura para Adultos, reprodução  
fac-símile, em apêndice, formam o referencial básico do I ivro, sem o  
qual não se poderia caracterizar o fim a que se destina, o de ampliar o  
conhecimento da história da educação e da cultura àa novas gerações  
para que as possam analisar com referenciais próprios e atuais.  

Enriquecem a edição, em terceiro capítulo quatro (4) discursos  
de Miguel Arraes, então Governador, pelo que representilm em ter-  
mos de palavra informadora da realidade e para qu~ o leitor possa  
melhor compreender o contexto político daquela éPC)ca. f'ais discur-  
sos recebem a apresentação do atual Presidente da F lIndação G uara-  
rapes, o mestre em educação João Francisco de SC)uza, de quem,  
ai iás, partiu a idéia-motriz desta comemoração.  

Sem deixar de ser obra de referência (ainda que conscientemen-  
te modesta), significa muito mais um compromisso cC)m a iniciação à  
história das políticas de educação e cultura, podemos diz~r no Nor-  
deste e até no Brasil.  

I ntroduz-se claramente numa perspectiva da A~ão cultural Li-  
bertadora, de que o momento não é de "lançar um nC)vo projeto, ú~  
novo rótulo", mas sim, de se "rever esses projetos de que a gente ja  
participou, recriá-I os, reinventá-los (Jomard Muniz de Brit(O - entre-  
vista ao Caderno Viver - DP, janeiro 1986).  

Recife, maio de 1986  
 
Pedro Américo de Farias  
Assessor Editorial-  
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ANEXO B – Livro de Leitura para Adultos – Movimento de Cultura Popular 
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CENTROS DE INTERESSE FUNDAMENTAIS COM AS   
I 

 RESPECTIVAS PALAVRAS -CHAVE   

1.  Pol itização   10. Problemas do campo   
1.1. povo    10.1. açúcar   
1.2. voto   10.7. Pernambuco 

2.  Sobrevivência  
 

10.3. engenho  
 I 

i 
2.1. vida   10.4. anxada I 

2.2. saúde   11. Problemas do Nordeste   I 

2.3. pão    11.1. Nordeste   
3. Habitação  I   11.2. homem 

I

3.1. casa   12. Reforma agrária ,L  
  

3.2. mocambo   12.1. flagelado   ,
4.  A cidade    12.2. progresso   

4.1. Recife   13. Desenvolvi mento 
4.2. alagado   13.1. Brasil   

5. Estado   13.2 trabalho 
5.1. escola   14. Pesca   I

5.2. operário   14.1 jangada   
5.3. livro    14.2. peixe   

6. Religião    14.3. coqueiro   
• 6.1. templo   15.  Festas populares   

7. O mundo   15.1. arraial 
7.1. globo    15.2. quadrilha   
7.2.~ atlas  ' ;   15.3. frevo   

8. O sertão    15.4.. ritmo   
8.1. sertanejo   15.5. zabumba   
8.2. chuva   15.6. caboclinho  
8.3. sol    15.7. Guararapes   

9. Problemas da cidade  16. Organização pol ítica   
9.1.   16.1. República   

9.2. draga   16.2. democracia  • I  

    16.3. paz   

Cada uma dessas palavras-chave pode conter um ou mais fon~-  
mas novos. Os sons. enquadrados pela oalavra-chave, constam da rel~-  
ção integrante do Guia do Alfabetizador.  .  
-  Assim, o esquema geral do processo <de alfabetização utilizado  
foi o seguinte: /  

200 

Livro de Leitura para Adultos  

•  
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"Cartilha do 
MCP é 
introdução  
à liberdade"  

"Confesso haver lido 

MOVIMENTO  DE CULTURA POPULAR 
JOSINA MARIA LOPES DE GODOY  

NORMA PORTO CARREIRO COEl.HO  

Livro De 
Para  

leitura  
Adultos  

Movimento de Cultura Popular  

~ste livro contém: trabalhos do escultor Abelardo da Hora, do Movi-  
mento de Cultura Popular;  
fotografias de Saraiva e Cleto; e de Gilvan F. da  
Silva, Ajax Pereira, Robert Chorovsky, Johannes  
Friese, Elijah von Soshten, apresentadas no Salão  
Estado de Pernambuco, em 1962;  
desenhos de Josina.  Gráfica Editôra do Recife S. A.  

Recife - Pernambuco - Brasil  
1 962  

Arraial do Bom Jesus - Estrada do Arraial. 3259  
Casa Amarela - Recife - Pernambuco . Brasil.  
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essa cartilha com inespe-  
rado entusiasmo.  

