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RESUMO 

 
 

A Educação em direitos humanos e a prática pedagógica na modalidade da 
educação de jovens e adultos concebidas à luz do direito à educação, como direito 
humano fundamental, impõe o reconhecimento do seu caráter natural, universal, 
histórico, indivisível e interdependente. Este estudo teve como objetivos investigar 
como se estabelece a relação entre educação em direitos humanos e a prática 
pedagógica na educação de jovens e adultos, bem como identificar qual a concepção de 
direitos humanos e de educação em direitos humanos que orienta as práticas 
pedagógicas. Nessa pesquisa destacam-se os fundamentos teóricos de: Candau (2003), 
Freire (1996), Comparato (2006), Souza (2007), Carvalho (2004). Como campo 
empírico selecionamos uma escola da rede pública municipal do Jaboatão dos 
Guararapes-PE, localizada em Prazeres. Os sujeitos da pesquisa foram seis docentes que 
atuam no primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos, dos quais dois, 
desenvolvem funções de suporte técnico-administrativo-pedagógico. Os procedimentos 
metodológicos utilizados foram: à observação participante, entrevista semi-estruturada, 
e análise documental. Para apreensão das informações obtidas nos embasamos da 
análise de conteúdo proposta por Bardin, Bogdan e Biklen. A pesquisa evidenciou que 
as categorias Prática Pedagógica, Educação de jovens Adultos e a Educação em direitos 
humanos mantêm uma forte identidade com a educação popular e as temáticas que são 
trabalhadas em sala de aula sob a rubrica de atualidades, nas quais identificamos 
conteúdos próprios da educação em direitos humanos mantêm uma discreta relação 
entre a educação em direitos humanos e prática pedagógica na educação de jovens e 
adultos. As concepções que os sujeitos da pesquisa possuem sobre direitos humanos e 
educação em direitos humanos mantém aproximações com as perspectivas dos autores 
estudados e favorecem estudos capazes de ressignificar a relação entre educação em 
direitos humanos e a prática pedagógica na educação de jovens e adultos. Na 
organização prática pedagógica docente identificamos metodologias coerentes com a 
educação em direitos humanos que favorecem ao empoderamento dos educandos nas 
dimensões pessoal e coletiva e contribuem para caracterização da escola como espaço 
concreto de vivências de direitos. 

  
 
 

Palavras-chave: educação em direitos humanos, prática pedagógica, educação de 
jovens e adultos. 
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RESUMEN. 
 

 
La educación en derechos humanos y la práctica pedagógica en la modalidad de 
educación de Jóvenes y adultos concebidos a la luz del derecho a la educación, como 
derecho humano fundamental, impone el reconocimiento de su carácter natural, 
universal, histórico,indivisible e interdependiente. Este estudio tuvo como objetivos 
investigar como se establece la relación entre educación en derechos humanos y la 
práctica pedagógica en la educación de jóvenes y adultos, así como identificar cual es la 
concepción de derechos humanos y de educación en derechos humanos que orientan las 
prácticas pedagógicas. En esta investigación se destacan los fundamentos teóricos de: 
Candau (2003), Freire (1996), Comparato (2006), Souza (2007), Carvalho (2004). 
Como campo empírico seleccionamos una escuela de la red pública municipal de 
Jaboatão de los Guararapes –PE-, ubicada en el distrito de Prazeres. Los sujetos de la 
investigación fueron seis docentes que actúan en el primer segmento de la Educación de 
jóvenes y adultos, de los cuales dos, desarrollan funciones de soporte técnico-
administrativo-pedagógico. Los procedimientos metodológicos utilizados fueron: la 
observación participante – diario etnográfico- entrevista semiestructurada, y análisis 
documental. Para la aprehensión de las informaciones obtenidas nos basamos en el 
análisis de contenido propuesta por Bardin, Bogdan y Biklen. La investigación 
evidenció que las categorías práctica pedagógica, educación de jóvenes y adultos y 
educación en derechos humanos mantienen una fuerte identidad con la educación 
popular y las temáticas que son trabajadas en la sala de aula bajo la rubrica de 
actualidades, en las cuales identificamos como contenidos propios de la educación en 
derechos humanos, mantienen una discreta relación entre educación en derechos 
humanos y práctica pedagógica en la educación de jóvenes y adultos. Las concepciones 
que los sujetos de la investigación poseen sobre derechos humanos y educación en 
derechos humanos mantienen aproximaciones con las perspectivas de los autores 
estudiados y favorecen estudios capaces de resignificar la relación entre educación en 
derechos humanos y la práctica pedagogica en la educación de jóvenes y adultos. En la 
organización práctica pedagógica docente identificamos metodologías coherentes con la 
educación en derechos humanos que favorecen el empoderamiento de los educandos en 
las dimensiones personal y colectiva y contribuyen para la caracterización de la escuela 
como espacio concreto de vivencias de derechos. 
 
PALABRAS CLAVES: Educación en derechos humanos, práctica pedagógica, 
educación de jóvenes y adultos. 
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A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Na transição do Império para República (1889-1891), o Brasil contava com 12 

milhões de habitantes, dos quais apenas 02 milhões sabiam ler e escrever. A nação brasileira 

adentrava o Período Republicano com 85% de população analfabeta.  

Depois de quase meio século, em 1950, Anísio Teixeira (1968) em seu livro Educação 

não é Privilégio, anunciava e denunciava à sociedade brasileira que em decorrência dos 

modestos investimentos do Estado Brasileiro para conter o analfabetismo, somado ao 

acentuado índice de crescimento vegetativo, o analfabetismo decrescia em termos percentuais 

e crescia em termos absolutos. Anunciava, assim, que a cada ano a nação convivia com mais 

analfabetos.  

 Dados divulgados pela Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e 

Cultura – UNESCO – registram, na década de 1980, um índice de analfabetismo na sociedade 

brasileira entre a população com idade igual ou superior aos 15 anos que correspondia a 26%; 

esses números, quando convertidos em termos absolutos, correspondem a 17.204.041 

analfabetos. Na década de 1990, o índice de analfabetismo na população referenciada 

correspondia a 18,8%, quantificando 17.587.580 pessoas reconhecidamente analfabetas. No 

cruzamento dos dados, constatamos um discreto aumento do analfabetismo entre a população 

com idade igual ou superior a 15 anos, entre os anos de 1980 e 1990.  

 

Segundo a UNESCO, o número de analfabetos no mundo tem 
aumentado: 742 milhões em 1970, 814 milhões em 1980 e 884 milhões 
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em 1990. O Brasil engrossa essas estatísticas com uma gorda 
contribuição: ainda que a taxa de analfabetismo (em sentido restrito) 
tenha caído de 26% (1980) para 18,8% (1989), o número de 
analfabetos (com 15 ou mais anos de idade) aumentou de 1983 até hoje 
de 17.204.041 para 17.587.5801 (GADOTTI, 2000, p. 275). 
 

As estatísticas divulgadas pela UNESCO convalidam a tendência do sistema 

educacional brasileiro já anunciada por Teixeira (1968). Entre os anos de 1980 e1990, o 

analfabetismo na sociedade brasileira na população com idade igual ou superior aos 15 anos 

decresceu em termos percentuais e cresceu em termos absolutos.  

O Plano Nacional de Educação (2001) 2 assume que, embora se registrem avanços na 

Educação de Jovens e Adultos, os déficits no atendimento são excessivos e envergonham a 

nação. O analfabetismo atinge quase 16 milhões de brasileiros maiores de 15 anos, dos quais 

30% estão localizados no nordeste brasileiro. 

 O Plano Estadual de Educação do Estado de Pernambuco (2002) 3 confirma que o 

quadro estatístico da Educação de Jovens e Adultos no Brasil contabiliza 15.560.260 

analfabetos na população de 15 anos ou mais, dos quais 4.465.795, 28,7%, residem na Região 

Nordeste e, aproximadamente, 1.500.000, 8,1%, no Estado de Pernambuco. 

 Ao analisarmos dados mais recentes, a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar 

(PNAD/IBGE, 2007) revela que o analfabetismo no país decresceu para 19% entre a 

população com idade igual ou superior a 15 anos. A pesquisa por amostragem ainda confirma 

que o analfabetismo na população referenciada apresenta uma acentuada distorção entre as 

Regiões Brasileiras. Em consonância com os demais documentos analisados, evidencia-se 

que o Nordeste brasileiro concentra o maior percentual de analfabetismo entre a população 

jovem e adulta. Em contrapartida, os dados de 2007 revelam que foi no nordeste brasileiro 

                                                 
1- De acordo com os dados da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1988), na década 
de 1900, a nação convivia com  383.539 analfabetos a mais que na década de 1980. 
 
2 - Lei Federal nº 10.172 de 09 de setembro de 2001. 
3-Lei Estadual nº 12.952 de 08 de julho de 2002. 
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onde ocorreu a maior queda na taxa de analfabetismo entre a população referenciada.  Em 

2006, correspondia a 20,74% decrescendo, assim, para 19,94% em 2007.  No Estado de 

Pernambuco, os números ainda são relativamente elevados. Convivemos com 18,5% da 

população com idade igual ou superior a 15 anos analfabeta, totalizando 1.154.110 

analfabetos.  

Merece relevância o fato de o Plano Estadual de Educação (2002) evidenciar a taxa de 

analfabetismo, no Estado, acima da média nacional e a Pesquisa por Amostragem 

(PNAD/IBGE, 2007) revelar que o analfabetismo na população referenciada no Estado de 

Pernambuco já se encontra abaixo da média nacional. Em termos absolutos, decresceu de 

1.500.000 para 1.154.110 analfabetos. 

 Os dados da Pesquisa por Amostragem por Domicílio (idem) que merecem especial 

atenção na formulação de políticas públicas é a acentuada disparidade no analfabetismo entre 

a população urbana e a rural e entre brancos e negros. Na zona rural, o analfabetismo 

apresenta um percentual de 23,7% ao passo que na zona urbana cai para 7,6%. Com relação à 

população branca e negra, o percentual entre os negros corresponde a 14%; e, entre os 

brancos, cai para 6,1%. 

 Essa realidade evidencia que o direito à educação não está assegurado para todos e há 

uma forte discrepância se levarmos em consideração as questões de gênero, raça e condição 

social. Isso mostra que a educação ainda continua sendo um privilégio.    

Consideramos o direito à educação como um direito humano e com fundamento na 

concepção da inconclusão que, segundo Freire (1996, p.50) [...] “é próprio da experiência 

vital [...] mas só entre homens e mulheres [...] tornou-se consciente”, defendemos que o 

direito à educação acompanha o ser da espécie humana ao longo da sua vida.     

Decorrente do entendimento que temos do direito à educação como um direito 

humano, referendamos o ponto de vista de Dalari (2002), para melhor situarmos o nosso 
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entendimento sobre direitos humanos, considerando que os direitos humanos compreendem 

um conjunto mínimo de condições e possibilidades sem as quais [...] “a pessoa humana não 

consegue existir ou não é capaz de se desenvolver e participar plenamente da vida” (p.7). Ele 

é enfático ao afirmar que os estudos e as discussões sobre direitos humanos só ganham 

importância quando [...] “contribuem para afastar obstáculos à sua efetivação ou para 

estimular sua defesa, o que só acontece quando, além do interesse teórico, há um efetivo 

compromisso com a prática” (p.5).  

Inferimos como pressupostos que educar em direitos humanos é tornar as pessoas 

conscientes dos seus direitos e da necessidade da luta, no interior do próprio Estado, para 

assegurar os mecanismos destinados a sua proteção e ampliação. Isso só é possível quando as 

pessoas têm as condições mínimas de compreendê-los nas suas raízes; e, enfatizamos, a 

educação escolarizada é fator importante nessa compreensão.  

Conceber o direito à educação como direito humano impõe o reconhecimento do seu 

caráter indivisível e interdependente. Conforme afirma Gadotti (2000, p. 280), o 

analfabetismo [...] “é a negação de um direito ao lado da negação de outros direitos.” Pensar a 

Educação em Direitos Humanos, em especial na Educação de Jovens e Adultos, provoca-nos 

a investigar os mecanismos que levaram à exclusão desse imenso contingente de pessoas do 

processo de escolarização, bem como as implicações que a negação desse direito acarretou na 

vida desses seres humanos, tanto no seu processo de humanização, como nas suas lutas 

cotidianas pela garantia de outros direitos.  

  

Na história das sociedades, é possível constatar que o desenvolvimento educacional 

aliado apenas ao desenvolvimento de base material não garante a formação humana aos seres 

humanos. 
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Nessa compreensão, concordamos com Adorno (1995, p. 11), quando afirma que [...] 

“a educação não é necessariamente um fator de emancipação”. Para que a barbárie não volte 

a acontecer, esse autor declara que se faz necessário elaborar o passado e criticar o presente 

prejudicado, evitando assim que o presente perdure e o passado se repita, pois as condições 

materiais necessárias para que o ser humano extermine todas as espécies vivas do planeta 

estão dadas. Contudo, contra elas, a educação na perspectiva da humanização tem uma 

importância fundamental.  

Cabe à educação criar nos sujeitos, as condições subjetivas que impeçam todas as 

formas de violência. Ou seja, a escola deverá desenvolver nos sujeitos a aversão a qualquer 

conduta humana que promova a violência, evitando, assim, que tragédia como a de 

Auschwitz4 e outras tragédias humanas não se repitam. O pensamento de Adorno (1995, p. 

165) é que [...] “por meio do sistema educacional, as pessoas comecem a ser inteiramente 

tomadas pela aversão à violência”.   

Os defensores da educação emancipatória têm como fundamento que os sujeitos da 

ação educativa devem ser imbuídos no direito de aprender, criticar e transformar. 

Compreendem que o direito à educação só se realiza, de forma plena, quando garante o 

acesso, a permanência e a aprendizagem significativa dos alunos.  

É no esteio da educação emancipatória que situamos a Lei nº 9394/96, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), ao explicitar que a educação tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho, inclusive para aqueles que não tiveram acesso ou que tiveram, 

mas não concluíram a educação básica na idade própria5. Assim, os sistemas de ensino 

                                                 
4- Auschwitz tornou-se o mais emblemático campo de morte construído pelos nazistas. Consolidou-se no 
símbolo do holocausto. Acabou por representar as centenas de guetos, aldeias queimadas, valas-comuns, locais 
de massacre, campos de internamento, de trabalho escravo, concentração e extermínios espalhados pela Europa 
ocupada por Hitler (SANDLER, Daniela. New York Times, 30/01/05).    
5 - Há uma ilação legítima e legal de que a idade própria começa aos 06 anos. E, como o Ensino Fundamental 
tem duração de 09 anos, a idade própria estende-se até os 14 anos (CARNEIRO, p. 125, 2004).  
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devem assegurar oportunidades educacionais apropriadas que contemplem as características 

dos educandos, seus interesses, condições de vida e de trabalho, bem como devem viabilizar 

o acesso e a permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas e 

complementares entre si. 

 

O Ministério da Educação e Cultura – MEC – editou em 2002 o documento intitulado: 

Educação de Jovens e Adultos: Proposta Curricular para o 1º Segmento do Ensino 

Fundamental. O referido documento se propõe a oferecer subsídios e orientar a elaboração de 

programas de educação de jovens e adultos e, consequentemente, o provimento de materiais 

didáticos e a formação de educadores. Destaca, nessa formação, que a reflexão pedagógica da 

Educação de Jovens e Adultos tem especial relevância quanto à consideração de sua 

dimensão social, ética e política, fundada no valor educativo do diálogo e da participação dos 

educandos como sujeitos, seres que criam e recriam o mundo, construtores de saberes que 

devem ser reconhecidos; e enfatiza que o conceito de cultura é um dos principais elementos 

explicativos da condição humana, da condição de um ser que é capaz de pensar, acumular 

conhecimentos e transmiti-los às novas gerações.  

Essa concepção de cultura evidenciada na Proposta Curricular para o 1º Segmento da 

Educação de Jovens e Adultos (MEC, 2002) encontra-se em consonância com o pensamento 

de Freire (1977), que compreende o diálogo como [...] “encontro dos homens para a 

pronúncia do mundo” e a cultura como [...] “a poesia dos poetas letrados [...] como também a 

poesia de seu cancioneiro popular [...] cultura é toda criação humana” (p. 109).  

O referido documento ainda pretende se consolidar como marco orientador na 

formulação de currículos e planos de ensino, que devem ser desenvolvidos pelos 
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educadores,6 de acordo com as necessidades e objetivos específicos dos seus programas. 

Enseja que qualquer projeto educativo orienta-se, implícita ou explicitamente, por 

concepções sobre o tipo de pessoa ou sociedade que se considera desejável, por julgamentos 

sobre quais processos da cultura são mais valiosos e essenciais. Nesse sentido, reafirma o 

currículo como o lugar em que esses princípios gerais devem ser explicitados e sintetizados 

em obj

obrados nas áreas 

de Líng

mbinar e sequenciar conteúdos e objetivos de acordo 

com a p

etivos que orientam a ação educativa. 

Na Proposta Curricular para o 1º Seguimento do Ensino Fundamental da Educação de 

Jovens e Adultos, os objetivos gerais e conteúdos estão organizados e desd

ua Portuguesa, Matemática e Estudos da Sociedade e da Natureza. 

Os fundamentos e objetivos da área de Estudos da Sociedade e da Natureza explicitam 

que os processos educativos destinados às pessoas jovens e adultas devem “contribuir para o 

aprimoramento da sua formação como cidadãos, como sujeitos de sua própria história e do 

seu próprio tempo”; desenvolver “valores, conhecimentos e habilidades que ajudem aos 

educandos a compreender criticamente a realidade em que vivem e nela inserir-se de forma 

mais consciente e participativa”; romper com a “visão utilitarista da educação de jovens e 

adultos, baseada no pressuposto de que os interesses dos educandos estão restritos aos 

interesses e necessidades imediatas”. Recomenda que os educadores, na elaboração dos seus 

planos de ensino, devem selecionar, reco

roposta pedagógica7 da escola.  

Com o objetivo de problematizar a região discursiva8 sobre a qual pretendemos 

lançar o nosso olhar investigativo, passaremos a relacionar com algumas supressões, tópicos 

de conteúdos previstos na Proposta Curricular para o 1º Segmento do Ensino Fundamental da 

                                                 
6 - Quando nos referimos ao educador ou ao educando da Educação de Jovens e Adultos, estamos nos referindo 
aos homens e mulheres como seres histórico-sociais. Seres éticos, “capazes de comparar, de intervir, escolher, 
decidir e romper” (FREIRE, 1996, p. 33).    
7 - Projeto Político-Pedagógico entendido como a própria organização do trabalho pedagógico da escola 
como um todo (VEIGA, 1995, p. 11). 
8 - Região Discursiva – entendida como o lugar onde se obtém o discurso (CARVALHO, 2005, p. 200). 
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Educação de Jovens e Adultos, a saber: reconhecer na sociedade brasileira seu caráter 

multiétnico e a sua diversidade cultural; conhecer a legislação que proíbe e pune o racismo; 

conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente; caracterizar o regime democrático e 

discutir formas de aprofundar a democracia e o regime republicano brasileiro; conhecer a 

Declar

s formas de discriminação presentes na sociedade brasileira; a 

educaç

diferentes práticas sociais e da explicação 

histórica dessas práticas para a elaboração de propostas de mudanças, o direito à educação, 

entre todos os direitos h

em si mesmo, possibilita

 

ação Universal dos Direitos do Homem (ONU); conhecer os direitos civis, políticos, 

sociais, trabalhistas e previdenciários garantidos pela Constituição Federal, bem como 

reconhecer sua importância para a edificação da democracia no país. 

Com a pretensão de incorporar em todos os níveis e modalidades de ensino o estudo 

dos conteúdos e/ou temáticas da educação em direitos humanos, o Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos – PNEDH – (2006) determina que a educação em direitos 

humanos tome como referência os seguintes princípios: a educação básica como um direito 

social inalienável da pessoa humana e dos grupos sócio-culturais; o papel fundamental da 

escola na formação de uma cultura dos direitos humanos, que deverá conceber a Educação 

em Direitos Humanos de forma articulada no combate ao racismo, sexismo, discriminação 

social, cultural, religiosa e outra

ão intercultural e de diálogo inter-religioso como conteúdos inerentes à Educação em 

Direitos Humanos que devem permear o currículo não devendo ser reduzida a disciplina ou a 

uma área curricular específica. 

 A Educação em Direitos Humanos deve possibilitar aos indivíduos a consciência dos 

seus direitos e deveres, através da reflexão sobre as 

umanos, tem uma natureza singular: além de ser um direito humano 

 o acesso a outros direitos. 

A educação em direitos humanos é compreendida como um processo 
sistemático multidimensional que orienta a formação de sujeitos de 
direitos, articulando [a] apreensão de conhecimentos historicamente 
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construídos sobre direitos humanos e a sua relação com os contextos 
internacional, nacional e local; [a] afirmação de valores, atitudes e 
práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos em 
todos os espaços da sociedade; [a] formação de uma consciência 
idadã capaz de se fazer presente nos níveis cognitivos, social ético e 

político; [ao] desenvolvimento de processos metodológicos 

de Educação em Direitos Humanos (PNEDH, 2006) define como 

objetiv

os indivíduos 

ue as próprias leis não podem ultrapassar, em uma só palavra”. 

 é a [...] “ação social 

coletiv

áticas que interagem 

e se m

c

participativos e de construção coletiva; [ao] fortalecimento de 
práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em 
favor da promoção, proteção e da defesa dos direitos humanos, bem 
como da reparação das violações (PNEDH, 2006, p.17).     
 

 

  O Plano Nacional 

o da Educação em Direitos Humanos formar cidadãos conscientes dos seus direitos e 

dos instrumentos destinados a sua proteção, tendo em vista o fortalecimento do Estado 

Democrático de Direito.  

Bobbio (2004, p.224) compreende que o Estado Democrático de Direito se identifica 

como o [...] “regime político que encontra limites em direitos preexistentes d

q

Nesse sentido, a compreensão de Educação em Direitos Humanos perpassa diferentes 

práticas sociais e as práticas pedagógicas, no espaço escolar, têm prevalência.   

 

Entendemos como Souza (2007, p. 10), que a prática pedagógica

a da instituição na qual se inter-relacionam, conformando uma unidade: a prática 

docente, discente, gestora e epistemológica, permeadas pela afetividade na busca de garantir 

a construção da humanidade do ser humano, em todas as suas feições”.  

A educação que tem por finalidade garantir a humanização do ser humano se realiza 

pela prática pedagógica, entendida como a condensação das diferentes pr

aterializam no interior da instituição educativa, com as suas singularidades e 

complexidades, se fortalecem e, ao se fortalecerem, se transformam. No transformar-se, 

transformam os sujeitos que buscam os seus processos de humanização. 
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    Pressupondo-se que os documentos analisados indicam concepção, princípios, 

conteúdos e/ou temáticas que orientam a prática pedagógica no campo da Educação em 

Direito

 entre a Educação em Direitos Humanos e a prática 

pedagó

a Educação de Jovens e Adultos. O objeto de pesquisa emergiu do embate político 

que tra

 em áreas 

perifér

                                                

s Humanos, no 1º Segmento da Educação de Jovens e Adultos, pergunta-se:  

1. Como se estabelece a relação

gica na Educação Jovens e Adultos?  

2. Quais conteúdos e/ou temáticas identificados na prática institucional se relacionam 

com a educação em direitos humanos?  

3. Quais são os princípios que orientam a prática pedagógica docente na Educação de 

Jovens e Adultos, no campo da Educação em Direitos Humanos, em escolas da Rede 

Municipal de Jaboatão dos Guararapes?  

A escolha de escolas da Rede Municipal de Jaboatão do Guararapes-PE como 

universo empírico a ser investigado respaldou-se na nossa trajetória profissional que totaliza 

15 anos ininterruptos, como professor, supervisor educacional e assessor pedagógico do 

Núcleo d

vamos, junto aos companheiros de docência, nos diferentes espaços educativos pelos 

quais transitamos consubstanciados na prática e na reflexão criteriosas sobre essa mesma 

prática. 

O Município de Jaboatão dos Guararapes-PE, situado na Região Metropolitana do 

Recife, tem uma população que totaliza 665.3879 habitantes. Sua maioria reside

icas, nas quais se registram um dos maiores índices de violência no Estado de 

Pernambuco, decorrentes de diversos processos de inclusão perversa, caracterizada pela 

violação dos direitos humanos, principalmente os definidos como direitos sociais.  

 
9 - dados de 2007. 
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Dados da Fundação Brasileira de Geografia e Estatística – IBGE – (2004) revelam 

que da população residente no Município de Jaboatão dos Guararapes-PE com idade acima 

dos quinze anos, 13,2% são analfabetos, totalizando, aproximadamente, 60 mil analfabetos.    

2006) admite existir uma incompatibilidade entre os direitos sociais e o 

modo 

econôm

direitos humanos e a prática pedagógica na Educação de Jovens e Adultos, em escolas da 

Com efeito, os dados fornecidos pelo Núcleo da Educação de Jovens e Adultos da 

Secretaria Municipal de Educação indicam que, o Sistema Municipal de Ensino de Jaboatão 

compreende 115 unidades educacionais, e, delas, 62 oferecem o Ensino Fundamental na 

Modalidade Educação de Jovens e Adultos, totalizando, aproximadamente, 11.000 

matrículas. 

Os direitos sociais, classificados como direitos humanos de segunda dimensão, 

conquistados mediante luta dos trabalhadores, são de introdução recente na história da 

humanidade. Segundo Benevides (2007, p.338), a segunda dimensão dos direitos humanos é 

a dos direitos sociais, que são aqueles ligados ao mundo do trabalho e os [...] “de caráter mais 

geral como educação, saúde, habitação, lazer, acesso à cultura”. 

Comparato (

de produção capitalista; dada essa dificuldade, só foram reconhecidos como direitos 

humanos de forma plena com o advento dos movimentos socialistas, a partir de 1917. Nesse 

sentido, esse autor afirma que [...] “o reconhecimento dos direitos humanos de caráter 

ico e social foi o principal beneficio que a humanidade recolheu dos movimentos 

socialistas” (p.53). 

 Entre os direitos humanos acima referenciados, que carecem de proteção, destacamos 

o acesso ao Ensino Fundamental para as pessoas com idade igual ou superior aos 15 anos, 

que não tiveram acesso à escola, ou que tiveram, mas não completaram a Educação Básica.    

Pretendemos, com base em estudos teóricos, na observação participante e na 

entrevista semiestruturada, investigar até que ponto se estabelece a relação entre educação em 



 20

Rede Municipal de Jaboatão dos Guararapes – PE. Também, pretendemos identificar qual é a 

concepção de Direitos Humanos e de Educação em Direitos Humanos que orienta a prática 

pedagógica docente no 1º Segmento da Educação de Jovens e Adultos. E ainda, com suporte 

na técn

e Educação de Jaboatão dos Guararapes-PE, que atuam no 1º 

Segme

o Fundamental na Modalidade da 

Educaç

uas concepções, princípios e conteúdos. 

Brasileiro e, com base na retrospectiva histórica, procuramos identificar as aproximações e os 

                                                

ica da análise de documentos, investigar quais concepções, conteúdos e/ou temáticas 

da Educação em Direitos Humanos encontram-se albergados no Projeto Político-Pedagógico 

e no planejamento docente. 

 

Reportando-nos à natureza de nossas categorias teóricas e empíricas, elegemos como 

sujeitos da pesquisa, compreendendo-os como seres humanos que fazem e refazem o mundo, 

professoras da Rede Municipal d

nto da Educação de Jovens e Adultos, e professoras que desenvolvem funções de 

suporte técnico-administrativo-pedagogico10 (Diretor e Supervisor Escolar). Como campo de 

investigação, pesquisamos em escolas que oferecem o Ensin

ão de Jovens e adultos.  

Esperamos que o estudo possa contribuir para a ampliação do conhecimento da 

Educação em Direitos Humanos e sua relação com a prática pedagógica na Educação de 

Jovens e Adultos, s

Assumimos, como perspectiva, que a Educação em Direitos humanos poderá 

contribuir para garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem significativa de seres 

humanos maiores de 15 anos, analfabetos, ou que não concluíram a escolarização obrigatória 

na idade própria.  

Este trabalho encontra-se organizado em cinco capítulos, unidades temáticas. Na 

primeira unidade temática, destacamos o crescimento lento do Sistema Educacional 

 
10 - Denominação prevista na Lei Municipal nº 178/02, Plano de Cargos e Carreira do Grupo Ocupacional 
do Magistério de Jaboatão dos Guararapes.  
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distanciamentos entre educação de adultos, educação popular e educação de jovens e adultos. 

Observamos, ainda, que é no interior das discussões sobre educação popular que emerge a 

Educaç

Enfim,

item estabelecer elos, assim como partilhar valores e propósitos comuns.       

stabelece a relação 

ntre a Educação em Direitos Humanos e a prática pedagógica na Educação de Jovens e 

dultos, destacando os limites e possibilidades a partir das aproximações e distanciamentos 

ue a Educação em Direitos Humanos mantém com a Educação Popular. 

 

ão em Direitos Humanos. Na década de 1980, os novos atores sociais empreendem 

lutas com vistas à restauração do Estado Democrático de Direito e da garantia dos direitos 

humanos.        

Na segunda unidade temática, destacamos os fundamentos dos Direitos e Humanos. 

Caracterizamos o direito à educação como direito humano e, nessa caracterização, 

destacamos a relação entre Direitos Humanos, Educação e Educação de Jovens e Adultos. 

Na terceira unidade temática, retomamos a discussão da emergência da Educação em 

Direitos Humanos no interior dos movimentos sociais e enfatizamos seus princípios teóricos 

e metodológicos, destacando suas aproximações e distanciamentos com a educação popular. 

 evidenciamos que entre a educação popular e a Educação em Direitos Humanos existe 

um conjunto de aspectos identitários que as distinguem, assim como existem pontos que as 

unem e que perm

A quarta unidade temática trata da Construção do Percurso Metodológico no qual 

explicitamos nosso paradigma de pesquisa e descrevemos os instrumentos utilizados na 

coleta de dados. 

Por último, na análise dos dados, procuramos explicar como se e

e

A

q
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CAPÍTULO I - O LENTO CRESCIMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL 

ducação Popular e Educação de Jovens e Adultos 

 

 argumenta que os transplantes das instituições 

se justi

viver em dois 

planos,

ativo não deve 

BRASILEIRO 

 

1.1. Educação de Adultos, E

1.1.1. Educação de Adultos 

Anísio Teixeira, em Educação no Brasil (1969), anuncia que, durante o período 

colonial, todas as instituições educacionais existentes no Brasil foram transplantadas da 

Europa. Assinala esse autor que, por seu caráter complexo, a escola se apresenta como a 

instituição mais difícil de ser transplantada e

ficavam, durante todo o período colonial, por considerar que o Brasil se encontrava 

sob o domínio das Ordenações Portuguesas.  

Paradoxalmente, mesmo após a independência, verifica-se a transposição do modelo 

europeu. Com base nessas observações, Teixeira é instado a afirmar que mesmo após a 

independência, éramos europeus vivendo no Brasil. “Continuamos a ser com a autonomia, 

nações de dupla personalidade, a oficial e a real. [...] nos acostumamos a 

 o real com suas particularidades e originalidade e o oficial com os seus 

reconhecimentos convencionais de padrões inexistentes” (ibidem, p.12-167).  

Freire (1958), em relatório por ele elaborado, como resultado da 3ª Comissão de 

Estudos realizados no Recife, como evento preparatório para o II Congresso de Educação de 

Adultos que foi realizado em junho do mesmo ano, na cidade do Rio de Janeiro, corrobora 

com os argumentos de Teixeira (1969) afirmando o seguinte: “O processo educ
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ser um

timulavam o 

desenvolvimento do sistema de ensino e, em decorrência, o Brasil adentra no Século XX com 

um sistema educacional

etrópole era uma sociedade 
scravocrata de senhores e escravos. [...] Nessa sociedade, somente o 
adre e o funcionário constituíam a classe necessitada de educação 
scolar e para isso a colônia e a metrópole se associavam no 

 

o. O novo cenário político demandava a criação de escolas para a 

formaç

a instituição carregada 

de significado humano, são os interesses que estão em jogo na sociedade, os quais 

determinam a quantidad

 

                                      

 total ‘estrangeiro’ à realidade em que se aplica. Mesmo quando transplantado, que se 

ajuste à realidade nova, que tome suas cores, suas notas para ser autêntico11”.  

   Nessa compreensão, Vanilda Paiva (1973) acentua que no Período Colonial a 

educação popular se constituiu em instrumento de cristianização e de sedimentação do 

domínio Português, pois o sistema educacional se caracterizava pela precariedade assente na 

baixa qualidade, escassez de vagas e pouco esforço das elites na promoção de sua expansão. 

A autora destaca que as relações de poder instaladas na colônia não es

 quase inexistente. Afirma Teixeira (1969, p. 290) que  

 

[...] a educação no período colonial refletia a organização de uma 
sociedade simultaneamente dominada e dominadora, pois ao mesmo 
tempo em que sofria a opressão da m
e
p
e
provimento aparentemente adequado.   

 

Com a independência política em 1822 e com a Monarquia Constitucional 

formalmente consolidada em 1824, aumentam as possibilidades de participação de brasileiros 

nas atividades do Impéri

ão de burocratas a fim de atender às exigências decorrentes do processo de 

recomposição do poder.  

Teixeira (1969, p. 284) destaca que mesmo sendo a escola um

e e a qualidade da educação. E acrescenta que 

           
11 - A Educação de Adultos e as Populações Marginais: O Problema dos Mocambos. Relatório apresentado no II 
Congresso Nacional de Educação de Adultos, em junho de 1958, na cidade do Rio de Janeiro. 
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[...] não se pode descrever e analisar a educação no Brasil sem ter em 

aiva (1973) destaca que o Texto Constitucional de 1824 estabelece a gratuidade da 

instrução primária para

Complementar determin

vilas e lugares mais pop

 

der local de cumprir com a delegação constitucional passa a fazer parte 

das dis

secundário acadêmico e o superior para as elites” (p. 302).   

                                                

vista as suas conexões com a cultura e a sociedade brasileira [...] a 
qualidade, o conteúdo e a distribuição da educação são determinados 
pelas condições sociais e culturais e revelam formas e modos de 
atingir e preservar objetivos e valores, nem sempre expressos, mais 
importantes da organização social existente. 

     

 

P

 todos os cidadãos e posteriormente, em 1827, é sancionada a Lei 

ando a instalação de Escolas de Primeiras Letras em todas as cidades, 

ulosos. 

Não havendo correspondência entre o [Brasil] oficial e o real, 
podíamos transformar toda a vida por atos oficiais. [...] graças 
primeiro ao dualismo colônia metrópole e, depois, ao dualismo entre 
elite e povo12, aquela diminuta e aristocrática, este numeroso, 
analfabeto e mudo (TEIXEIRA, 1969, p. 267). 

 
 

A Constituição do Império descentralizou a educação elementar deixando a cargo das 

províncias – posteriormente transformadas em estados – a sua gradativa expansão. Diante da 

impossibilidade do po

cussões dos segmentos interessados na expansão quantitativa do ensino, a formulação 

de estratégias que possibilitassem o auxílio da União aos Governos Provinciais. Mesmo com 

a delegação, devido à escassez de recursos, verificam-se poucos avanços na expansão da 

educação elementar.  

Segundo Teixeira (1969), a descentralização do sistema educacional brasileiro acentua 

o seu caráter dualista. “Na realidade, a sociedade brasileira organiza um sistema de ensino 

para cada classe, o primário para as classes baixas, o médio estadual para a classe média e o 

 
12 - O povo era reduzido a uma referência negativa, símbolo do atraso, atribuindo-se significado nulo à sua 
herança cultural não européia (FURTADO, 1984, p. 23).  
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Paiva (1973, p.16) esclarece que no final do Império os problemas que norteavam as 

discussões em torno da educação elementar versavam sobre a gratuidade e obrigatoriedade do 

nsino, socorro do Governo Federal às províncias, formação de professores, educação para 

adultos, ampliação de b

referidas discussões, a e

 

ueles que não tiveram 
oportunidades educacionais em idade própria ou que a tiveram de 
forma insuficiente, não lograram alfabetizar-se e obter 
conhecimentos básicos correspondentes aos primeiros anos da 

identifica com a educação popular devido à conotação classista e da 

 

são do ensino elementar e, consequentemente, com a adequação 

dos mé odos de ensino adotados nas escolas destinadas aos adultos, influenciando, dessa 

forma, 

composta por escravos e poucos homens livres, esclarece que a 

configuração da realidade dificultava a expansão do sistema educacional, e o insipiente 

sistema popular de ensi

ascendente. E explica qu

 

sformando-se no sistema de 
classe média emergente. As províncias criam escolas normais [...] 
com matrículas dominantemente femininas, [que] fizeram-se ao lado 

e

ibliotecas populares e criação de museus pedagógicos. No interior das 

ducação de adultos passa a ser compreendida como  

[...] toda a educação destinada àq

educação elementar. Nesse sentido, a educação de adultos se 

seletividade do nosso sistema de ensino. 

 

A autora acrescenta ainda que o Parecer firmado por Rui Barbosa, em 1882, fortalece 

o compromisso com a expan

t

as conferências pedagógicas que instituíram as bases para os movimentos de 

educadores do Século XX.  

 

Teixeira (1969), ao analisar a realidade sócio-econômica na qual o país se encontrava 

imerso, com a população 

no gradativamente vai se transformando em escolas de classe média 

e 

Como a sociedade continuava escravocrática, o povo seria formado 
pelos homens livres, porque os escravos eram o chão da sociedade. 
[...] O sistema popular iria assim tran
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dos ginásios [...] para os meninos escolas para elite. [...] Somente as 

guardaram o caráter popular e não chegaram a desenvolver-se como 

 

 

escolas vocacionais masculinas destinadas aos ofícios manuais 

escola de prestígio social (p. 295-296). 

A Constituição do Império estabeleceu eleições indiretas e elegeu a renda como único 

critério para participação na vida política. A Lei Saraiva (1882) condicionou o direito ao voto 

à renda e a instrução. Outrora, o analfabeto participava da vida política, social e econômica 

do país em todas as suas instâncias. Banido da vida política, cresce gradativamente o 

preconceito contra o analfabeto, instaurando-se um estado de sinonímia entre analfabetismo, 

incapacidade e atraso econômico. 

O Governo Republicano formalmente consolidado com a Constituição de 1891 

estabelece a instrução como único requisito para votar e ser votado. Ocorre que, durante a 

Colônia e o Império, a expansão do sistema educacional brasileiro se fez com uma 

inacreditável lentidão e, em consequência, adentramos o Período Republicano com 80% da 

nação analfabeta. A desordem do nosso sistema educacional fez recrudescer as discussões 

sobre as raízes do analfabetismo do povo brasileiro, posto que o baixo nível de escolarização 

da população colocava em termo a legitimidade da nascente democracia liberal brasileira. 

Segundo Dallari (2007), para o entendimento da ideia de estado democrático se faz 

necessária a compreensão dos princípios da supremacia da vontade da maioria, preservação 

da liberdade e da igualdade de direitos, implícitos na ideia de democracia. “Na democracia 

representativa, o povo concede um mandato a alguns cidadãos, para, na condição de 

representantes, externarem a vontade popular e tomarem decisões em seu nome, como se o 

próprio povo estivesse governando” (p. 156).  Por desrespeitar flagrantemente o princípio da 

supremacia da vontade da maioria é que se afirma que a incipiente democracia liberal 

brasileira padecia da falta de legitimidade. Somente 20% da população brasileira podiam 

votar e ser votada.  
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 Paiva (1973) observa que, na década de 1920, inaugura-se no País uma forte 

preocupação com a educação rural, visando à melhoria das condições de vida econômica 

social no campo, como mecanismo de contenção do surto migratório campo/cidade que 

ocasionava o inchamento das cidades e, conseqüentemente, o agravamento dos problemas 

sociais. A educação rural ganhou projeção com a instituição da Campanha Nacional de 

Educação Rural - CNER - (1952), que tinha o desenvolvimento comunitário como uma 

estratégia para desenvolver núcleos urbanos. Estrategicamente, foram criadas as ‘misssões’ 

com o objetivo de desenvolver experiências que indicassem diretrizes técnicas para a 

elabora

as e de povoamento e a educação técnico-

profiss

a 

educacional, passando a pensar a educação conjuntamente com os demais problemas sociais. 