As privações, as esperanças e os direito~ do  
brasileiro tecem e entrelaçam aquelas frases ~tnea-  

 .  Ias e fazem do aprender a ler uma intro-  res e stnge ,  
dução à liberdade e ao orgulho de viver.  

 o"  ., •••••••  
•••• 0'0 •••••••   . ..  ............. .  

Por tudo ,isto é que considero essa cartilha ~  
melhor cartilha para adultos analfabetos que, ate  
agora, conheci no Brasil."  

ANISIO TEIXEIRA  

(Trecho da entrevista a "O Metropolitano", em  
17 de outubro de 1962).  

 

o Movimento de Cultura Popular nasceu da  
miséria do povo do Recife. De suas paisagens  
mutiladas. De seus mangues cobertos de mo-  
cambos. Da lama, dos morros e alagados, onde  
crescem o analfabetismo, o desemprêgo, a doença  
e a fome.  

Suas raizes mergulham nas feridas da cidade  
degradada. Fincam-se nas terras áridas do Nor-  
deste. Refletem o seu drama, como "síntese dra-  
matizada da estrutura social inteira".  

Drama também de outras áreas subdesenvol-  
vidas. Do Recife, com 80.000 crianças de 7 à  
14 anos de idade, sem escola. Do Brasil, com 6  
milhões. Do Recife, com milhares e :Jzilhares de  
adultos analfabetos. Do Brasil, com milhões. Do  
mundo em que vivemos, em pleno século XX,  
com mais de um bilhão de homens, mulheres e  
crianças incapazes siquer de ler, escrever e contar.  

O Movimento de Cultura Popular represen-  
ta, assim, uma resposta. A resposta do Prejeito  
Miguel Arraes, dos vereadores, dos intelectuais,  
dos estudantes e do povo do Recife ao desafio  
da miséria. Resposta que se dinamiza sob a for-  
ma de um MOl'ilnento. Que inicia, no Nordeste,  
uma experiência nova de Universidade Popular.  

Este Livro de Leitura para Adultos, que hoje  
o MCP edita, é parte desta resposta. Centrado  
nos mterêsses do adulto, exprimindo os anseias  
populares, ressaltando os valores regionais, mi-  
nistrando ao mesmo tempo o ensino da língua e  
da gramática, é/e constituirá, sem dtÍl'ida, mais  
um instrumento da cultttra para a emancipação  
do povo.  

GERMANO COELHO  
Presidente do MCP  
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saúde 
saúde 

pão 
pão 

o pão dá saúde.  

o pão dá saúde. 

Saúde é vida. 

Lição. 2 

vida 
Uida 

1
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lição 3  

 

 

 

O voto é do povo.  

O voto é do povo.  

o pão é do povo.  

O pão é do povo.  

O pão dá vida e saúde ao povo.  

O pão dá uida e saúde ao povo.  

o pão O  povo  O voto 

O  pão  O povo  O voto 

 A saúde   A vida  

 A saúde   A vida.  
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Lição 10  
 

povo voto  vida saúde pão  

povo voto  vida saúde  pão  

A a a  e  I  o  u  ao  

D d  da  de  di  do  du  dão  

V v  va  ve  VI  vo  vu  vão  

P- p  pa  pe  pl  po  pu  pao  

T-t  ta  te  ti  to  tu  tão  

S-s  sa  se  SI  so  su  são  
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lata  ave  sítio  pote  pitu     

vatapá  sêda  pipa  sopa  dúvida     

sapato  sêde  pitada  veto  deputado     

saudade  sete  piada  toada  aviao     

taipa  
idéia  dívida  

pedido  pavao  
   

  Lt..... " < :"'~;:'~::':::X:~,%</~~f>M;iliFé19ful_%1w@,  1
' ;~~~i ,.  

1~, ~ ,~.  
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ANEXO C - Teimosia Proposta Curricular Para a Educação Básica de Jovens e Adultos 1988 
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TEIMOSIA  
CURRfcULO PARA EDUCAÇÃO  
BÁSICA DE JOVENS E ADULTOS  
1988  

 
Prefeitura da Cidade do Recife  

 
Prefeito  

 
.JARBAS VASCONCELOS  

 
Secretaria de Educação e Cultura  Secretãria  

 
EDLASOARES  
COORDENADORIA DA  
EDUCAÇÃO BÁSICA DE  JOVENS E 
ADULTOS  

 
Presidente  

 
JOAO RANCISCO DE SOUZA  
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ANEXO D – Teimosia - Livro Para Educação Básica de 

Jovens e Adultos 1988 
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, 

Está chegando ao fim o ano de 1988 e, com ele, o nosso programa de  
Educação Básica de- Jovens e Adultos.  
Entregamos 'hoje a vocês esta última página do livro TEIMOSIA.  