A educação passa a ser

ideológica. A educação 

 

rmar o sistema 
ducacional em instrumento mais eficaz de manipulação das classes 

subalternas. Outrora totalmente excluída do sistema educacional, 
agora se abre generosamente uma chance. São criadas escolas 
técnicas profissionalizantes. A verdadeira razão dessa abertura se 

ção do Plano Nacional de Educação – (PNE – 1963). Segundo Teixeira (1969, p. 282), 

na área da educação de adultos foram promovidas [...] “campanhas educativas mais 

sentimentais que eficientes”.  

Na década de 1930, as preocupações educacionais tornaram-se mais nítidas e o 

sistema educacional passa a cumprir um duplo propósito: educação rural para conter a 

migração na fonte, com preocupações sanitári

ional na cidade para qualificação do trabalhador e contenção do descontentamento 

estudantil que [...] “se canalizava em atividades políticas sobre as quais o Estado estava 

perdendo o controle” (FREITAG, 1986, p. 87). 

Com o Estado Novo, a partir de 1937, o Estado assume o controle do sistem

 pensada como instrumento de sedimentação do poder e de difusão 

rural e técnico-profissional soma-se a educação pré-militar e moral. 

A política educacional do Estado Novo não se limita a simples 
legislação e sua implantação. Essa política visa transfo
e
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encontra nas mutações ocorridas na infraestrutura econômica, com a 

 

  Como nos demais períodos, verifica-se o lento crescimento e sem uniformidade do 

sistema educacional no campo da educação elementar. Os investimentos do Governo Federal 

são direcionados, prioritariamente, para o ensino profissionalizante e para nacionalização das 

escolas estrangeiras. Somente a partir de 1946, com a instituição do Fundo Nacional de 

Educação Primária, que destinava 25% dos recursos para campanha nacional de educação de 

adultos e adolescentes, é que os programas de educação de adultos começaram a incorporar, 

na sua concepção, preocupação com o currículo e métodos de ensino condizentes com as 

características e necessidades do aluno adulto em processo de escolarização. Seg

diversificação da produção (FREITAG, 1986, p. 51). 

     

undo Paiva 

(1973)

alfabeta. 

A referida Campanha teve notada importância para dotar os Estados e Municípios de 

infraestrutura para atend

 

seguiria uma etapa de formação em profundidade, voltada à 
capacitação profissional e ao desenvolvimento comunitário. Nos 
primeiros anos, sob a direção do Professor Lourenço Filho a 
campanha conseguiu resultados significativos (BRASIL-MEC, 2002, 
p. 20).  

, a educação para adultos ganhou relevo e começou a se destacar como problema 

distinto daquele relativo à difusão do ensino entre a população em idade escolar. 

Para concretizar a expansão do ensino, fora criada a Campanha de Educação de 

Adolescentes e Adultos (CEAA, de 1947), que tinha como diretriz técnica conciliar as 

campanhas de educação de massa com a qualidade e continuidade no ensino. À educação, 

vinculada à ideia de desenvolvimento, cabia a função de preparar mão-de-obra qualificada 

demandada pelo processo de industrialização nascente e a redução da população an

er a educação de adulto. 

Nesse período a Educação de Adultos define sua identidade tomando 
a forma de uma campanha nacional de massa, a Campanha de 
Educação de Adultos, lançada em 1947. Pretendia-se uma ação 
extensiva que previa a alfabetização em três meses, e mais a 
condensação do curso primário em dois períodos de sete meses. 
Depois, 
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Anísio Teixeira (1969) chama a atenção para o período entre 1930 e 1967, e esclarece 

que, do ponto de vista quantitativo, é inegável o crescimento do sistema educacional 

brasileiro, porém a ingerência política na definição dos critérios para a construção de escolas 

e contratação de professores compromete a sonhada qualidade presente no ideário dos 

educadores vinculados aos movimentos reformistas. O sistema educacional passa a conviver 

com altíssimos índices de deserção, evasão e reprovação, como afirma o autor, fazendo uma 

análise do contexto educ

 de escola e trabalham 
omo podem, sem nenhum preparo formal. [...] Dos onze milhões 

e chegam à escola primária, cerca de oito milhões deixam a escola 

Nesse sentido, relatam Paiva (1973) e Teixeira (1950), que o censo escolar realizado 

em 1940 apresenta o diagnóstico de que 50% da população brasileira maior de 18 anos se 

encontravam em estado de analfabetismo. Com os baixos índices de produtividade do sistema 

educacional vigente, os educadores se dividem em defensores da expansão do ensino 

elementar e defensores de programas emergenciais de educação para adultos. Os defensores 

do ensino para população em idade escolar argumentavam que a baixa qualidade do ensino, 

decorrente da precariedade da oferta, fabricava demandas para educação de adultos.  

Com o processo de redemocratização, iniciado na ‘Era Vargas’ (1930), a educação 

para adultos passou a ser pensada como instrumento a serviço da construção de uma 

sociedade democrática. O realismo educacional formado por grupos de esquerdas de 

inspiração marxista manifestou uma perspectiva realista de educação, propondo a criação de 

programas educacionais para adultos, a partir das organizações de massa, com vistas a sua 

 

acional nesse período. Esse autor afirma que  

  

Como no Brasil a educação ainda é deficiente, em quantidade e 
qualidade, temos primeiro que considerar os quase três milhões de 
crianças que não têm oportunidade alguma
c
qu
com educação primária incompleta (p. 255). 
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multiplicação e fortalecimento. O realismo educacional é contido com a repressão 

consolidada pelo Estado Novo (1937) e ressurge com a polarização política dos anos 50, 

propondo aos novos atores sociais interessados nos problemas educacionais a necessidade de 

se desenvolver métodos e técnicas de ensino para adultos a partir de uma orientação política 

definiti

o Congresso em 1959, pelo então deputado, Carlos Lacerda. De 

acordo com Freitag (1985), 

 

e nível médio, cria uma barreira quase que intransponível, 
assegurando ao setor privado a continuidade e controle do mesmo 
(p.58). 

     

 

va. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 4.024/61- LDB) anunciada 

na Constituição Federal de 1946 e sancionada em 1961 é fruto do embate político entre o 

Projeto de Lei do deputado Clemente Mariani encaminhado ao Congresso em 1948 e o 

Substitutivo, encaminhado a

[...] dos muitos debates realizados resultou a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Ela é o compromisso entre as duas 
tendências expressas pelos dois projetos-de-lei. Assim ela estabelece 
que tanto o setor público quanto o particular têm o direito de 
ministrar o ensino no Brasil em todos os níveis. [Omite] a gratuidade 
do ensino [e] em casos claramente definidos o Estado se propõe a 
subvencionar as escolas particulares. Se dessa forma os setores 
privados viram seus direitos triunfando parcialmente a proposta 
Lacerda, a Lei também absorve parcialmente a proposta Mariani, 
como a equiparação dos cursos de nível médio e a flexibilidade de 
intercambio entre eles. [...] Apesar de ainda conter alguns elementos 
populistas, não deixa de ter caráter elitista. Ela, ao mesmo tempo que 
dissolve a dualidade do ensino pela a equivalência e flexibilidade dos 
cursos d

 

Assim, Teixeira (1969) observa que a sociedade brasileira, sob o impacto das 

mudanças sociais, vem marchando para uma nova mentalidade educacional. A Lei de 

Diretrizes e Bases ao criar a equivalência entre os cursos acadêmicos e os cursos vocacionais 

dá um passo largo para conter o dualismo do sistema educacional brasileiro, oferecendo, 
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ainda, as bases para recriação do modelo escolar, já que a escola enquanto instituição social 

complexa é impossível d

 

se 
estabeleça para os brasileiros a oportunidade de uma educação 

a retrospectiva 

istórica” (p.45). Ao assumir a retrospectiva histórica como pressuposto, introduz uma 

periodicização, que nas 

 

sa economia. O segundo período, que vai de 
930 a 1960, corresponde ao modelo de substituição das 

portações. O terceiro vai de 1960 aos nossos dias e foi 

interno (idem. p. 46). 

 

973) e Freitag (1986) – atribuem notória importância à Criação do Ministério da 

ducação e Saúde em 1930, como um prenúncio da criação de um sistema educacional 

estatal. 

 

iferentes momentos desse período fosse totalmente inoperante. De 
ato, durante todo o Brasil Colônia, funcionou aqui um sistema 

e ser transplantada. E afirma que 

[A LDB] vem gradualmente substituindo seus conceitos 
educacionais ainda difusos pelos novos conceitos técnicos e 
científicos, e apoiando uma reconstrução escolar, por meio da qual 

contínua e flexível, visando prepará-los para a participação na 
democracia e para a participação nas novas formas de trabalho de 
uma sociedade estruturada, industrializada e progressiva (p. 283).  

 

Freitag (1980) observa que a compreensão das medidas governamentais no campo 

educacional no período compreendido entre 1930 e 1975, somente podem ser entendidas no 

[...] “contexto mais amplo da sociedade brasileira, o que pressupõe um

h

suas palavras, satisfaz plenamente as suas intenções.  

O primeiro período abrange o Período Colonial, o Império e a I 
República – 1500 a 1930. Para esse período é característico o modelo 
agroexportador de nos
1
im
caracterizado como o período de internacionalização do mercado 

 

O período agroexportador, que perdurou de 1500 a 1929, desestabilizado pela crise 

mundial que provocou a crise do café no mercado interno e externo, foi marcado pela quase 

inexistência de um sistema estatal de educação. Os autores estudados – Teixeira (1969), 

Paiva (1

E

Isso não quer dizer que o sistema educacional correspondente aos 
d
f
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educacional montado pelos jesuítas que cumpriam com uma série de 

 
 

Os estudos realizados por Freitag (1986) nos possibilitaram inventariar cinco funções 

que, guardando seus aspectos históricos, passam a ser atribuídas à escola, quais sejam: 

funções, importantes para coroa portuguesa (FREITAG, 1986, p.47).  

produção da força de trabalho; reprodução da estrutura de classes; realocação de indivíduos 

na sociedade; reproduçã

 

o de realocação de indivíduos na estrutura de 
classes, era, portanto, dispensável. Restando-lhe ainda duas funções: 
a reprodução das relações de dominação e a reprodução da ideologia 

s que a Federação, Estado e 

 

classes

re

o das relações de dominação e a reprodução da ideologia dominante.  

Portanto, não havia nenhuma função de reprodução da força de 
trabalho a ser preenchida pela escola. [...] A reprodução da estrutura 
de classe era garantida pela própria organização da produção. A 
escola como mecanism

dominante (p.47).   
      

 

 O período de substituição das importações resulta como consequência imediata da 

crise mundial gerada em 1929 e se estende de 1930 a 1945. Situamos anteriormente a criação 

do Ministério da Educação e da Saúde, destacando a sua importância no lançamento das 

bases para implantação de um sistema estatal de educação. A Constituição Federal de 1934 

fortalece esse propósito ao estabelecer a necessidade da criação do Plano Nacional de 

Educação, com competências para supervisionar e coordenar as atividades de ensino em todo 

território nacional. Somando-se a essas medidas, o diploma legal citado, regulamenta as 

formas de financiamento e determina em quotas fixas os recurso

Município devem investir em educação no âmbito de suas competências administrativas e 

torna o ensino primário gratuito e o ensino religioso facultativo. 

 A Constituição Federal de 1937 empreende duas importantes modificações no sistema 

educacional: introdução do [...] “ensino profissionalizante, previsto, antes de tudo, para as

 menos privilegiadas, [Obriga as] indústrias e sindicatos a criarem escolas na área de 

sua especialização para os filhos dos seus empregados e membros” (FREITAG, 1986, p. 51). 
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Com a criação das escolas técnicas, que não habilitam seus egressos a ingressarem no 

ensino superior, acentuam-se a [...] “dualidade do sistema educacional que além de reproduzir 

ivamente assume o sistema educacional [...] “transformando-o gradativamente de 

institui

 a fase da 

ternacionalização do mercado interno, marcada pela aceleração e diversificação do 

processo de substituição

 

antipopulista. A política educacional que 
aracteriza esse período reflete muito bem a ambivalência dos grupos 
o poder. Essa política se reduz à luta em torno da Lei de Diretrizes e 

(FREITAG, 1986, p. 56).  

 
 (Paiva -1973; Teixeira - 1969; Freitag – 19886) fornecem 

elemen

ção de adultos, entendida como 

a força de trabalho para o processo produtivo, garante a consolidação e reprodução da 

sociedade de classes” (idem, p. 53).  

 As mudanças ocorridas no cenário nacional e internacional no período correspondente 

ao da substituição das importações produzem na consciência nacional a compreensão do 

papel estratégico da educação para estruturar e consolidar as mudanças sociais e econômicas 

em curso na sociedade brasileira. O Estado, no período compreendido entre 1930 e 1960, 

progress

ção outrora privada da igreja em perfeito aparelho ideológico de estado” (idem, 1986, 

p. 52).  

O período que se estende de 1945 ao início da década de 1960 compreende

in

 das importações com o incremento do capital estrangeiro. 

Podemos esquematicamente dizer que esse último período se 
caracterizou pela coexistência contraditória [...] de uma tendência 
populista e uma tendência 
c
n
Bases da Educação Nacional e à campanha da escola Pública 

 

Os autores referenciados

tos os quais nos possibilitam entender o que denominamos de crescimento lento do 

sistema educacional brasileiro.  

Paiva (1973) valida seus argumentos afirmando ser possível entender o 

desenvolvimento do sistema educacional brasileiro tomando por base o estudo dos 

movimentos de educadores. Assim, conclui que educa
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expans

 para quem os processos educativos estão dirigidos. Conclui 

que o 

istema educacional e, com base na 

retrosp

instituições responsáveis pela transformação do sistema de ensino, outrora privado, 

organizado e disseminado pela Companhia de Jesus, em um autêntico sistema público de 

 

 
1.1.2 O

ente explicada a partir dos 

movim

ão da escola elementar para os setores populares, esteve a serviço de segmentos sociais 

interessados na sedimentação ou recomposição do poder.  

Segundo Teixeira (1969), a escola se apresenta como uma instituição com um imenso 

potencial de humanidade. Contudo, afirma que são os atores sociais que detêm o poder quem 

dita a quantidade, qualidade e

sistema educacional brasileiro, na sua dualidade, produz e reproduz um modelo de 

escola para cada classe social. 

Freitag (1986) também critica a dualidade do s

ectiva histórica, esforça-se em compreender as mudanças empreendidas no ensino a 

partir das mutações desencadeadas na base econômica.  

Os autores aos quais nos referimos convergem no entendimento que o prenúncio do 

Sistema Educacional Brasileiro, na sua formação embrionária, começa a emitir sinais vitais a 

partir de 1930 e, nesse sentido, destacam a criação do Mistério da Saúde e da Educação como 

uma das 

ensino.  

 movimento dos educadores e a expansão do sistema educacional 

 

Paiva (1973, p.15) denomina de “ideologia dos educadores” a tendência dos 

pedagogos e outros profissionais de minimizar a importância dos aspectos sociais e políticos 

da educação. Admite que a referida tendência pode ser parcialm

entos desencadeados por militantes ou educadores que foram classificados e 

denominados de ‘entusiasmo, otimismo e realismo pedagógico’. 
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Constatamos que os referidos movimentos defendem ideias comuns que os 

aproximam, mas também adotam posturas que os diferenciam. O ponto de convergência 

corresponde à defesa da expansão da escola elementar para as camadas populares. 

Segundo Gadotti (2000, p. 275), a educação de adulto era entendida [...] “como 

popularização da educação oficial sob a hegemonia das classes dominantes, com o objetivo 

de consolidar o capitalismo dependente, integrando, principalmente, o campesinato”.   

O entusiasmo pedagógico tinha como preocupação central a expansão do sistema 

educac

corada na concepção ‘mágica’ da educação, a escola [...] “passa a ser um bem em 

si mesm o tal, sempre boa, seja pouca ou inadequada ou totalmente ineficiente. Algo 

será se

e vista o seu aspecto qualitativo. Para Teixeira, “Educar, no 

Brasil, transformou-se numa questão de formalidades técnicas legais [...] Para a expansão 

imprud

smo 

Educacional destacava o papel desempenhado pelo sistema educacional e por outros 

ional nos seus aspectos quantitativos, objetivando a recomposição do poder político, a 

luta contra a desnacionalização, melhorar a imagem do Brasil entre as nações e garantir a 

democracia.  

An

a, e, com

mpre aprendido e o que for aprendido constituirá sempre um bem” (TEIXEIRA, 1969, 

p. 280).  

 

Liderado por educadores de inspiração nacionalistas, também conhecidos como 

reformistas, o otimismo pedagógico acreditava no potencial da educação para solucionar os 

graves problemas sociais pelos quais passava a nação brasileira. Propunha a expansão do 

sistema educacional sem perder d

ente faltavam professores e alunos do tipo exigido pelos padrões altos e estranhos à 

cultura local” (ibidem, p.277).     

 

O realismo educacional congregava educadores de várias tendências, entre eles 

destacamos os que se autoafirmavam liberais, marxistas e cristãos de esquerda.  O Reali
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movim

-a como “Aquela que não teme o 

povo. Q

os homens e mulheres que dela participassem fossem 

conscie

tam, mas 

entos educativos na sociedade como um todo e suas consequências sobre a ordem 

vigente. Ainda tinham como preocupação central a relação entre educação e democracia. 

Ancorado no pensamento de Mannheim, encontramos na obra de Freire (1977) os 

conceitos de democracia fundamental e democracia militante. Para o autor, a democracia 

fundamental [...] “implica a crescente participação do povo no seu processo histórico” (p.55). 

Assim, ao se referir à democracia militante, caracteriza

ue suprime os privilégios. Que planifica sem enrijecer. Que defende sem odiar. Que 

se nutre da criticidade e não da irracionalidade” (p.122). 

Os grupos de esquerda preocupavam-se em analisar de que forma a educação poderia 

contribuir para a transformação da sociedade. Os cristãos atribuíam uma maior importância à 

cultura e à educação por ser fator de mudança social. A eles não interessava simplesmente a 

revolução social, era preciso que 

ntes de sua ação e capazes de uma interpretação objetiva das condições nas quais 

estavam submetidos na sociedade.  

Nesse percurso, emerge nos movimentos de educadores a concepção de educação 

popular com a [...] “orientação de libertação com o objetivo de estimular as potencialidades 

do povo através da conscientização, capacitação e da ampla participação social”, conforme 

esclarece Gadotti (2000, p. 275). Os realistas de esquerda tinham as seguintes preocupações 

comuns: os valores humanistas, educação como um meio para realização do ser humano; 

defesa da educação gratuita e obrigatória para todos; promoção da participação popular nas 

decisões políticas; educação como fator capaz de contribuir para o desenvolvimento 

econômico e educação das massas como instrumento de ampliação das bases eleitorais. Os 

setores populares nas suas lutas pelos direitos humanos e, nestas, se incluem as lutas pelo 

direito a educação que, no entender de Arroyo, [...] “não apenas os conquis
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redefinem as dimensões em que foram colocados quando outorgados pelos governos, pelas 

lites benevolentes, pelos intelectuais e formuladores de políticas” (2005, p. 120).  