De uma ou de outra forma, no ano Que vem a teimosia continuará.  
Há de continuar. Foi apenas um começo. Vocês sabem "Água mole  
em pedra dura, tanto bate até Que fura".  

Despedem-se os instrutores, assessores e coordenadores da Educa-  
ção Básica.  
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A luta nas 
Organizações  
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Seu Tarcísio é morador da Ilha de Juaneiro, no Bairro de Campo Grande, há mais de 20 anos. Ele descobriu  
ância da organização popular quando toda sua comunidade se juntou a outras (Ilha do Chié, Santo Amara e  
Santa Terezinha) para lutar pelo "Projeto Ponte do Maduro", que Ihes garantirá a posse da terra. Desde en-  
as às quintas-feiras ele e seus companheiros vão para a reunião da Associação do Moradores.  
Seu Tarcísio é um cidadão combativo, além de participar da Associação de Moradores, ele é sócio do Sindi-  
s Tecelões.  
Hoje Seu Tarcísío convida todos os seus companheiros para se organizar através de: Sindicatos, Associa-  
1ovimentos, Federações e Partidos Políticos.  

[f exto produzido pelos Instrutores)  

 
.. VOCABULÁRIO  

 
Associação - reunião de pessoas para um fim comum  

ativo - pessoa que está sempre na luta   

Idade - lugar onde as pessoas vivem juntas em busca de algo comum.  

eração - integração de várias associações numa organização comum.  

 "  ntos - participação de várias entidades numa luta comum.   

Organizações Populares - grupos criados pelo povo, em defesa dos seus direi1Ds e da sua cultura, construindo um projeto novo de sociedade.  

jeto Ponte do Maduro - projeto organizado por quatro áreas do Recife (Ilha de Juaneiro, Ilha de Santa Terezinha, Ilha do Chié e Santo Amaro)  

pela luta da terra e melhoria habitacionaJ.   

icato - associação para fins de defesa de interesses econOmicos e profissionais de uma categoria profissional.  

eeelão - aquele que tece o tecido.  

 
estões problematizadoras   
- uais as diferenças que você percebe nas comunidades onde existem organizações populares e nas  
~ e não existem?  

 
-. Existem outras organizações além das populares? Quais os interesses que elas defendem?  
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_. Este livro ajuda a reivindicar nossos direitos apesar que nosso Brasil está mudado, mas vamos  
a. Estudando que a gente chega lá."  

 
 
 
Silva - M6dulo 11 -Escola Municipal do Côrrego da Bica  

 

ação: Os depoimentos dos alunos foram adaptados apenas quanto a ortografia e pontuação, mantendo o conteúdo das mensa-  

gens e a sintaxe das mesmas.  

 
Seu comentário:  
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'"" - Módulo "I - Escola do Leão' 

Sua amiga Eva  

... )Quando fiz matrícula para estudar pensava que a professora fosse informar um livro para  
raro Mas muito diferente: o livro não foi indicado e sim as aulas são sempre dadas com a ajuda  

- folhas que pertencem ao livro, que tem como tITulo TEIMOSIA. É um trabalho realizado com a   
- a de todos que participam da educação para jovens e adultos.   

o TEIMOSIA foi a professora que deu na sala de aula durante a noite. Tem alunos Que acham  
·1 . Obrigado, professora, por ter dado o livro a nós. O livro ajuda no comportamento dos alunos.  

o me ensina a respeitar as pessoas. O livro me ensina a respeitar a república."   

TEIMOSIA 
88  

Cí.lras alunas,  
Caros alunos:  

Desde o início do ano estamos construindo  
junto com vocês o livro TEIMOSIA. Para todos  
nós, isto foi uma experiência nova, trabalhosa e  
gostosa ...   
Está na hora de fazermos uma última análise  
do que temos feito para reconhecer os acertos,  
criticar os erros e corrigir as falhas. Só assim  
se avança.   
Muitos de vocês já deram a sua opinião sobre o  
livro durante o ano. Escolhemos aqui alguns  
destes depoimentos para estimular a discussão  
sobre o livro TEIMOSIA.   
Trata-se de um registro e de um incentivo a um  
aprofundamento da discussão.   
Com a palavra: os alunos da Educação Básica:  

 
Recife,01 de agosto de 1988  

Prezado amigo Alberto:  

Hoje resolvi escrever esta carta, para contar-lhe as novidades da nossa escola.   
O mais interessante é o nosso livro TEIMOSIA. Ele é diferente dos outros, não vem pronto. A  
ssa professora nos dá as folhas, nós colocamos na capa e, aos poucos, formamos o livro. Ele  
ão é feito em editora, é feito por professores e alunos, eu acho muito importante. Cada semana re-  
cebemos uma folha diferente, a professora nos dá explicação para fazermos, você precisa ver.   