 

 Tal relatório 

foi defendido por Freire no II Congresso de Educação de Adultos e, segundo a Professora 

Ana M ria Freire, foi a

Freire se tornou um edu

 

 gem muito peculiar e com uma filosofia da educação 
absolutamente renovada, ele propunha no relatório que a educação de 
adultos das Zonas dos Mocambos existentes no Estado de 

13

nacionalismo desenvolvimentista e ao pensamento social da igreja católica, enfatizando o 
                                                

e

1.1.3. Educação Popular 

 

Destacamos o II Congresso de Educação de Adultos realizado em junho de 1958, na 

cidade do Rio de Janeiro como um divisor de águas entre uma compreensão pedagógica que 

defendia uma educação neutra, alienante e universalizante e uma radicada no cotidiano 

político-existencial dos alfabetizandos e alfabetizandas. Fora realizada no Recife, em maio do 

mesmo ano, a 3º Comissão de Estudos da qual o Professor Paulo Freire foi o relator.  O 

evento, atividade preparatória para o referido congresso, deu origem ao documento “A 

Educação de Adultos e as Populações Marginais: O Problema dos Mocambos”.

a  partir da realização do II Congresso de Educação de Adultos que 

cador progressista. Dessa autora destacamos o seguinte: 

Com uma lingua

Pernambuco teria que se fundamentar na consciência da realidade da 
cotidianidade vivida pelos alfabetizandos para jamais reduzir-se num 
simples conhecer de letras, palavras e frases  (Ana Maria Araújo 
Freire, 1998).   

      
 

 A realização do II Congresso de Educação de Adultos possibilitou a formação de 

grupos de educadores comprometidos com a problemática da Educação de Adultos 

explicitamente comprometidos com escolhas político-ideológicas, que respondem ao 

 
13 - Centro Paulo Freire de Estudos e Pesquisas. O pensamento e fazer do Professor Paulo Freire, 29 de maio de 
1998.  
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papel social da educação como instrumento de recomposição política das estruturas sociais 

fora da ordem vigente. Reintroduzindo, assim, a reflexão sobre a ordem social no pensamento 

pedagógico brasileiro, influenciada pelas ideias isebianas e pelo pensamento católico 

europeu.  

 

 to 
operários, campesinato, professores universitários, intelectuais e 

lero católico [...] estava inclinado a romper com as tradições 
rcaicas e autoritárias, discriminatórias, elitistas e interditadoras, 

      

r 

outro l

lizava a educação como 

instrum

Este segmento mais progressista da sociedade brasileira, compos
por 
c
a
secularmente vigentes no Brasil (Ana Maria Araújo Freire, 1998). 

 

Parte dos educadores afiliados ao pensamento cristão e marxista empenha-se em 

movimentos de educação de adultos que enfatizam a importância da cultura popular e sua 

difusão.  Segundo Paiva (1973), o grupo de educadores cristãos pretendia não só formar 

eleitores para ampliar as bases representativas do modelo da democracia liberal brasileira, 

mas formar sujeitos conscientes da sua posição na estrutura socioeconômica do país. Po

ado, os educadores marxistas objetivavam, através da massificação da educação de 

adultos, a recomposição do poder político e a substituição do modo de produção capitalista. 

O pensamento governamental de base desenvolvimentista uti

ento de sedimentação do poder vigente, com a função de formar a mão-de-obra 

qualificada demandada pelo crescente processo de industrialização.  

O referido Congresso destacava a falência da Campanha Nacional de Educação de 

Adolescentes e Adultos, convergindo na defesa do financiamento estatal de organismos 

privados interessados na expansão da educação de adultos. Essa Campanha, extinta em 1963, 

na sua fase final contribuiu para novas formulações teóricas sobre o analfabetismo. 

Identificava o sujeito analfabeto como ser que participa da produção, que tem uma visão 

própria e muitas vezes amadurecida dos problemas que aprendeu a solucionar a partir da sua 
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luta cotidiana e deveria ser respeitado como alguém que raciocina e decide sem o domínio do 

alfabeto. Podemos concluir que as referidas formulações teóricas são incompatíveis com a 

compre

ovimento 

Educac

 da 

transfo

 objetivando expandir a escolarização de adultos no sentido de promoção e difusão 

cultura

 por voluntários defensores da 

ensão do analfabetismo como doença e do analfabeto como ser incapaz e 

improdutivo.   

Ainda na década de 1960, através das rádios católicas, são instaladas as redes de 

escolas radiofônicas, em parceria com a Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros 

(CNBB).  As referidas escolas serviram de base para a instaurauração do M

ional Brasileiro (MEB) que, coordenado por leigos, objetivava realizar um trabalho de 

promoção humana através da educação do povo, sem propósitos evangelizadores. 

O MEB, como movimento popular, objetivava oferecer à população rural uma 

educação de base em um contexto mais amplo. Pretendia ajudar ao homem do campo na 

promoção de reformas básicas que julgavam indispensáveis. Organizado através das escolas 

radiofônicas, interpretava a educação como um processo comunicativo a serviço

rmação do mundo. A educação ainda deveria se constituir em um processo de 

conscientização que tornasse possível a transformação das mentalidades e das estruturas. 

Após 1958, inicia-se o período de mobilização em defesa da educação de adultos. As 

esquerdas organizadas somam-se aos setores sem filiação político-partidária e, sem 

financiamento oficial do estado, fazem nascer, no seio dos movimentos sociais, movimentos 

educativos

l, dando visibilidade à valorização da cultura popular e ao preparo das populações 

urbanas.  

Impulsionados pela inadequação dos programas de educação de adultos existentes e 

pela necessidade de se buscar novas diretrizes para esses programas, emergem no contexto 

dos movimentos sociais a experiência dos Centros Populares de Cultura, vinculados à União 

Nacional dos Estudantes (UNE). Tais centros, formados
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difusão

o Movimento de Pé no Chão 

També

ário construtor, usuário participante, e, quase diria, 

patrocinador, através da abertura dos seus clubes de subúrbios, transformando-os em ‘núcleos 

de cult

Popular 

 MCP – se opõe à ideia da incapacidade do analfabeto e passa a percebê-lo como homem 

capaz e produtivo, respo

 

mpo de batalhas que 
demonstra o jogo de interesses políticos subjacente em toda ação 
social educativa, seja entendida como elemento do processo de 

 
rise orgânica 

decorre

tes de esquerda sentiam a necessidade de ampliação das 

bases eleitorais e passam a atuar em duas frentes: defesa do voto do analfabeto e promoção de 

programas educativos de massa. 

 cultural com caráter político-ideológico explícito, eram, contudo, sensíveis à 

problemática do processo de escolarização dos adultos. 

 O Movimento de Cultura Popular – MCP, no Recife, e 

m se Aprende, no Rio Grande do Norte, financiados pelos governos locais, 

consolidaram-se como movimentos essencialmente educativos. 

Segundo Weber (1984, p. 246), no dizer de Paulo Rosas, o Movimento de Cultura 

Popular pretendia a expansão da educação com a participação do povo [...] “não como 

usuários passivos, mas como usu

ura’ e centros de educação”. 

 

Inspirado no pensamento do educador Paulo Freire, o Movimento de Cultura 

–

nsável pela produção de grande parcela da riqueza da nação. 

O contraditório e conflituoso movimento de classe [...] torna-se o 
eixo de uma luta polarizada entre um projeto social de tendência 
popular e outro modernizante [...] um ca

organização de massas e política (educação extra-escolar), seja como 
escolarização (SOUZA, 1988, p. 33). 

 
 

Assim, o Movimento Educativo de Pernambuco nasce no interior da c

nte do referido processo de polarização política; e, através da atuação do educador 

Paulo Freire, passa a influenciar processos educativos em diversos continentes.  

Nesse período, os militan
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O alto índice de analfabetismo nas comunidades marginalizadas passa a ser assumido 

como consequência do atraso econômico, político, social e cultural e não como causa do 

referido atraso.  

Com suporte no conceito antropológico de homem, que nega a ideia do analfabeto 

enquanto ser inculto, e, por isso improdutivo, emerge um novo pensamento pedagógico 

preocupado com formulações teóricas que possam compreender a educação de adultos 

desvinculada do ensino elementar para crianças. As referidas formulações oferecem as bases 

para a concretização do Método Paulo Freire, destinado ao trabalho com adultos, e à 

elaboração de material didático que respeitava as condições de vida e o trabalho das pessoas 

adultas em processo de escolarização. 

Em Educação como Prática de Liberdade (1977), o Método Paulo Freire encontra-se 

estruturado em cinco fases: levantamento do universo vocabular do grupo; escolha das 

palavras geradoras, selecionadas a partir do seu sentido existencial, riqueza e dificuldades 

fonéticas e teor pragmático; criação de situações existenciais seguidas da criação de fichas- 

roteiro, que auxiliavam os coordenadores nos debates e decomposição das famílias fonéticas 

correspondentes aos vocábulos geradores. E sobre essa questão, o Professor esclarece: 

“Palavras geradoras são aquelas que, decompostas em seus elementos sintáticos, propiciam, 

pela combinação desses elementos, a criação de novas palavras” (FREIRE, 1977, p. 112).   

Dessa forma, concluímos que essas discussões ancoram as bases teóricas e 

metodológicas do pensamento educacional brasileiro, que se esforça em entender a educação 

de adultos no contexto da educação popular.  

Segundo Scocuglia (2003, p. 72), a educação popular incorpora a compreensão de que 

o [...] “ato de conhecimento teria como ponto de partida o conhecimento popular (senso 

comum e bom senso) sequenciado pela busca de um conhecimento mais elaborado”. Para 

Gadotti (2000, p. 272), a educação popular como [...] “concepção geral da educação pode ser 
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aplicada em qualquer nível de ensino ou em qualquer setor social; contudo, ela se dirige 

preferencialmente e majoritariamente às classes populares”. 

Após 1964, o único movimento que sobreviveu foi o MEB. Para tanto, custou-lhe a 

revisão dos pressupostos teóricos e metodológicos. Paralelamente às iniciativas do MEB, 

multiplicaram-se os movimentos de desenvolvimento comunitário e os programas de 

extensão universitária dedicados à educação de adultos. “Persistiram algumas iniciativas, 

desenvolvidas em igrejas, associações de moradores, organizações de base local e outros 

espaços de bases comunitárias, influenciadas pelas concepções da educação popular com 

intencionalidades políticas” (BRASIL-MEC, 2002, p. 15).  

Os últimos meses do ano de 1963 e os primeiros meses do ano de 1964 foram 

caracterizados pela ameaça de golpe e contragolpe. A educação e a alfabetização de adultos 

passaram a ser entendidas como um perigo para a estabilidade do regime militar e para a 

preservação da ordem capitalista. A expansão do processo de escolarização das massas 

colocou em choque os interesses das oligarquias urbanas e rurais. 

 Os programas de alfabetização passaram a ser entendidos como uma experiência 

extremamente ameaçadora aos ‘grupos direitistas’ que já não vislumbravam mais a 

possibilidade de recuperar eleitores, seja pelo processo de concessão do voto ao analfabeto ou 

pela via da alfabetização funcional. 

 

Durante muito tempo, considerou-se que uma pessoa estava 
alfabetizada quando sabia ler e escrever, ainda que em nível muito 
rudimentar. Foi essa concepção que orientou a maioria das 
campanhas de alfabetização de jovens e adultos em todo o mundo. 
Acreditava-se que, num par de meses, se pudessem ensinar os 
princípios básicos da codificação dos sons em letras e, a partir de 
então, os jovens adultos já estariam aptos a empregar esse 
conhecimento em proveito próprio. Essa concepção levou a maioria 
das campanhas de alfabetização de adultos ao fracasso. Encerradas as 
campanhas, jovens e adultos voltavam as suas vidas cotidianas, num 
ambiente em que a linguagem escrita estava praticamente ausente 
(RIBEIRO, 1999, p.35).  
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Para enfrentar o analfabetismo, o governo militar promoveu, de 1965 a 1971, a 

expansão da Cruzada de Alfabetização Básica Cristã (ABC), entidade de inspiração 

protestante idealizada no Recife, que contou com o apoio político e financeiro estatal e da 

Aliança para o Progresso, incrementada com recursos externos decorrente de convênio 

firmado pelo governo brasileiro com o norte-americano, conhecido como acordo 

MEC/USAID. Com apoio financeiro nacional e internacional, a Cruzada se consolidou no 

maior programa de educação de adultos.  

Segundo Paiva (1973), firmados os convênios, a educação de adultos passou a 

incorporar as prescrições do governo norte-americano e as atividades da Cruzada deviam ser 

majoritariamente dirigidas às regiões onde o Movimento de Cultura Popular exerceu maior 

influência, com o objetivo de neutralizar as ideias por ele disseminadas. O fim dos 

financiamentos externos e internos decretara a falência da Cruzada de Alfabetização Básica 

Cristã, pesando-lhe, ainda, as acusações de fabricar analfabetos funcionais e o caráter 

assistencialista nitidamente cristão protestante.  

Em 1969, é criada a Fundação MOBRAL como órgão mantenedor de programas de 

educação de adultos já existentes. Segundo Freitag (1986), o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL), destinado à alfabetização funcional de adultos, pode ser 

considerado uma medida para cooptação e contenção de operários. E explica: 

 
 
O MOBRAL não é o primeiro esforço alfabetizador. Mas é a 
primeira vez que o governo se encarrega de implantar um movimento 
que antes de nada menos alfabetize a força de trabalho e eleve o seu 
nível de qualificação. E é também a primeira vez que a alfabetização 
assume um caráter tão evidentemente ideológico e visa, de forma tão 
explícita, inculcar no operariado os valores do capitalismo autoritário 
(p. 92).   

  

 

Em 1970, o MOBRAL foi instituído como órgão executor dos programas de educação 

de adultos, retomando a ideia do analfabetismo como doença e que se fazia necessário 
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combatê-lo para melhorar a imagem do Brasil na comunidade internacional. A alfabetização 

compreendia a condição para integrar o analfabeto à vida social e econômica brasileira, por 

ser considerado um entrave ao progresso e, assim sendo, enfraquecer o estado nacional. 

Inicialmente, fora pensado para a população urbana analfabeta, na faixa etária de 15 a 35 

anos, que compreendia os cursos de alfabetização e educação integrada. 

   Os programas de alfabetização de adultos, instituídos após 1964, desenvolveram-se 

em oposição ao Movimento de Cultura Popular, que atingiu seu apogeu no período 

compreendido entre 1958 e 1964. Assim, conclui Freitag  

 

É preciso insistir na diferença entre a concepção alfabetizadora do 
MOBRAL e a exposta na Educação como Prática de liberdade ou na 
Pedagogia do Oprimido. No entanto, o MOBRAL não hesita em 
utilizar, extraindo-as do seu contexto filosófico e político, as técnicas 
de alfabetização de Paulo Freire. Podemos dizer que o método foi 
refuncionalizado como prática, não de liberdade, mas de integração 
ao modelo brasileiro ao nível das três instâncias: infraestrutura, 
sociedade política e sociedade civil (1986, p. 93). 

 

 

Com a aprovação da Lei nº 5.692/71 (LDB), foi introduzido o ensino supletivo com a 

finalidade de suprir a escolarização regular para adolescentes e adultos – aqueles que não 

tinham seguido ou concluído na idade própria –, bem como para propiciar estudos de 

aperfeiçoamento ou atualização para os que tenham seguido o ensino regular no todo ou em 

parte.  

Freitag (1986) destaca que do ensino supletivo, já no seu nascedouro, se depreendem 

quatro formas ou modalidades de ensino: aprendizagem, qualificação, suplência e 

suprimento. “A aprendizagem é compreendida como a formação metódica para o trabalho. 

Qualificação se refere aos cursos especiais de profissionalização. Suplência é a própria 

alfabetização e escolarização de jovens e adultos, como era praticada pelo Mobral” (p. 97-

98).  
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Até então, é nítida a compreensão de que a educação de massa sempre esteve a 

serviço de fins político-ideológicos, seja como instrumento de recomposição de poder ou 

como instrumento de sedimentação do poder vigente. O MOBRAL manifesta nítido caráter 

de sedimentação do poder, bem como a subordinação dos programas de educação de adultos 

a organismos internacionais consolidando, assim, o processo de tecnificação do sistema 

educacional brasileiro.   

 

Com o fim do período militar, o MOBRAL foi extinto e, em 1985, 
ocorreu a implantação da Fundação Nacional para Educação de 
Jovens e Adultos. A chamada Fundação Educar, que tinha como 
funções fomentar o atendimento às séries iniciais do 1º grau, a 
produção de material e a avaliação de atividades. Extinta, em 1990, 
as entidades civis passaram a arcar com a educação de jovens e 
adultos (BRASIL-MEC, 2002, p.16-17).  

 

 

Evidenciamos que a criação de escolas noturnas, em 1925, com a Reforma João 

Alves; o Fundo Nacional de Ensino Primário, em 1942; a Campanha de Educação de 

Adolescentes e Adultos, em 1947 e a implantação do ensino supletivo, em 1971, com a Lei nº 

5692/71 (LDB), contribuíram de forma decisiva para a compreensão da educação de adultos 

como uma modalidade de ensino.  Identificada como uma modalidade de ensino, a educação 

de adultos deve se adaptar às condições de vida e trabalho do adulto analfabeto ou pouco 

escolarizado, rompendo com a concepção da educação de adulto como mera expansão do 

ensino ofertado aos alunos em idade própria. Contudo, o embrião da educação de adultos, 

como uma verdadeira formulação dentro da educação popular, somente se verifica a partir do 

Movimento de Cultura Popular. É o conceito antropológico de cultura que redefine o conceito 

de homem. O homem analfabeto que produz boa parte das riquezas que circulam no país, na 

sua experiência cotidiana, também produz cultura.  

O entendimento do homem analfabeto é de que a leitura e a escrita são produtos 

culturais e podem por ele ser apropriados dentro do seu processo de humanização. O 
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conhecimento popular tem uma lógica própria e, em contato com o conhecimento escolar, 

poderá contribuir para construção de novos conhecimentos, capazes de elaborar e reelaborar 

conceitos que sirvam de referencial para construção de uma escola pública verdadeiramente 

popular e democrática, que perceba o aluno trabalhador como um sujeito que trabalha e que, 

para ampliar as suas oportunidades de trabalho, precisa continuar estudando.  

 

Ora, a democracia e a educação democrática se fundam ambas, 
precisamente, na crença no homem. Na crença de que ele, não só 
pode, mas deve discutir os seus problemas. Os problemas do seu 
País.  Do seu Continente. Do mundo. Os problemas do seu trabalho. 
Os problemas da própria democracia (FREIRE, 1977, p. 96).  
 

 
Segundo Gadotti (2000), a educação popular nasceu no calor das lutas populares, 

dentro e fora do Estado e, provavelmente, constitui a maior contribuição da América Latina 

ao pensamento pedagógico mundial. E destaca: 

 
 

Os protagonistas dos movimentos que lutavam pelo direito à educação 
nos anos 80 mostraram que a história não se faz apenas com grandes 
ideias e a partir do poder do Estado, mas também na luta invisível dos 
pequenos grupos. O analfabetismo não é doença ou erva daninha, 
como se costumava dizer: é a negação de um direito ao lado da 
negação de outros direitos. O analfabetismo não é uma questão 
pedagógica, mas uma questão essencialmente política (p. 276-280). 
 
 

A compreensão da educação como direito humano orientado para o pleno 

desenvolvimento da pessoa humana que não se desenvolve na ausência de outros direitos, 

dado o seu caráter interdependente, aproxima-nos do pensamento de Gadotti (2000), posto 

que o direito à educação tem uma natureza singular, haja vista além de ser um direito em si 

mesmo compreende um direito que promove o acesso a outros direitos. 
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1.1.4. Educação de Jovens e Adultos 
 
 
 A Educação de Jovens e Adultos foi institucionalizada no Brasil pela Constituição 

Federal de 1988, que define a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, 

a ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho. O Ensino Fundamental, de caráter obrigatório e gratuito, deve ser assegurado, 

inclusive, àqueles que a ele não tiveram acesso na idade própria.    

Em 1990, o Brasil participou da Conferência de Educação para Todos, em Jomtien, na 

Tailândia, na qual se reforçou a necessidade de expansão e melhoria do atendimento público 

na escolarização de jovens e adultos. Em 1994, foi aprovado o Plano Decenal, que fixa metas 

para o atendimento de educandos jovens e adultos, analfabetos ou pouco escolarizados. 

 

  Os milhares de jovens e adultos que voltam à escola à noite são a 
expressão mais eloquente de quão é complicado fazer escolhas entre 
viver, sobreviver e estudar. Esses jovens-adultos são a expressão dos 
seus paradoxos na construção do direito à educação. Em suas 
emaranhadas trajetórias humanas e escolares, parecem corrigir um 
dos princípios do credo progressista: a educação como formação para 
liberdade e para a cidadania. Nas suas trajetórias, seria mais preciso 
dizer: aprendendo a liberdade e a cidadania no exercício das escolhas 
entre viver, sobreviver e estudar. Aprendendo a liberdade e a 
cidadania não como produto da educação, da escola, mas da tentativa 
insistente de ir e de permanecer, sair e voltar à escola. Um sabor de 
um direito autoconstruído (ARROYO, 2005, p.113). 

 
 

Em 20 de dezembro de 1996, foi sancionada a Lei nº 9394/96, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), postulando a educação como processos formativos 

abrangentes que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade 

civil e nas manifestações culturais. Ainda preceitua que a educação escolar se desenvolve 

prioritariamente pelo ensino e deve se vincular ao mundo do trabalho e à prática social.  
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A Educação de Jovens e Adultos é destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos na idade própria, cabendo aos sistemas de ensino assegurar, de forma 

gratuita, oportunidades educativas apropriadas às características do educando, considerando 

seus interesses, condições de vida e de trabalho, estimulando o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola mediante ações complementares e integradas entre si.   

 
Na LDB, LEI nº 9394/96, a seção dedicada à educação básica de 
jovens e adultos reafirmou o direito destes a um ensino básico 
adequado às suas condições, e o dever do poder público de oferecê-lo 
gratuitamente, na forma de cursos e exames supletivos. A lei alterou 
a idade mínima para realização de exames supletivos para 15 anos, 
no Ensino Fundamental, e18, no Ensino Médio, além de incluir a 
educação de jovens e adultos no sistema regular. As Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos define a 
EJA como modalidade da Educação Básica e como direito do 
cidadão assumindo [...] a ideia de reparação, equidade e qualidade 
(BRASIL-MEC, 2002, p.17).  
 
 

 Ressaltamos, como marco importante para Educação de Jovens e Adultos, a 5ª 

Conferência Internacional sobre Educação de Jovens e Adultos (CONFINTEA) realizada em 

julho de 1997, na cidade de Hamburgo, na Alemanha. A 5ª CONFINTEA foi precedida por 

uma Conferência Regional para a América Latina e Caribe realizada em janeiro de 1997, no 

Brasil. 

 As orientações emanadas da Conferência de Hamburgo nos provocam a revisitar o 

nosso objeto de pesquisa, já mencionado no corpo desse trabalho, que se materializa no 

esforço de investigar como se relacionam a educação em direitos humanos e a prática 

pedagógica na educação de jovens e adultos. No conjunto das recomendações dessa 

conferência destacamos a seguinte:  

 

[A EJA deverá] contribuir para formação de cidadãos democráticos, 
mediante o ensino dos direitos humanos, o incentivo à participação 
social ativa e crítica, o estímulo à solução pacífica dos conflitos e a 
erradicação dos preconceitos culturais e da discriminação por meio 
de uma educação intercultural (BRASIL-MEC, 2002, p.19).  
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Contudo, concluímos que as recomendações gestadas na referida Conferência 

reconhece o papel preponderante da escola para construção de uma cultura de paz e o ensino 

dos direitos humanos como estruturantes dos processos educativos. Segundo Freire (1977, p. 

113-122) [...] “conhecer é interferir na realidade” ao passo que a educação compreende [...] 

“um esforço para libertação do homem.” Candau (2008, p. 22) [...] “propõe um 

multiculturalismo aberto e interativo, que acentua a interculturalidade por considerá-la mais 

adequada para a construção da sociedade democrática, pluralista e inclusiva”.  

O educador em direitos humanos, ao se conceber como promotor e defensor de 

direitos, assume que seu protagonismo deve se fundamentar numa cultura de paz. A esse 

desafio se soma um trabalho marcado por ações educativas que forme as consciências das 

pessoas sobre a questão da negação de direitos como a causa da violência, uma vez que essa 

negação gera uma luta para a conquista deles – luta que nem sempre segue o caminho da 

justiça e do direito.     

Segundo Benevides (2000, p. 1), voltada radicalmente para mudança, a educação em 

direitos humanos tem natureza permanente, continuada e global, visa à inculcação de valores 

para atingir corações e mentes, emoção e razão. 

 
Educação em Direitos Humanos é essencialmente a formação de uma 
cultura de respeito à dignidade humana através da promoção e da 
vivência dos valores da liberdade, justiça, da igualdade da 
solidariedade, da cooperação, da tolerância e da paz [...] os quais 
devem ser transformados em práticas. 
 

 
Dom Hélder Câmara (1909-1989), nos seus sermões, fazia uma distinção clara entre a 

ação solidária e a ação assistencialista. Na ação assistencialista, os ricos dão aos pobres o 

resto, o que sobra de suas riquezas. A ação solidária é diferente, além de não ser violenta, não 

é assistencialista. Na ação solidária, são os pobres ajudando os pobres, repartindo o pouco 

que têm.   Segundo Gadotti (2000, p.280), a qualidade da educação de jovens e adultos não 
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deverá ser mensurada [...] “pelos palmos de saber sistematizados pelos alunos. Ela deve ser 

medida pela possibilidade que os dominados tiveram de manifestar seu ponto de vista e pela 

solidariedade que tiver sido criada entre eles”.  

Arroyo (2005) visualiza o estudo das trajetórias humanas e as especificidades dos 

tempos humanos como campos significativos para melhor conhecer os educandos. Admite 

que a trajetória humana e a trajetória escolar dos educandos encontram-se misturadas, não são 

lineares, nem planas, mas contraditórias, cheia de luzes e sombras. Segundo esse autor 

 

Desta vez ou encontramos a luminosidade no convívio entre mestres 
e educandos, ou teremos que andar na escuridão da noite. Para 
continuarmos o longo percurso escolar, teremos que buscar luz no 
próprio cotidiano escolar. [...] Politizar o cotidiano no qual vai se 
tecendo o direito à educação. A vida é incapaz de ocultar suas 
matrizes políticas. [...] Na trajetória de alunos e mestres se refletem 
valores, dignidade, processos de humanização, emancipação, 
libertação que carregam luminosidades capazes de dar sentido a 
viagens noturnas. Nossas viagens à luz da noite são tão parecidas 
com aquelas que vêm fazendo coletivos inseridos em tantos 
movimentos sociais. Lutam pelo que há de mais elementar no 
humano viver: terra, teto, trabalho, vida para eles e seus filhos. 
Luminosidades capazes de iluminar suas lutas (p.52).     

 
 
 No corpo desse trabalho, já nos reportamos à concepção do inacabamento e do caráter 

histórico do ser humano. Contudo, provocado pelos estudos de Arroyo (2005), voltamos a 

repensar as referidas concepções à luz do pensamento freireano. Segundo o autor, saber-se 

ser histórico  

 
 
Significa reconhecer que somos seres condicionados, mas não 
determinados. Reconhecer que a historia é tempo de possibilidade e 
não de determinismo que o futuro [...] é problemático e não 
inexorável. [...] Na verdade, o inacabamento do ser ou sua 
inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, há 
inacabamento. Mas só entre mulheres e homens o inacabamento se 
tornou consciente (FREIRE, 1996, p. 19-50).  
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Arroyo (2005) não se opõe à concepção de homem como ser histórico e inacabado. 

Acrescenta ao legado Freireano que cada tempo humano emite seus próprios sinais. Os 

educandos jovens e adultos, nas suas trajetórias humanas se apresentam na sua totalidade, 

como sujeitos sociais e culturais, éticos e cognitivos. Na inconclusão, os seres humanos 

jovens ou adultos se plasmam no cotidiano como seres concretos que sentem na pele diversos 

preconceitos por pertencerem a um grupo humano predominante pobre, negro, feminino, 

habitantes de favelas e invasões, que resistem e sobrevivem como analfabetos em um mundo 

letrado. “A educação nos vai conformando como humanos, mas exige a condição prévia de 

uma existência humana.” (p.104).  Existem desencontros entre os tempos de ensinar e 

apreender. “Os processos de ensinar e aprender estão atrelados a tempos que têm que ser 

levados em conta e respeitados” (p.215). 

Concluímos que a Educação de Jovens e Adultos, além de respeitar as características 

do educando, considerando seus interesses, condição de vida e de trabalho, também deverá 

respeitar seus tempos humanos. 

Dos estudos realizados, já consta no corpo teórico desse trabalho, evidenciado como 

princípio pedagógico, que os conteúdos ou temáticas inerentes à Educação em Direitos 

Humanos devem permear todo o currículo, não devendo ser reduzido a uma disciplina ou  

área curricular específica. Partimos do pressuposto de que o referido princípio dá visibilidade 

ao Projeto Político Pedagógico da Escola como lócus privilegiado para incorporar a 

Educação em Direitos Humanos à prática pedagógica na Educação de Jovens e Adultos. 

Inferimos que se encontram na realidade, especialmente na realidade mais próxima dos 

espaços educativos, os conteúdos e a razão de ser da educação em direitos humanos. Nesse 

sentido, [...] “todas as disciplinas podem ilustrar, de uma maneira ou de outra, a perspectiva 

dos direitos humanos” (RAYO, 2004, p. 67).   
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Veiga (1995, p. 11-13), identifica o projeto político-pedagógico com “a própria 

organização do trabalho pedagógico da escola como um todo. [...] Ele é construído e 

vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos com o processo educativo”.  

Miguel Arroyo (2005) chama a atenção para a dimensão formativa do projeto 

político- pedagógico da escola. Assim, compreende que o seu processo de construção 

demanda o envolvimento coletivo da comunidade escolar e até da sociedade, o que lhe 

confere caráter público. E afirma que 

 

É uma produção social pública. [...] Estamos vivendo uma nova 
relação do educativo e dos seus profissionais com o público, com a 
sociedade, com os interesses sociais e políticos. [...] A categoria se 
descobre sujeito de intervenção pública. Se expõe e é julgada como 
categoria [...] projetam a imagem docente para além da sala de aula. 
Afirmam trajetórias mais coletivas. [...] São experiências que fazem 
parte do circuito formador de um corpo de professores [...] que vêm 
avançando à condição de intelectual da sua própria docência (p. 172-
181). 
   

 

Segundo José Batista Neto (2005, p. 102-103), quando se trata de qualidade de uma 

instituição educacional, é preciso ter claro que as condições matérias são necessárias, mas 

não são suficientes para garantir a qualidade da educação. De acordo com o autor, 

 

[...] se as condições materiais são um elemento importante para construção da 
qualidade da educação, esse não é o único. A qualidade de uma instituição 
educacional depende do seu projeto pedagógico. [...] A qualidade do Projeto 
Pedagógico [...] pode significar educar o cidadão para expressar e expressar-
se através da participação na vida da instituição educacional, um lugar de 
aprendizagem da democracia participativa. Formar o cidadão para a 
participação crítica na vida social e política. Formar para interferir nas 
decisões e rumos da sociedade. Educar pode também significar o acesso a 
ferramentas de leitura, dos bens de sua cultura local, regional e nacional. 
 
 

 
As assertivas de Arroyo (2005), Batista Neto (2005) e Veiga (1995) nos instigam a 

pensar como as instituições educativas incorporam a problemática específica da educação de 



 53

jovens e adultos ao seu projeto político-pedagógico e se o Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos (2006) e as Leis 10639/03 e a 11.465/08 lhes servem como fundamentos.  

As Leis nº 10.639/03 e a nº 11.465/98 alteram o Artigo 26, da Lei nº 9.394/96 (LDB), 

tornando obrigatório o estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Estabelece 

que o conteúdo programático a que se refere o estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da 

população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da História da 

África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, as culturas negra e 

indígena brasileiras, o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 

contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil.  

 

Assim como a Lei nº 11.465 determina que os conteúdos referentes à história e à 

cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo 

o currículo, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2006) estabelece como 

princípio que os conteúdos da Educação em Direitos Humanos não deverão se resumir a uma 

disciplina ou área especifica do currículo. Segundo Gadotti (2000, p.223) [...] “a concepção 

de trabalho interdisciplinar [...] parte da ideia de que as várias ciências deveriam contribuir 

para o estudo de determinados temas que orientariam todo o trabalho escolar”.   

 

 

1.1.5. Educação como processo de humanização do ser humano: interculturalidade e 

direitos humanos  

 

Souza mostra-se preocupado em desenvolver elementos para uma reflexão pedagógica 

sobre as novas tarefas da educação num contexto de pós-modernidade/mundo, caracterizado 
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pelo pluriculturalismo, pelo assistencialismo e pela rede de inclusão perversa – contexto no 

qual o autor afirma estar inserido o Brasil, desafiado por seus enormes problemas 

econômicos, políticos, sociais e educacionais, inclusive os da educação escolarizada, da 

maioria da população –, e para quem a educação, que se realiza através da práxis pedagógica, 

[...] “prática educativa refletida e teorizada”, conforma-se como uma atividade cultural para o 

[...] “desenvolvimento da cultura, tendo em vista a construção da humanidade do ser humano 

em suas diferentes feições” (2007, p. 207-376).  

Segundo Freire (2005, p. 42), a práxis compreende [...] “a reflexão e ação dos homens 

sobre o mundo para transformá-lo”. “A transformação se dá apenas no processo em e a partir 

da cotidianidade [...] que obriga a condutas inéditas, as quais [...] devem ser aprendidas e 

promovidas pedagogicamente” (GUTIÉREZ e PRADO, 2002, p. 44).  

Os processos educativos deverão contribuir para a compreensão de que no interior de 

cada cultura existem elementos que estão a serviço da humanização e da desumanização do 

ser humano. A educação deve guiar-se pelas positividades identificadas no interior de cada 

cultura e contribuir no processo de humanização dos homens e das mulheres. 

 Os conflitos cognitivos, presentes nos processos de ressocialização mediado por uma 

autêntica prática pedagógica são resultados do confronto entre o saber que o individuo possui 

e as informações a que tem acesso por diversos meios. 

De acordo com Souza (2004), a ressocialização, entendida como uma das tarefas da 

educação, inclusive da escolar, comporta dois processos simultâneos: a recognição, 

caracterizada pela reinvenção que o ser humano faz de si mesmo, possibilita uma 

compreensão diferente do mundo, do outro, da cultura e da existência, ao passo que a 

reinvenção implica na construção de novas formas de emocionar-se e de agir. A 

ressocialização, conformada pela recognição e reinvenção, possibilita a construção de um 
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saber novo, que não se pretende hierárquico, mas diferente, que poderá estar a serviço de 

processos educativos humanizantes ou desumanizantes.  

Esses novos saberes, somente quando entendidos nas suas positividades, poderão 

fundamentar processos educativos humanizantes. No esteio do pensamento de Gutiérrez e 

Prado (2002), compreendemos que a educação deverá construir um presente capaz de projetar 

um futuro melhor. Assim, na sua concepção, a educação consiste em [...] “processos de 

elaboração de sentidos. [...] A vida cotidiana é o lar do sentido. [...] Aprender é querer, 

compartilhar, dar sentido, interpretar, expressar e viver” (p.62-55-67).  

Diante do novo, o sujeito poderá esboçar uma atitude de rejeição, submissão ou de 

diálogo intercultural. Segundo Souza (2007, p. 137)  

 

As aprendizagens vão acontecendo pelas reações que tenho ao que 
vejo, faço e sinto em relação ao que os outros e eu mesmo fazemos, 
dizemos e sentimos. Ao que a escola ensina. Ao que as igrejas 
professam. Ao que os ricos fazem. Ao que os trabalhadores e 
trabalhadoras sofrem. Aos medos que sentimos. Essa reação pode ser 
de aceitação, rejeição ou transformação.  

 

 

A aprendizagem, que implica na invenção e reinvenção, não se processa pela rejeição 

nem pela submissão. A aprendizagem verdadeira só é possível pelo diálogo intercultural. O 

diálogo intercultural permite a construção de um novo conhecimento, possibilitado pela 

interlocução entre as diferentes culturas, perspectivas teóricas, epistemológicas e ideológicas. 

Promove nos homens e nas mulheres um novo saber de si e do mundo. Contudo, é partindo 

das experiências dos educandos e da [...] “heterogeneidade da cultura que o professor poderá 

preparar melhor seus alunos para a vida em uma sociedade onde as diferenças se expressam 

frequentemente na desigualdade e na discriminação” (RAYO, 2004, p.67).    
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Souza (2007, p. 294) identifica a pluriculturalidade como uma das características da 

pós-modernidade/mundo. Acrescenta que a passagem de uma sociedade pluricultural para 

uma sociedade multicultural constitui um problema ético-político-pedagógico e educativo. Na 

dimensão utópica da educação popular lançamos a [...] “aposta que a multiculturalidade possa 

vir a ser a característica fundamental de uma sociedade democrática”. O autor afirma que 

 

O multiculturalismo é potencialmente uma riqueza. Para que a 
multiculturalidade seja uma riqueza concreta, é necessário instaurar 
uma interpenetração entre todas as culturas sem apagar as 
identidades específicas de cada uma delas. Isso implica 
necessariamente transformar as relações multiculturais, com tudo que 
este dinamismo implica em termos de comunicação e de interação, 
em relações verdadeiramente interculturais (RAYO, 2004, p.69).         

 

 

Nas trilhas de Carvalho e Souza (2007), a educação popular, que tem suas origens na 

[...] “tradição de rebeldia das camadas oprimidas da população,” deverá ser entendida [...] 

“como prática educativa engajada politicamente, comprometida com os segmentos sociais 

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

perversa” (p. 374).  

A multiculturalidade, enquanto fenômeno que implica na possibilidade de diversas 

culturas conviverem em um mesmo espaço e de enriquecerem-se mutuamente, conforma uma 

nova ética que afirma a diversidade como um direito. A interculturalidade, enquanto atitude 

de escuta conforma-se pelo diálogo entre diferentes conhecimentos e saberes que entram em 

interação e possibilita formulações híbridas resultando novas maneiras de conhecer e saber. 

Esse novo saber-conhecer compreende a síntese da cognição, da ética, da estética, da técnica 

e da política. Na concepção de Rayo (2004), “A educação intercultural significa interação, 

intercâmbio, abertura, solidariedade e comunicação” (p. 68). 
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A educação popular como uma pedagogia construída a partir das situações de 

opressão, exploração, subordinação e inferiorizarão da maioria das populações empobrecidas 

do mundo, ocupa-se da construção de um saber teórico-prático capaz de orientar todos e 

quaisquer processos educativos escolares ou não. A centralidade da educação popular 

consiste na problematização das opções históricas que lhe deram origem a fim de debater sua 

incidência na realidade cultural e sua adequada contribuição aos processos de dignificação da 

vida, especialmente nos lugares em que se encontra mais ameaçada. De acordo com Rayo 

(2004), “a Educação em Direitos Humanos se inicia com o Movimento de Educação Popular 

e é promovida pelos movimentos sociais e pelas organizações não-governamentais em 

diferentes países” (p. 232). 

A educação popular consiste em uma pedagogia que formula uma concepção de 

educação, com finalidades educativas, com conteúdos e distintivos pedagógicos, que se 

evidenciam por meio da práxis pedagógica em qualquer âmbito e agência educativa, 

enquanto versão da teoria crítica da educação que nos permite a apreensão da realidade que 

desejamos transformá-la. Segundo Gutiérrez e Prado (2002), os processos educativos devem 

se empenhar [...] “na construção de um futuro melhor. É impossível preparar-se para um 

futuro melhor sem partir desse presente deteriorado e perturbado” (p.51). 

A Pedagogia, inserida no campo das ciências humano-sociais, compreende um corpo 

de conhecimentos teórico-prático. A sua dimensão teórica propõe a formulação de uma 

concepção da formação humana do sujeito e, na dimensão prática, fornece elementos para 

compreensão da ação humana no mundo e procedimentos para a realização das atividades 

culturais, assumindo como tarefa principal a transformação do existente na busca de 

humanização. Assim, Gutiérrez e Prado (2004) entendem que “os processos de humanização 

que a nossa sociedade requer devem principiar por significar tudo que fazemos e impregnar 
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de sentido muitas práticas de vida cotidiana, bem como o sem-sentido de muitas outras” 

(p.114).  