Eu estudo a noite, nossa professora é muito simpática, compreensiva e muito ajudadora. Eu ad-  
iro muito ela, acho super legal.  

'ossos colegas de classe também são legais.  
=stou estudando bastante, espero passar em todas as provas no final de ano.  
Lá em casa todos estão bem e mandam-lhe abraços.  

enha nos visitar. Estamos com saudades.  
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VOTO 
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através de muitas lutas e conquistas, arrancou das classes dominantes o direito de votar e escolher os  
epresentantes polfticos.  
VeiêlDlOS como isto aconteceu através da história:  

 
t. Durante o período imperial, só votava e podia ser votado quem tinha bastante dinheiro e muita terra. Quantc  

ao povo, os pobres, os trabalhadores, os camponeses, os negros e as mulheres eram proibidos de partici-  
par.  

3. Com a Proclamação da República, em 1889, o Brasil teve uma nova Constituição. Diziam então que era (  
fim dos privilégios da nobreza. Mas não era bem assim: os privilégios continuaram. As mulheres não podiarr  
votar nem ser votadas. Nas eleições não houve partcipação do povo. Para se ter uma idéia, somente 3 0;,  
da população votou.  

4. A partr da Constituição de 1934, o voto passou a ser secreto, no entanto com uma d~erença do voto atual  
os eleitores já iam com as cédulas preenchidas para colocar na urnas.  
Podiam votar todos os 'homens e mulheres maiores de 21 anos.  
Continuavam de fora os analfabetos, mendigos, soldados, cabos, frades e freiras •   

. Em 1945, a idade mínima passou de 21 para 18 anos. A Constituição de 1946 garantiu o direito de voto  
eleições diretas, mas ainda sem o voto dos analfabetos, cabos e soldados.  

5. Veio o golpe militar de 1964. Os presidentes militares, usando a constituição que impuseram a nação, pas-  
saram a fazer o que queriam. Tratam nosso direito de escolher o presidente, os governadores e prefeito~  
das capitais.  

6. A nova Constituição, promulgada neste outubro, diz no seu IV Capítulo dos Direitos Polrticos no Artigo 14:  

'EIXE-ME VER, P.EDRO/ [  liA soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo  
 \\  voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos  

da lei  
§ 1 : O alistamento eleltural e o voto são:  

I - Obrigatórios para maiores de dezoito anos  
II - Facu Itativos para:  

a) os analfabetos  
b) os maiores de setenta anos   
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito  
anos.  

Nos quadrinhos abaixo, ilustre os seis momentos da conquista do voto pelo povo brasileiro: 
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u. Durante o período imperial, só votava e podia ser votado quem tinha bastante dinheiro e muita terra. Quantc  

ao povo, os pobres, os trabalhadores, os camponeses, os negros e as mulheres eram proibidos de partici-  
par.  

5. Com a Proclamação da República, em 1889, o Brasil teve uma nova Constituição. Diziam então que era (  
fim dos privilégios da nobreza. Mas não era bem assim: os privilégios continuaram. As mulheres não podiarr  
votar nem ser votadas. Nas eleições não houve partcipação do povo. Para se ter uma idéia, somente 3 0;,  
da população votou.  

6. A partr da Constituição de 1934, o voto passou a ser secreto, no entanto com uma d~erença do voto atual  
os eleitores já iam com as cédulas preenchidas para colocar na urnas.  
Podiam votar todos os 'homens e mulheres maiores de 21 anos.  
Continuavam de fora os analfabetos, mendigos, soldados, cabos, frades e freiras •   

. Em 1945, a idade mínima passou de 21 para 18 anos. A Constituição de 1946 garantiu o direito de voto  
eleições diretas, mas ainda sem o voto dos analfabetos, cabos e soldados.  

7. Veio o golpe militar de 1964. Os presidentes militares, usando a constituição que impuseram a nação, pas-  
saram a fazer o que queriam. Tratam nosso direito de escolher o presidente, os governadores e prefeito~  
das capitais.  

8. A nova Constituição, promulgada neste outubro, diz no seu IV Capítulo dos Direitos Polrticos no Artigo 14:  

'EIXE-ME VER, P.EDRO/ [  liA soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo  
 \\  voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos  

da lei  
§ 1 : O alistamento eleltural e o voto são:  
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ANEXO E - Proposições para o ensino fundamental educação de jovens e adultos (versão 
preliminar) ano 2003 
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