 Os processos educativos, desafiados à humanização dos seres humanos, se 

desenvolvem em espaços contraditórios, permeados por ambiguidades e tensões que 

possibilitam a formulação de construtos teóricas e epistemológicos multivariados capazes de 

contribuir na formação de educadores comprometidos com a construção de alternativas 

econômicas, políticas, institucionais, interpessoais e cognitivas pela vivência de relações 

democráticas na prática pedagógica, além de contribuir com a sua teorização. Ainda de 

acordo com esses autores, “ao projeto de democracia a partir dos poderes centrais (governos, 

partidos políticos) será necessário contrapor-se um projeto de vivência democrática centradas 

na cooperação, colaboração e outra organização social” (ibidem, 2002, p.83). 

A colonização dos diversos processos educativos pela escola condicionou a reflexão e 

análise de diferentes práticas pedagógicas, a partir do modelo escolar, determinando o pensar 

e o agir dos níveis elementares de ensino em função da universidade, incorrendo no erro de 

pensar como direito somente a educação escolar. Por outro lado, negando a prerrogativa de 

que os sujeitos aprendem em qualquer espaço educativo e que os processos educativos, 

inclusive o escolar, são direitos inalienáveis de todos os seres humanos. Gutiérrez e Prado 

também afirmam que “qualquer conquista educativa é sempre relativa, ao contrário das 

conquistas escolares, que são valorizadas como se fossem absolutas” (idem, 2002, p.88).   

 A Pedagogia, em comunhão com as demais ciências humano-sociais, comporta como 

finalidade-meio criar condições para a realização dos processos de recognição e reinvenção 

para possibilitar a ressocialização. 

 O processo de ressocialização, como uma proposição capaz de criar um conhecimento 

novo, diferente, necessário à transformação da sociedade, tomará como categorias fundantes 

o diálogo, inserido na atividade de reexame dos avanços técnicos e na reflexão sobre as suas 
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consequências no processo de humanização, bem como cria os elementos objetivos e 

subjetivos necessários à sua apropriação para que pertença a toda humanidade. Deverá, ainda, 

considerar os elementos de diferenciação, motivo de enriquecimento mútuo e 

complementação, e não como elementos a serviço da exploração, exclusão, dominação ou 

subordinação.  

Souza (2007) denuncia ser presente nas discussões entre os profissionais da educação 

a turvada confusão conceitual entre escola e educação.  Para esse autor, os processos 

educativos fizeram-se presentes durante toda a história da humanidade, o que significa dizer 

que não existiu civilização humana que não tenha vivenciado processos educativos. Já a 

escola, como invenção da modernidade, é historicamente recente. Legitimando a afirmação 

de que, na história da humanidade, a educação tem um caráter permanente, ao passo que a 

escola tem um caráter intermitente, Teixeira (1969) afirma que  

 

A escola propriamente dita somente aparece em processo avançado e 
complexo da cultura, quando esta, já consciente, adquire técnicas 
intelectuais da leitura e da escrita e o saber pelo livro, cuja 
transmissão não se deve efetuar senão sistematicamente. A escola 
surge como uma instituição já altamente especializada proposta a 
formação de intelectuais, de letrados, de eruditas, de homem de saber 
ou de arte (p. 35).     

 

 

A democracia nasce atrelada à ideia de participação política e de garantia dos direitos 

civis. A escola que nascera atrelada aos interesses da burguesia urbana, cuja organização 

curricular e do próprio espaço escolar atendia as características e necessidades da burguesia, 

passou a ser demandada por setores populares que empreenderam lutas no interior do próprio 

estado para tornar de fato o que o estado burguês tornara de direito. 

No entanto, com a inserção das camadas populares nos processos de escolarização 

formal, a escola passa a ser questionada a partir dos altos índices de deserção e repetência. 

Verifica-se que o modelo escolar organizado, tomando como referência as formulações 
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burguesas, mostra-se totalmente ineficiente na condução bem-sucedida dos novos atores 

oriundos das camadas populares, o que implica repensar a instituição escolar e os interesses 

urgentes das classes trabalhadoras, considerando suas trajetórias humanas, condições de vida 

e de trabalho, bem com suas maneiras peculiares de pensar e agir. 

A concepção de práxis pedagógica coerente com a educação popular se fundamenta 

em processos educativos historicamente situados no interior de uma determinada cultura, 

organizados de forma intencional por instituições socialmente criadas para esse fim e que 

como ação social coletiva institucionalizada, conformada pelas práticas docente, discente, 

gestora e pela prática epistemológica ou gnosiológica, encontra-se permeada pela afetividade.  

A prática docente, discente, gestora e epistemológica, nas suas singularidades e 

complexidades se inter-relacionam e produzem os conteúdos pedagógicos a serem 

trabalhados por meio dos programas, planos e projetos determinados institucionalmente. 

A educação é entendida como toda atividade cultural na qual se dá o processo de 

ensino-aprendizagem, escolarizado ou não. Já a Pedagogia, entende-se como reflexão teórico-

crítica da educação, configurada na síntese dos conhecimentos necessários à realização da 

educação, como prática específica da formação humana, que adquire concreticidade por meio 

de uma proposta pedagógica. 

 Nesse entendimento, a relação entre educação e cultura é inerente. A educação escolar 

seleciona no interior da cultura a porção do conhecimento que deve ser escolarizado, 

definindo seus objetivos e áreas.  

É nesse sentido da cultura numa perspectiva intercultural que trazemos o pensamento 

de Carvalho (2004), que assegura não ter como pretensão desenvolver teorização sobre o 

conceito de interculturalidade. A mesma formula um mapa arqueológico, no qual elege 

regiões discursivas. Nelas decide realizar escavações com o objetivo de identificar as 

condições de emergência do discurso pela interculturalidade no campo curricular da 
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Educação de Jovens e Adultos, nos anos 1990 a 2000. Afirma que em didática, o termo 

currículo, [...] “compreende várias noções, mas todas têm a ver com a caminhada que o aluno 

vai fazendo ao longo de sua vida acadêmica [representando] a porção da cultura que foi 

selecionada em determinado momento histórico para ser escolarizada” (CARVALHO, 2004, 

p.61-62). E continuando, essa autora identificou que o conceito de interculturalidade tem 

natureza ambígua, é polissêmico, seu significado depende da região discursiva na qual está 

ancorado e que essa mesma ambiguidade perpassa o campo epistemológico.  

Dada sua polissemia, Carvalho (2004) propõe que no campo educacional a professora 

e o professor deverão ter o devido cuidado ético para identificar nas diferentes regiões 

discursivas e nos seus mecanismos de enunciação o sentido que o conceito de 

interculturalidade alberga, para que possa melhor se posicionar diante da diversidade cultural 

do educando. Assim sendo, a diversidade passa a ser compreendida como um fator de 

complementaridade e enriquecimento da humanidade em geral. 

A autora ainda adverte que no interior de cada região discursiva o conceito de 

interculturalidade poderá ser analisado a partir de perspectiva diferente, o que o torna 

ambíguo dentro de uma mesma região discursiva. Conclui que a discussão sobre a 

interculturalidade não tem interessado à sociedade como todo, mas, principalmente, a 

segmentos sociais que sofrem diferentes processos de discriminação social e cultural.    

 

Parece-nos que a entrada em cena do discurso pela interculturalidade 
na escola, no currículo da educação de jovens e adultos [...] vem 
afirmar o currículo como uma ferramenta necessária na veiculação 
do discurso educacional, fundados nos princípios da ética, da 
democracia e dos direitos humanos (CARVALHO, 2004, p. 342). 
 
 

 
Segundo Souza (2006, p. 120-123-145), não nos encontramos em uma situação de 

multiculturalidade como configuração social consolidada, o que não pode ser confundida com 



 62

a diversidade cultural ou pluriculturalidade. “A multiculturalidade se caracteriza como 

formas de convivência conscientemente assumidas entre culturas ou traços culturais 

diferentes numa mesma cultura, através do diálogo crítico entre elas, ao tempo que as/os 

potencializa no seu desenvolvimento.” Já a interculturalidade se conforma no diálogo crítico 

entre culturas ou entre traços culturais diferentes no interior de uma mesma cultura. O desafio 

dos processos educativos interculturais é transformar a [...] “pluriculturalidade ou diversidade 

cultural, através de diálogo crítico entre as culturas ou das culturas [...] numa 

multiculturalidade”.  O autor referenciado anuncia que na teoria da multiculturalidade, 

defendida por Freire, é possível identificar duas novas dimensões:  

 

[...] “a do inacabamento da multiculturalidade e a de tensões não 
antagônicas entre culturas”. [A] complexidade da percepção, da 
análise e das perspectivas de se trabalhar a questão da 
pluriculturalidade tendo em vista a utopia da interculturalidade 
[revelam-se] sempre inconclusa construções de situações de 
multiculturalidade.  

 

 

No esteio de Carvalho (2004) e Souza (2006), considerando suas afiliações com o 

pensamento freireano, a discussão da natureza inerente entre educação e cultura, que 

ousadamente poderíamos dizer de uma relação de natureza simbiótica, possibilitou a 

emergência da discussão sobre a interculturalidade que vem a contribuir para formulações no 

campo dos direitos humanos do postulado da diferença como direito. 
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CAPÍTULO II - DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Afirma-se que os Direitos Humanos são produtos da fusão e consagração do 

pensamento filosófico, do desenvolvimento jurídico e das idéias surgidas com o cristianismo. 

Do ponto de vista filosófico, os Direitos Humanos se assentam no pressuposto de que 

a pessoa humana é essencialmente a mesma em qualquer parte do planeta, devendo-se 

respeitar a sua individualidade e as peculiaridades de sua cultura. Comparato (2006) 

compreende que “os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e culturais que 

os distinguem entre si, merecem igual respeito, como únicos entes no mundo capazes de 

amar, descobrir a verdade e criar a beleza” (p. 1).   

O Cristianismo legou à cultura política humana a afirmação do valor transcendente da 

pessoa humana e o postulado da limitação do poder pelo direito e do direito pela justiça. 

Segundo o autor supracitado, fundamenta-se na concepção de ser humano como ser [...] 

“demiurgo de si mesmo e do mundo em torno de si” (idem, p. 6). O ser humano tem uma 

essência intermediária entre a natureza divina e a natureza humana. O Cristianismo conclama 

que a paz não significa simplesmente a ausência de conflitos: a paz se realiza na relação que 

os seres humanos (homens e mulheres) estabelecem com Deus, com o outro, consigo mesmo 

e com a natureza. A justiça é restauradora e sua preocupação não é com a punição dos que 

erram. Porém a injustiça, sendo um ato de desamor é, portanto, pecado.    

No campo do Direito, duas importantes teorias se destacam na justificação dos 

direitos humanos: a jusnaturalista e a positivista.  

O jusnaturalismo admite a existência de um direito anterior e superior às leis escritas 

que se fundamentam em uma ordem superior, universal, imutável e inderrogável.  
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A dignidade existe mesmo quando não é reconhecida pelo Direito. Ela compreende 

qualidade inerente a todo e qualquer ser humano, portanto é irrenunciável e inalienável. 

Nessa perspectiva, Sarlet (2006) destaca:  

 

Assim sendo, temos por dignidade da pessoa humana a 
qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser 
humano que o faz merecedor de respeito e consideração por 
parte do Estado e da comunidade, [...] implicando um 
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 
pessoa tanto contra qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a garantir as condições existenciais 
mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 
promover sua participação ativa e corresponsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunidade com 
os demais seres humanos (p. 60).    
 

 

 O Positivismo fundamenta a existência dos direitos humanos na ordem normativa, 

como legítima manifestação da soberania popular, postulando que são direitos humanos 

aqueles previstos no ordenamento jurídico. 

   Segundo o Positivismo Jurídico, as teorias filosóficas como primeiras afirmações dos 

direitos do homem são pura e simplesmente a expressão de um pensamento individual, 

portanto universais como conteúdo, à medida que se dirige ao homem racional fora do espaço 

e do tempo; porém, são extremamente limitadas em relação à sua eficácia por 

compreenderem propostas para um futuro legislador. Somente quando acolhidas por um 

legislador e postas na base de uma nova concepção de Estado a afirmação dos direitos do 

homem ganha forma e se constitui no ponto de partida para a formulação de um autêntico 

sistema de direitos. 

O segundo momento da afirmação dos direitos do homem corresponde ao percurso do 

direito pensado para o direito realizado. Admite-se que no trânsito do direito pensado ao 

direito realizado, a afirmação dos direitos do homem ganha em concreticidade e perde em 

universalidade. Os direitos passam a ser protegidos no âmbito dos Estados que os 
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reconhecem, deixam de ser direitos do homem e transfiguram-se em direitos dos cidadãos de 

um Estado particular.  

A terceira fase corresponde ao momento de transformação dos direitos dos cidadãos 

em direitos do homem, não apenas proclamados, mas protegidos. Bobbio (2004, p. 50) afirma 

que os direitos do homem [...] “nascem como direitos naturais e universais, desenvolvem-se 

como direitos positivos particulares, para finalmente, encontrar sua plena realização como 

direitos positivos universais”. Segundo Moraes (2000, p. 35), [...] “a incomparável 

importância dos direitos [humanos] não consegue ser explicada por qualquer das teorias 

existentes, que se mostram insuficientes. Na realidade, se completam, devendo coexistir”.  

O Direito tem por finalidade ordenar os aspectos fundamentais da convivência 

humana criando as condições estruturais que permitam a preservação da sociedade e a 

realização social dos seus membros. O Direito Positivo é constituído pelo conjunto de 

normas elaboradas por uma sociedade determinada, para reger a sua vida interna, ao passo 

que o direito natural, na sua formulação, não é um conjunto de normas paralelas e 

semelhantes ao direito positivo. É constituído pelas normas que servem de fundamento a 

este, normas essas que são de outra natureza e de estrutura diferente das do direito positivo. 

Assim, centra-se no postulado de que a dignidade compreende um [...] “valor espiritual e 

moral inerente à pessoa, que se manifesta na autodeterminação consciente e responsável da 

própria vida” (SARLET, p. 45). 

 

Comparato (2006, p.60) classifica os direitos humanos em típicos e atípicos. Os 

típicos são os reconhecidos pelas autoridades que têm [...] “o poder político de editar normas, 

tanto no interior do Estado quanto no plano internacional, são os direitos humanos 

positivados nas leis, nos tratados internacionais. Os atípicos são aqueles que ainda não foram 

declarados em lei”.  
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O jurista citado não refuta a importância do reconhecimento oficial do direito pela 

autoridade estatal, tanto no plano interno como no plano internacional, mediante a ratificação 

de acordos e tratados. Prescreve que os direitos humanos, principalmente os atípicos, 

encontram seu fundamento na 

 
Consciência ética coletiva, na convicção longa e largamente 
estabelecida na comunidade de que a dignidade humana exige o 
respeito a certos bens ou valores em qualquer circunstância, ainda 
que não reconhecidos no ordenamento estatal, ou em ordenamentos 
normativos internacionais (p. 59). 

 
 
 

Convém enfatizar que os direitos humanos perfazem um conjunto orgânico de direitos 

indivisíveis, indissociáveis e interdependentes. Conforme Araújo e Aquino (2001, p.27), 

“indivisíveis porque não se pode contemplá-los pela metade, pois não há direito incompleto; 

indissociáveis porque um direito não se sustenta sem o outro; interdependentes porque não se 

pode opô-los, um exige a efetivação do outro”.   

O Ordenamento Jurídico Brasileiro consagra o direito à educação como um direito 

humano e o reafirma como direito de cidadania.  

Segundo Dias (2005, p.239), o direito à educação na sua relação com a cidadania 

compreende duas dimensões: [...] “é um direito de cidadania, mas também um imperativo 

para o seu exercício”. Contudo, o direito à educação somente se realiza de forma plena com a 

realização dos outros direitos sociais. Os titulares dos direitos econômicos e sociais, que só se 

realizam por meio de políticas públicas, no entendimento de Comparato [...] “não é o ser 

humano abstrato [...]. É o conjunto dos grupos sociais esmagados pela miséria, a doença, a 

fome e a marginalização” (2006, p. 53). 

Com relação às múltiplas formas de violência às quais foram submetidos os grupos 

sociais marginalizados, Maria José de Rezende (2005) destaca que nos estudos realizados por 

Manoel Bonfim, Euclides da Cunha, Fernando de Azevedo e Josué de Castro, cada um a seu 
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modo, há interpretações de que a violência não se restringe aos índices de homicídios, 

latrocínios ou agressões físicas: esses autores ressaltaram também o autoritarismo, o 

abandono de populações e etnias, o analfabetismo, a miserabilidade e a fome, em diversas 

localidades do país, como formas autênticas de violação da vida humana.  

Ancorado na premissa de que todo ser da espécie humana é potencialmente educável, 

a reflexão sobre o conceito de educabilidade se faz indispensável para a compreensão do 

direito a ser educado, que por sua vez, não se restringe ao direito à educação na versão 

escolarizada, mas compreende o acesso às conquistas e criações que o homem, no seu 

processo de humanização, logrou ao longo do seu percurso histórico. Dessa forma, Dias 

destaca  

 

Assim ela está referida às condições materiais de existência, aos 
recursos culturais, e as atividades socialmente compartilhadas que 
condicionam o indivíduo no seu se fazer como pessoa humana. Tais 
condições tanto podem otimizar a educabilidade para uma ação 
educativa em direção à plenitude humana nunca alcançada [...] como 
podem ser obstáculo intransponível à sua realização (2005, p. 240). 

  
 

 A Constituição Brasileira de 1988 confirma a educação como direito de todos e como 

dever do Estado e da família, que será promovido com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. O acesso ao Ensino Fundamental obrigatório e gratuito constitui 

direito público subjetivo, inclusive para aqueles que a ele não tiveram acesso na idade 

própria, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadão, associação comunitária, organização 

sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda o Ministério Público, 

acionar o Poder Público para exigi-lo14. De acordo com Tércio Sampaio Ferraz Junior (2007, 

p.147) o direito subjetivo constitui a [...] “vontade livre juridicamente protegida”. 

                                                 
14- A redação combina o Art. 208 da CF com o Art. 5º da LDB. 
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 Habermas (2003) afirma que o conceito de direito subjetivo desempenha um papel 

fundamental na moderna compreensão do Direito. Corresponde ao conceito de liberdade de 

ação subjetiva. Os direitos subjetivos estabelecem os limites, no interior do qual, um sujeito 

está justificado a empregar livremente sua vontade. Como elemento da ordem jurídica, os 

direitos subjetivos pressupõem a colaboração dos sujeitos, que se reconhecem reciprocamente 

em seus direitos e deveres. “Os direitos subjetivos resultam dos direitos que os sujeitos se 

atribuem reciprocamente.” (p. 121). Acrescenta que as normas morais e jurídicas seguem 

lado a lado, complementando-se. Uma ordem jurídica só pode ser legítima quando não fere 

princípios morais. Ao perseguir legitimidade, a norma jurídica mantém uma relação de 

complementação recíproca com a norma moral.  

Segundo Ramos (2005, p. 47), a fundamentação dos direitos humanos [...] “como 

direitos morais buscam a conciliação entre os diretos humanos entendidos com exigência 

ética ou valores e os direitos humanos entendidos como direitos positivados”.  

 

A LDB estabelece que a EJA é destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos à Educação Básica na idade própria. Cabe ao poder público, por 

meio de cursos e exames que considerem as características do alunado, seus interesses, suas 

condições de vida e trabalho, viabilizar o acesso e a permanência do aluno trabalhador na 

escola mediante ações integradas e complementares entre si. 

 

Comparato (2006, p.60) afirma que na prática se identifica uma confusão entre o 

direito subjetivo propriamente dito e a pretensão [...] “que é o modo judicial, ou extrajudicial, 

reconhecido pelo ordenamento jurídico para garantir o respeito ao direito subjetivo. A 

ausência ou não do exercício da pretensão não significa [...] que não haja o direito subjetivo”. 
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A lição desse jurista e educador reforça o caráter imprescritível do direito à educação, que 

fundado na concepção de homem como ser inconcluso e inacabado, acompanha o ser da 

espécie humana ao longo de sua vida:  

 

 O ser do homem não é algo permanente e imutável: ele é 
propriamente a vir a ser, um continuo devir. A essência do ser 
humano é sempre evolutiva, porque a personalidade de cada 
indivíduo, isto é, o seu ser próprio, é sempre, na duração de sua vida, 
algo incompleto e inacabado, uma realidade em continua 
transformação (idem, p.28-30).  

 

Na compreensão do inacabamento, da inconclusão do ser da espécie humana, 

encontramos uma convergência de pensamento entre dois juristas de formação e educadores 

por opção: Fábio Konder Comparato e Paulo Freire.     

 
Freire (2005, 83-84), na sua Pedagogia do Oprimido, defende que 
 

 
 A concepção e prática [...] problematizadora parte exatamente do 
caráter histórico e da historicidade dos homens. Por isso mesmo é 
que os reconhece como seres que estão sendo, como seres 
inacabados, inconclusos, em e com uma realidade que, sendo 
histórica, também é igualmente inacabada. Na verdade, 
diferentemente dos outros animais, que são apenas inacabados, mas 
não são históricos, os homens se sabem inacabados. Têm a 
consciência do seu inacabamento.     

 
 

Para Comparato (2006, p. 28-30), a reflexão filosófica contemporânea vem afirmando 

o ser humano como um ser histórico, evolutivo e condicionado; compreende que o homem 

não é algo permanente e imutável, é propriamente um vir-a-ser. E explica: 

 
 

Em primeiro lugar, porque a personalidade de cada ser humano é 
moldada por todo peso do passado. Não é indiferente situar alguém 
no momento histórico em que viveu: cada um de nós já nasce com 
uma visão de mundo moldada por todo um passado coletivo, 
carregado de valores, crenças e preconceitos. Ademais, a essência do 
ser humano é sempre evolutiva, porque a personalidade de cada 
indivíduo [...] é sempre [...] algo de incompleto e inacabado, uma 
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realidade em contínua transformação. Por derradeiro, pode-se 
observar que as reflexões filosóficas contemporâneas sobre a 
essência histórica da pessoa humana, conjugadas à comprovação do 
fundamento científico da evolução biológica, deram fundamento ao 
caráter histórico dos Direitos Humanos. Uma explicação possível 
para isso parte da verificação de que o movimento constante e 
inelutável de unificação da humanidade atravessa toda a história e 
corresponde, até certo ponto, ao próprio da evolução vital. 
 

 

É recorrente entre os doutrinadores classificar os direitos humanos em geração ou 

dimensões, indicando a sequência histórica de sua institucionalização.  

Ancorados no princípio da liberdade, têm-se os direitos civis e políticos como direitos 

humanos de primeira geração. Abraçados ao princípio da igualdade, identificam-se como 

direitos humanos de segunda geração os direitos sociais, culturais e econômicos, bem como 

os direitos coletivos. Os direitos humanos de terceira geração têm o princípio da fraternidade 

como fundamento do direito ao desenvolvimento e a paz, o direito ao meio ambiente 

saudável, o direito ao patrimônio comum da humanidade e o direito à comunicação. Os 

direitos humanos de quarta geração são decorrentes da institucionalização do estado social e 

compreendem o direito à democracia, o direito à informação verdadeira, o direito à 

pluralidade e à diferença.     

 

Bonavides (2000, p 525), preleciona que [...] “o vocábulo dimensão substitui, com 

vantagem lógica e qualitativa, o termo geração, caso este último venha a induzir apenas a 

sucessão cronológica e suposta caducidade dos direitos das gerações antecedentes”. 

Mondaini (2006) observa que os movimentos sociais em atuação no Brasil, nas 

décadas de 1960 e 1970, destacaram-se nas lutas para que os velhos direitos não fossem 

retirados e para que os grupos sociais que passaram por diferentes processos de exclusão e 

marginalização a eles tivessem acesso. Contudo, sem esquecer da luta pela ampliação de 

direitos existentes e da necessidade de se conquistar novos direitos. É salutar visualizar nos 



 71

direitos humanos [...] “a reunião das vitórias, em termos de direitos conquistados, das três 

grandes tradições do pensamento político moderno e contemporâneo, a saber: a liberal, a 

democrática e a socialista” (p. 13). O autor reforça que os direitos humanos, nas suas 

diferentes dimensões, nasceram abraçados aos princípios proclamados na Revolução 

Francesa de 1789: liberdade, igualdade e fraternidade.    

 

Sendo o estado um artifício da inteligência humana, somos instados a perguntar o que 

de fato significou o estado na história da humanidade. Ao indagarmos, constamos que no 

Estado Absolutista, marcado pela truculência dos monarcas, as leis e os regramentos 

limitadores do poder são incertos e inexatos.  

Com o surgimento do liberalismo político e econômico, nos fins do Século XVIII, 

nasce o Estado Constitucional na França e o denominado Estado de Direito na Alemanha. 

Em 1787, os norte-americanos promulgaram a primeira Constituição Orgânica, como 

instrumento de reorganização do poder. Ancorada na ideia de soberania popular, a 

titularidade do poder político é deslocada para o povo, a lei passa a ser o limite da ação do 

poder e expressão da vontade geral. São reconhecidos os direitos fundamentais para todos os 

indivíduos e o princípio da separação dos poderes. 

Em meados do século XIX, iniciam-se as reações contra o Estado Liberal, por ter 

provocado graves consequências nos campos econômico e social que ganham relevância com 

o nascimento e fortalecimento de uma nova classe social: o proletariado.  

Em momento marcado pela doutrina social da Igreja e a radicalização da ideologia 

marxista eclode a crise do Estado Liberal que se revelou insuficiente para atender às 

necessidades sociais dos trabalhadores. De acordo com Aragão (2007),  
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Do Estado Liberal passa-se ao Estado Social de Direito, que se 
consolida após a Segunda Guerra Mundial. O estado se torna 
atuante. De mero árbitro transmuda-se em agente e prestador de 
serviços e interventor. O estado deve intervir na ordem social e 
econômica para assim ajudar os menos favorecidos. A preocupação 
se desloca da liberdade para a igualdade (p. 69). 

 

 Os textos constitucionais perdem gradativamente o caráter sintético e se transformam 

em textos analíticos para incorporar as contribuições dos movimentos socialistas. São 

exemplos: a Constituição Mexicana de 1917, a da Alemanha de 1919, a da Polônia e a da 

Iugoslávia, ambas datadas de 1921. 

O Estado Social de Direito, também conhecido como Estado de Providência, 

reconhece os direitos fundamentais do homem, preserva os princípios da separação dos 

poderes e o da soberania popular. Contudo, não se confunde com o Estado Socialista 

Totalitário, que tem como fundamento a coletividade dos meios de produção, a ditadura do 

proletariado, concepção transnacionalista dos direitos fundamentais e regime político único. 

Segundo Mondaini (2006), a matriz marxista ortodoxa destaca os direitos humanos como um 

complexo de [...] “formalidades responsáveis pelo encobrimento da estrutura de classes e da 

luta entre estas no seio da sociedade capitalista, sendo, por isso mesmo, nada mais que 

direitos das classes dominantes” (p. 12).  

 

O Estado de Providência, a partir da década de 1980, passou a entrar na pauta das 

discussões políticas. A crise do estado de bem-estar social fomentou a recrudecência do 

discurso neoliberal de cunho privatista e individualista. O Estado que fora chamado a agir 

nos campos sociais e econômicos, com o propósito de assegurar a justiça social, passa a 

colocar em perigo as liberdades individuais pelas crescentes intervenções que se estendem, 

desde a limitação ao exercício de direitos, até a atuação direta em setores da vida privada. 
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Subjacente às mudanças do papel do Estado, ressurge o princípio da subsidiariedade, 

formulado nos fins do século XIX e no começo do século XX, no interior da doutrina social 

da Igreja, conforme informa Aragão: 

 

O princípio da subsidiariedade está na própria concepção de Estado 
de Direito Social e Democrático, em que os direitos fundamentais do 
homem constituem a própria razão de ser do estado, cabendo a este 
promover, estimular e criar condições para que os indivíduos se 
desenvolvam livremente e igualmente dentro da sociedade. Tal 
princípio rejeita a ideia de desmantelamento do Estado, busca um 
novo modelo de atuação estatal (2007, p. 69). 

 

 

O Estado, além de cumprir com suas funções típicas, que lhe são próprias, com 

fundamento no princípio da subsidiariedade, tem por obrigação investir na educação, saúde, 

pesquisa, cultura e assistência social. No caso das atividades econômicas, deverá realizar 

ações supletivas à iniciativa privada, mantendo a regulação eficiente e atualizada.  

A autora supracitada preleciona que a nova realidade que bate à nossa porta, nos 

remete à reflexão sobre qual papel o Estado deve desempenhar para diminuir a pobreza e as 

desigualdades sociais, que separam os que têm tudo dos que nada têm: 

 

É necessário que princípios consagrados outrora na Revolução 
Francesa encontrem ressonância na sociedade. A igualdade como 
princípio gerador de direitos para todos; a liberdade, como meio de 
valorização da dignidade humana e a fraternidade como sinônimo de 
solidariedade, união e respeito (ibidem, p. 70). 
 
 

Compreendemos que o desafio de perguntar e responder sobre as diversas feições que 

tomou o Estado ao longo da História da Humanidade nos encaminha para a compreensão de 

que a cada momento da evolução do Estado de Direito, seja na sua versão, liberal, social, 

neoliberal, social e democrático se faz presente uma concepção de homem, de direito e que as 
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diferentes tradições teóricas, acima referidas, possibilitaram emergência do súdito ao cidadão, 

consagrando a “era dos direitos”.   

Reservamos o próximo Capítulo para discorrermos sobre a Educação em Direitos 

Humanos, procurando responder o que significa educar, educar em Direitos Humanos, e em 

quais princípios teóricos e metodológicos encontram-se assentes as práticas pedagógicas que 

incorporam os conteúdos ou temáticas dos Direitos Humanos.   
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CAPÍTULO III - EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS  

 

Segundo Ramirez (2003, p. 51), a emergência dos novos movimentos sociais na 

década de 1960, como fator político e cultural, consistiu na expressão de um despertar para 

cidadania e construção da democracia. Os novos movimentos sociais privilegiam as ações 

diretas como modo de contestação da política institucional vigente [...] “são resultados do 

questionamento dos valores culturais e morais, das antinomias dos movimentos políticos 

tradicionais [...] representam os direitos humanos como bandeira de luta”.  

O mesmo autor acrescenta que, quando nos referimos aos movimentos populares, 

empregamos uma categoria latino-americana, cunhada em tempos de autoritarismo, para 

caracterizar um complexo de estratégias reivindicatórias decorrentes do mal-estar gerado 

pelas debilidades do Estado Social. 

De acordo com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2006, p. 16), a 

temática dos Direitos Humanos no Brasil [...] “adquiriu elevada significação histórica, como 

respostas à extensão das formas de violência social e política vivenciada nas décadas de 1960 

e 1970”.  

Segundo esse documento, dentro do processo de redemocratização da sociedade 

brasileira ainda se encontram incrustadas formas rotineiras de violação de direitos e de 

banalização da vida, impondo-nos [...] “como imperativo romper com a cultural oligarquia 

que preserva os padrões de reprodução das desigualdades e violência institucionalizadas” 

(ibidem, p 16). 

 

Os movimentos sociais no Brasil tiveram sua fase de emergência na década de 1970 e 

a fase de institucionalização na década de 1980. Nessas duas décadas, os movimentos sociais 
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tiveram uma importante participação no restabelecimento da democracia e na consolidação 

do Estado de Direito.  

Na década de 1990, passam a enfatizar valores éticos e morais, impregnados da 

defesa da dignidade humana. De acordo com Ramirez, “Os planos da ética e da cultura 

conquistam lugar central nas ações coletivas. O que impulsiona a ação não é mais um 

horizonte de transformação global projetado no futuro, mas suas questões concretas que se 

referem ao cotidiano da população” (2003, p. 60). Dessa forma, grupos organizados da 

sociedade civil passam a acreditar na sua capacidade de ação independente, tendo em vista a 

melhoria da qualidade de vida, o combate à violência, à miséria e a promoção da paz passam 

a ser objetos de construção coletiva.  

 

É ao poder da sociedade civil de se organizar de forma coletiva, para questionar e 

propor mecanismos de transformação social, que denominamos de democracia participativa. 

Para Ramirez, 

 

Trata-se de transformar o modo de cada indivíduo conceber e 
perceber a vida e as situações sociopolíticas, religiosas, culturais 
presentes na sua prática cotidiana [...] mudar o centro de gravidade 
sociopolítica, de uma democracia política estruturada a partir do 
Estado para uma democracia mais participativa, mobilizada a partir 
do poder da sociedade civil (idem, 2003, p. 55).  

 
 

De acordo com Candau (2003), a Educação em Direitos Humanos só acontece, de 

forma consistente e sistemática, no contexto educacional brasileiro, a partir da segunda 

metade da década de 1980. 

Ao tentar descrever o percurso que a Educação em Direitos Humanos trilhou no 

Brasil, a autora destaca que, em 1985, vários profissionais participaram do 3º Curso 

Interdisciplinar de Direitos Humanos promovido pelo Instituto Internacional de Direitos 

Humanos (IIDH) na Costa Rica. Esses profissionais, oriundos das diversas regiões 
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brasileiras, uma vez retornando ao país, constituíram um Núcleo de Estudos na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro. Os trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo foram 

desencadeados em três polos, situados na Paraíba, São Paulo e Rio de Janeiro.  

Os eventos de maior porte realizados pelo Núcleo foram os seminários realizados em 

Recife-PE e em Petrópolis-RJ. Segundo Silva (1995, p. 138 apud Candau, 2003, 74), 

 

[...] estes primeiros eventos procuraram, fundamentalmente, 
estabelecer as prioridades e linhas de atuação para os trabalhos no 
Brasil. As orientações estabelecidas nesses seminários foram 
acolhidas nos anos seguintes por organizações não governamentais e 
por secretarias de educação. 
 
 

Em 1994, foi realizado no Rio de Janeiro o Seminário sobre Educação em Diretos 

Humanos. Dele participaram várias instituições da sociedade civil e profissionais 

especialistas na área dos Direitos Humanos e, entre eles, militantes dos espaços acadêmicos. 

Candau (2003) informa que 

 

Esse encontro teve por objetivo promover um intercâmbio de 
experiências e dar os primeiros passos para a constituição da Rede 
Brasileira de Educação em Direitos Humanos, articulada à rede 
latino-americana vinculada ao CEAAL15 e foi realizado na sede na 
Novamérica ( p. 77). 
 
      

Em 1995, foi criada a Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. “Essa rede 

se apresenta como um espaço de intercâmbio, articulação e coordenação de organizações que 

desenvolvem trabalhos sistemáticos na área de Educação em Direitos Humanos no Brasil” 

(CANDAU, 2003, p. 77). 

O Primeiro Congresso Brasileiro de Educação em Direitos Humanos, realizado em 

São Paulo, teve com finalidade criar um espaço privilegiado de discussão, reflexão e 

aprofundamento das temáticas da Educação em Direitos Humanos. A avaliação do Congresso 

                                                 
15 - Conselho de Educação de Adultos da América Latina. 
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chamou a atenção da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos [...] “sobre uma 

definição mais clara dos seus princípios, objetivos e métodos” (Idem, 2003, p. 78). 

Em novembro de 1997, na cidade de São Paulo, foi realizado o Encontro de 

Educadores em Direitos Humanos, conforme expõe Candau ( 2003): 

 

[...] com a finalidade de discutir e elaborar um documento que 
contivesse os principais pontos de consenso, em torno dos 
princípios, conceitos, embasamento histórico e teórico sobre a 
temática, além de uma primeira abordagem sobre os referenciais 
metodológicos para a capacitação docente ( p. 79). 
 
   

 A Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, a partir de 1988/1989, deu 

prosseguimento aos seus trabalhos em parceria com entidades não governamentais e 

governamentais e com universidades de todo o País. Candau (2003, p, 81) considera que duas 

medidas tomadas no âmbito do Governo Federal tiveram importância relevante: [...] “a 

criação do Programa Nacional de direitos Humanos e seus desdobramentos e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental”. 

A autora situa a experiência realizada pela Secretaria de Educação do Município de 

São Paulo, na gestão do Educador Paulo Freire, inspirada nos princípios da educação como 

prática de liberdade e a experiência realizada no Estado do Rio de Janeiro pela Organização 

Não Governamental Novamérica, como experiências inovadoras que contribuíram para 

aprofundar aspectos teóricos e metodológicos da Educação em Direitos Humanos e 

fundamentar o processo de formação continuada de professores. A formação continuada 

tomou por base os temas geradores mediatizados por uma postura interdisciplinar e 

transversal. Nesse sentido, FREIRE (2005) nos ensina que “A educação como prática de 

liberdade [...] implica a negação do homem, abstrato isolado, desligado do mundo, assim 

como também a negação do mundo como uma realidade ausente dos homens” (p. 81). 
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 No Ensino Superior, foi criado na Universidade Federal da Paraíba – UFPB, em 1995, 

o Curso de Especialização em Direitos Humanos, que contou com 30 participantes. Outra 

iniciativa verificada no Ensino Superior foi a introdução da disciplina Direitos Humanos, em 

vários cursos de graduação e a criação, na Universidade de São Paulo – USP, em 1997, da 

Cátedra UNESCO de Educação para Paz, Direitos Humanos, Democracia e Tolerância, que 

sob a responsabilidade do Centro de Educação vem ofertando cursos regulares para alunos 

das licenciaturas. 

Contudo, no seio da educação popular, que nascera dos movimentos sociais no 

contexto de polarização política, emergem grupos de educadores e pesquisadores 

preocupados em responder o que significa educar em direitos humanos e em quais princípios 

teóricos e metodológicos se encontram assentes as práticas pedagógicas que incorporam a 

temática ou conteúdos dos direitos humanos.   

Candau (2003) evidenciou, mediante estudos realizados em escolas do Rio de Janeiro 

e São Paulo, que a investigação de experiências concretas realizadas no contexto escolar nas 

suas implicações com a educação popular, poderá contribuir para o desenvolvimento teórico 

e metodológico da Educação em Direitos Humanos.    

As discussões sobre a Educação em Direitos Humanos eclodiram na década de 1980, 

no seio dos movimentos sociais que não só lutavam por educação, mas também por outros 

direitos sociais como saúde, moradia, luta pela terra e outros direitos de natureza similar. 

A anistia política conquistada pelos exilados políticos em 1979 trouxe à sociedade 

brasileira novos atores sociais. Esses atores sociais, representados, na sua maioria, por 

intelectuais que perderam seus cargos no serviço público e por políticos que foram 

desprovidos dos seus mandatos, engajam-se nos movimentos sociais e se somam aos setores 

marginalizados da população na luta por direitos e pela restauração do Estado Democrático 

de Direito. 
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Candau (2003) compreende que o estudo de experiências concretas, como as 

anteriormente citadas, realizadas no contexto escolar nas suas implicações com a educação 

popular, poderá contribuir para o desenvolvimento teórico e metodológico da Educação em 

Direitos Humanos.    

Segundo Gadotti (2000), na América Latina e no Brasil, a Educação Popular se 

consolidou em um mosaico de experiências: educação no campo, indígena, quilombola, 

educação para as mulheres, entre outras. Entretanto, a adjetivação não desvirtua a sua 

compreensão como teoria geral da educação que pode ser aplicada a qualquer processo 

educativo, desde que não perca a sua identidade com os deserdados do mundo. A Educação 

Popular tomada como [...] “concepção geral da educação pode ser aplicada em qualquer nível 

de ensino ou em qualquer setor social; contudo, ela se dirige [...] majoritariamente às classes 

populares” (p.272). 

Candau (2003) evidenciou que os estudos de experiências concretas realizados no 

contexto escolar a partir das suas relações com os paradigmas da Educação Popular, revelam 

uma tensão entre estudiosos e educadores. De um lado, encontramos um grupo de defensores 

da Educação em Direitos Humanos que afirmam a mesma demandar por princípios, 

conteúdos e metodologias próprias, dos quais somos signatários. Do outro, coletivos que 

consideram que qualquer experiência educativa fundada na perspectiva problematizadora e 

libertadora da educação de base freireana, pode ser visualizada como experiência de 

Educação em Direitos Humanos, por considerar o valor educativo do diálogo e os sujeitos do 

processo educativo como construtores de saberes. 

 

Na introdução desse trabalho, respaldados nos estudos realizados a partir da Proposta 

Curricular para o 1º Segmento da Educação de Jovens e Adultos e do Plano Nacional de 

Educação em Diretos Humanos, destacamos um núcleo de conteúdos e/ou temáticas que 
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identificamos como estruturantes das práticas pedagógicas que incorporam a Educação em 

Direitos Humanos. O pressuposto de que a Educação em Direitos Humanos comporta 

conteúdos e metodologias com ela coerentes nos leva à compreensão de que nem toda 

educação problematizadora de base Freireana poderá ser classificada como uma experiência 

concreta de Educação em Direitos Humanos. A assertiva expressa acima nos provoca a 

anunciar, novamente, os conteúdos que identificamos dos documentos como norteadores de 

propostas curriculares no campo da Educação em Direitos Humanos, quais sejam: reconhecer 

na sociedade brasileira seu caráter multiétnico e sua diversidade cultural; conhecer a 

legislação que proíbe e pune o racismo, o sexismo, a discriminação social, cultural, religiosa 

e outras formas de discriminação presentes na sociedade brasileira; conhecer o Estatuto da 

Criança e do Adolescente; caracterizar o regime democrático e discutir formas de aprofundar 

a democracia e o regime republicano brasileiro; conhecer a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem (ONU); conhecer os direitos civis, políticos, sociais, trabalhistas e previdenciários 

garantidos pela Constituição Federal e a educação intercultural e de diálogo inter-religioso 

como conteúdos inerentes à Educação em Direitos Humanos. 

 

Candau (2003) defende que uma proposta metodológica coerente com a Educação em 

Direitos Humanos deverá se alicerçar em dois eixos estruturadores: a vida cotidiana como 

referência permanente da ação educativa e a admiração diante de toda expressão de afirmação 

da vida.  E destaca a técnica das oficinas pedagógicas como [...] “um espaço de construção 

coletiva do saber, de análise da realidade, de confronto e intercâmbio, de experiências e de 

um exercício concreto dos Direitos Humanos” (p. 117-118).  

Nessa mesma direção apontam Araújo e Aquino (2001), pois, ao destacarem o papel 

da educação escolar na construção da democracia e da cidadania ativa, defendem que os 

processos educativos escolarizados devem pautar-se em [...] “conteúdos estritamente 
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vinculados ao cotidiano, às preocupações sociais e aos interesses da maioria da população” 

(p.16). Já Horta (2003) considera que a Educação em Direitos Humanos demanda por uma 

abordagem metodológica multidimensional comprometida com o desenvolvimento das 

pessoas na sua totalidade, pautada em [...] “práticas educativas participativas e dialógicas em 

que se trabalhe a relação prática-teoria-prática e em que o cotidiano escolar esteja 

impregnado da vivência dos direitos humanos” (p.129).   

Sacavino (2003) preleciona, corroborando com os demais, que a Educação em 

Direitos Humanos deverá articular-se em torno de três eixos interelacionados e implicados 

entre si, quais sejam: processos educativos destinados à formação de sujeitos de diretos e ao 

empoderamento; o olhar histórico para a cultura dos vencidos, quebrando a cultura do 

silêncio e da impunidade; articulação da dimensão ética com a política social e as práticas 

concretas. Nessa mesma direção, Arroyo (2005, p.157) reafirma que 

 

Nossos valores e padrões morais vão se construindo em nossas 
trajetórias humanas. Continuamos em complicados processos de 
construção de nosso universo moral. Assumindo ou colocando em 
xeque padrões morais nos vamos conformando como sujeitos éticos.  
 
 

Candau (2003) afirma que indignar-se e rebelar-se implica o desenvolvimento da 

capacidade de superar toda indiferença diante das violações dos direitos humanos, que se 

multiplicam em nossa sociedade e estão presentes também na escola.  “A Educação em 

Direitos Humanos fornece a capacidade de perceber, dentro e fora do âmbito escolar, estas 

buscas concretas e cria espaços em que estas experiências são partilhadas, construídas e 

postas em prática” (p. 111). O autor reafirma que no desenvolvimento de experiências 

concretas de Educação em Direitos Humanos – entre as quais incluímos a Educação de 

Jovens e Adultos –, devem ser consideradas três dimensões: a intelectual, a ética e a política. 

A dimensão intelectual corresponde aos aspectos cognitivos. O desenvolvimento de 
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experiências concretas no campo da Educação em Direitos Humanos requer o conhecimento 

dos Direitos Humanos considerando os seus aspectos filosóficos, históricos e jurídicos.  

 

Trabalhar a dimensão ética da Educação em Direitos Humanos implica a promoção da 

educação para a cidadania ativa, a construção de uma prática educativa dialógica, participante 

e democrática, compromissada com a construção de uma sociedade que tenha por base a 

afirmação da dignidade de toda pessoa humana. Assim, Gutiérrez e Prado (2002) afirmam 

que 

 

Educar é impregnar de sentido as práticas, os atos do cotidiano. [...] 
Encontramos sentido ao caminhar, vivenciando o processo de abrir 
novos caminhos, e não apenas observando o caminho. [...] Portanto, 
a competência do educador tem uma dimensão ética, pela própria 
natureza do seu quefazer. A ética não é mais uma coisa, um 
conteúdo, uma disciplina, um conhecimento que se deve acrescentar 
ao fazer educativo. É a sua própria essência (p. 23). 

 

 

A dimensão política implica processos educativos radicalmente voltados para 

transformação social, logo: 

 

A Educação em Direitos Humanos deve penetrar nas diversas 
dimensões da ação educativa, não pode estar desvinculada das 
práticas sociais. Tem que se expressar em atitudes, saberes, 
comportamentos e compromissos, no exercício da cidadania e na 
vida cotidiana em seus diferentes âmbitos. Compromete nossos 
sentimentos, desejos e sonhos (CANDAU, 2003, p. 89).  

 

 

O discurso atual sobre os direitos humanos é polissêmico. Consequentemente, as 

maneiras de se conceber a Educação em Direitos Humanos também trazem em si as marcas 

da polissemia. Essas marcas nos permitem visualizar, no mínimo, dois enfoques: um de 

caráter ideológico neoliberal e outro fundamentado na visão dialética e contra-hegemônica.  

Segundo Mondaini (2006, p.12), a versão neoliberal [...] “procura identificar nos direitos 



 84

humanos uma barreira à realização da lucratividade pelo livre mercado”. Contudo, a 

Educação em Direitos Humanos de enfoque neoliberal não se opõe ao estudo dos direitos 

humanos, desde que não seja questionado o modelo social vigente profundamente marcado 

pela violação de direitos, no qual se encontra inserida a escola. Para Arroyo (2005), “A escola 

sempre foi espaço de tensos convívios de relações autoritárias, mas também de ações 

amorosas e respeitosas” (p. 317). 

Já Educação em Direitos Humanos de enfoque contra-hegemônico questiona o 

modelo educacional vigente e assume o compromisso com a transformação social e com a 

construção de um projeto social alternativo. “Os direitos humanos devem permitir a 

construção não só de uma linguagem de protesto e denúncia, mas também de uma linguagem 

da utopia e da esperança em ação” (HORTA, 2003, p. 138). Segundo Gadotti (2000, p. 100), 

ao denunciar a realidade vivida, a utopia estimula a busca. Tem em mente [...] “a conquista 

de uma outra realidade, uma realidade projetada. Essa outra realidade é a utopia”.  

 

A ordem democrática tem como fundamento o respeito à liberdade, o reconhecimento 

da igualdade e a supremacia da vontade popular. A educação tem por objetivo integrar os 

sujeitos, seres que criam e recriam o mundo, na vida social e contribuem para construção de 

uma ordem social justa, fundada nos princípios do respeito à dignidade da pessoa humana, da 

construção da cidadania e do valor social do trabalho. Na concepção de Dallari, 

 

Sociedade organizada com justiça social é aquela em que se procura 
fazer com que todas as pessoas, sem discriminação de qualquer 
espécie, possam satisfazer suas necessidades essenciais, é aquela em 
que todos, desde o momento em que nascem, têm as mesmas 
oportunidades, aquela em que os benefícios e encargos são repartidos 
igualmente entre todos (2002, p. 19). 
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Segundo Sacavino (2003), a América Latina, na década de 1980, deu início ao 

processo de democratização. Com base no senso comum, o referido processo passou a ser 

entendido como restauração da democracia no continente ou retomada do processo de 

redemocratização. A autora nos orienta que na leitura da realidade, as categorias democracia 

e democratização representam diferenças profundas: 

 

Democracia é uma categoria, conceito, um valor, que forma parte de 
um discurso analítico, conceitual, teórico que orienta os processos de 
construção política. Democratização é processo histórico, social e 
político, através do qual as instituições, as organizações, os grupos, 
movimentos [...] concretizam e plasmam na prática o valor da 
democracia. A democracia participativa popular, em nível subjetivo 
significa um nível de transformação profunda do ser e da vida, do 
modo de pensar e agir, de relacionar-se com os outros e construir o 
mundo. No nível dos direitos e da cidadania [...] afirma entre outros 
valores como: a liberdade, não para o mercado e sim para as pessoas, 
sujeitos de direitos, para que possam desenvolver suas possibilidades 
vitais de criação de vida digna e de cidadania; a igualdade tanto nas 
oportunidades quanto na fruição dos resultados; humanidade e 
criatividade para reinventar formas de inclusão social de todos os 
tipos (SACAVINO, 2003, p. 43). 
 
 

Consideramos que nem todos os espaços adjetivados de humanos são 

verdadeiramente humanos. E muitos discursos, radicalmente democráticos, escondem 

práticas autoritárias que nem todos os que se assumem como autoritários são capazes de 

experimentá-las. Sujeitos autoritários existem, a história humana registra e narra suas 

atrocidades. Porém, os defensores e promotores de diretos devem estar atentos às pessoas que 

se dizem defensores e promotores de direitos, quando na verdade buscam promoção pessoal 

e, para tanto, não se incomodam de interceptar o sopro de humanidade que percebe no outro, 

que busca o seu processo de humanização tanto na dimensão pessoal como coletiva. Essas 

pessoas muitas vezes são protegidas pelo manto do estado de direito para postergar o direito 

do outro, em decorrência, grupos humanos incluídos perversamente, nas suas lutas, nem 

sempre seguem o caminho da justiça e do direito. Ao lutarem pelo que há de mais elementar 
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para o humano viver, acabam por empreender práticas que põem em risco as suas próprias 

vidas e vidas de outras pessoas. 

Os educadores, promotores e defensores de direitos, partem do princípio de que a 

defesa do direito é necessária à promoção da justiça. A Educação em Direitos Humanos não 

pode ficar indiferente à violação de direitos e ao sofrimento do povo. Nas suas relações com 

a Educação Popular, faz opção pelos deserdados do mundo. Isso significa lutar contra a 

exploração e desejar que todos possam viver com dignidade. A opção pelos marginalizados 

do mundo não pode ficar no plano teórico ou meramente emotivo, sem verdadeira incidência 

em nossos comportamentos e em nossas decisões. É necessária uma atitude permanente que 

se manifeste em opções e gestos concretos, evitando toda e qualquer atitude paternalista. 

Combater o paternalismo implica em dar aos deserdados do mundo a atenção e escutar os 

seus interesses, procurando, a partir deles, a transformação da situação em que vivem, por 

pior que seja. 

Os educadores, a partir do momento que se propõem à tarefa de educar, estão se 

assumindo como promotores e defensores de direitos. É preciso desenvolver no profissional 

da educação, seja na sua formação inicial ou continuada, a compreensão da natureza singular 

do direito à educação como um direito humano, que promove o acesso a outros direitos e a 

importância do seu papel na garantia desses direitos. 

 

Segundo Giddens (2001), os grupos do terceiro setor, quando desenvolvidos de 

maneira eficaz, podem oferecer opções de escolhas e capacidades de respostas na prestação 

de serviços públicos. Podem ajudar na promoção da cultura cívica e no desenvolvimento 

comunitário. Precisam ser ativos e empreendedores. Os empresários sociais podem ser 

inovadores e muito eficazes no domínio da sociedade civil e, ao mesmo tempo, contribuir 

para desenvolvimento econômico. A competição econômica é desejável, mas ela pressupõe 
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comunidade e cooperação que devem ter uma base ética. O governo deve assegurar as 

condições para que os cidadãos, com seus próprios esforços, possam ter uma vida digna. 

Contudo, existem obrigações recíprocas entre cidadão, interesses públicos e privados que 

devem estar em equilíbrio. A educação escolarizada se destaca como o principal instrumento 

para o cultivo da iniciativa e da responsabilidade. 

A igualdade e a desigualdade não se referem apenas à disponibilidade de bens sociais 

e materiais – os indivíduos devem ter a capacidade de tornar seu uso eficaz. As políticas 

sociais devem ser focadas no conjunto de capacidade-liberdade total de uma pessoa de buscar 

seu bem-estar. A dinâmica entre igualdade e desigualdade, no momento atual, desenvolve-se 

de forma diferente: em alguns países o estado de bem estar social se tornou insustentável em 

decorrência de suas próprias limitações e contradições. Giddens (2001, p. 1009) explica que a  

[...] “exclusão social consiste nos mecanismos sociais que produzem ou sustentam privações, 

impedem que o indivíduo não partilhe das oportunidades que tem a maioria”. 

         O autor referenciado compreende ainda que a pobreza permanente está ligada a 

mecanismos de exclusão e, portanto, afeta a maioria dos aspectos da vida. É necessária uma 

ajuda específica para a pobreza de longa duração, mas não é necessário ou desejável que isso 

deva partir apenas do governo. As políticas inovadoras envolvem um conjunto de 

instituições. Procurar novas formas de colaboração entre as empresas, o governo e os setores 

sem fins lucrativos constitui em uma ideia viável para superar alguns desses problemas. 

 

Chama-nos a atenção o fato de que muitos líderes de empresas não agem como 

cidadãos plenos, uma vez que ignoram as consequências sociais de suas decisões nos 

negócios, o que é denominado de esquizofrenia corporativa. Sobre isso, destacamos o que 

afirma Giddens: 
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O muro entre o setor público e o privado tem protegido as 
corporações e os funcionários da responsabilidade cívica e permitido 
que essa esquizofrenia mantenha seus homens e mulheres, sejam 
empregadores ou empregados, longe de suas obrigações como 
cidadãos (2001, p.123). 

 
 

O controle do território, o controle legítimo das forças militares e a responsabilidade 

pela manutenção do aparato legal, levam à assunção dos Estados-Nações como os agentes 

mais importantes no cenário internacional no contexto de globalização levada a sério. A 

globalização redefiniu a soberania dos Estados, enquanto os direitos individuais tornaram-se 

objeto de um corpo crescente de legislação internacional. 

 

O sistema global não pode ser descrito ou analisado atualmente 
apenas no nível das nações, porque as nações e seus direitos de 
soberania estão sendo radicalmente remodelados. Além da poderosa 
influência do estado global e da nova tecnologia de comunicação, há 
um maremoto de globalização a partir de baixo, envolvendo muitos 
milhões de pessoas comuns e grupos organizados de todos os tipos. 
Uma estrutura da sociedade civil global está sendo construída por 
essas mudanças, o que é indicado pelo crescente número de 
organizações não-governamentais. Não podemos voltar nossas costas 
para os conflitos e a violação dos direitos humanos se ainda 
quisermos ter segurança. O desenvolvimento de um país pode 
avançar por meio do desenvolvimento dos civis e políticos e pelo 
investimento em saúde e educação. A democracia é a maior 
salvaguarda contra a fome.  Nenhuma democracia madura 
experimentou uma grande epidemia de fome (GIDDENS, p. 126-
133). 
 
 
 

O autor, ao conclamar a urgente necessidade de construção de mecanismos que 

aproximem o Estado dos atores da sociedade civil, para que se articulem e construam 

consensos que contribuam para a formulação de políticas públicas eficientes, que possibilitem 

responder de forma equilibrada o que a sociedade espera do governo, convida-nos à prática 

da governança.   

A governança não é a ação isolada da sociedade civil buscando 
maiores espaços de participação e influência. Ao contrário, 
compreende a ação conjunta de Estado e sociedade na busca de 
soluções e resultados para problemas comuns. Mas é inegável que o 
surgimento de atores não estatais é central para o desenvolvimento 
da ideia e da prática da governança (GONÇALVES, 1997, p. 376). 
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Sacavino (2003) nos informa que os processos de democratização favoreceram a 

recrudecência, na América Latina, das democracias de baixa intensidade, reduzindo a 

democracia simplesmente a uma prática eleitoral, como fundamento da democracia 

representativa. A autora entende que a democracia participativa popular não ignora a 

democracia representativa liberal. Contudo, a ela não se limita, provoca nos sujeitos novas 

maneiras de reinventar a si e aos outros, que ao se reinventarem, desenvolvem outras 

maneiras de construir e reconstruir o mundo. Esses sujeitos, alicerçados nos valores da 

liberdade, igualdade, humanidade, criatividade e solidariedade, atuam na construção de novas 

formas de inclusão social, para assim reconstruírem o mundo. 

 

Zaverucha (2000), ao se referir aos processos de democratização nos países latino- 

americanos, caracterizados pela pobreza, altos índices de corrupção e violência, constata que 

nesses países a democracia coexiste ao lado da instabilidade política.  Mas de um modo, 

segundo esse autor [...] “genérico; não se consegue criar ethos democráticos. A estabilidade 

democrática [...] não deve ser tomada como um fato consumado, pois a democracia é algo 

que está sempre em construção” (p.11-14).  

 

Uma das dimensões da Educação em Direitos Humanos é provocar nos indivíduos o 

empoderamento, ou seja, a compreensão de que a realidade é passível de transformações e 

que eles, nas suas lutas cotidianas, são agentes de transformação.     

Os processos de empoderamento compreendem duas dimensões: a pessoal e a social, 

as quais os processos educativos, inclusive os destinados aos sujeitos jovens e adultos 

analfabetos ou com baixo nível de escolaridade, devem estimular e promover. A dimensão 

pessoal volta-se para o empoderamento do próprio ser, ao passo que a dimensão social 
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relaciona-se com os mecanismos de participação e organização coletiva. Tendo em vista que 

os processos de empoderamento albergam as dimensões pessoais e coletivas, resta claro que 

ninguém empodera ninguém, nem o próprio governo. O que cabe ao governo é desenvolver 

políticas afirmativas direcionadas a grupos que passaram por diversos processos de exclusão 

e marginalização e que fortaleçam o poder local. De acordo com Arroyo, “Devemos ser 

solidariamente responsáveis pelas gerações que nos antecederam. [...] Remir o passado com 

ações afirmativas no presente” (2005, p. 317). Segundo Gadotti (2000, p.100), [...] “a 

concepção de educação que coloca a solidariedade como um novo paradigma como 

fundamento da prática educativa” pode contribuir para os processos de empoderamento. 

 

3.1. A Educação em Direitos Humanos e o princípio do empoderamento 

   

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2006, p. 30) incorpora o 

princípio do empoderamento dos grupos sociais, entendido como um conhecimento 

experimentado sobre os mecanismos que podem melhor defender e garantir os Direitos 

Humanos. Estimula os atores sociais [...] “a refletirem sobre suas próprias condições de vida, 

os processos históricos em que estão inseridos e o papel que desempenham na sociedade”, 

tendo em vista ampliar a capacidade das pessoas na identificação da violação de direitos e 

[...] “exigir sua apuração e reparação. O empoderamento dos grupos sociais exige 

conhecimento experimentado sobre os mecanismos e instrumentos de promoção, proteção, 

defesa e reparação dos direitos humanos”.  

O documento referenciado reafirma que a Educação em Direitos Humanos deve 

estimular os grupos sociais a refletirem sobre suas próprias condições de vida, os processos 

históricos em que estão inseridos e o papel que desempenha na sociedade contemporânea, 

além de ampliar a capacidade das pessoas de identificar a violação de direitos e de recorrer  à 
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autoridade responsável pela sua reparação. Nos dizeres de Bobbio (2004, p. 43) [...] “o 

problema fundamental em relação aos direitos do homem, não é tanto de justificá-los, mas de 

protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político”.   

Concebemos o Direito como um campo específico do saber, Direitos Humanos como 

uma possibilidade concreta de aplicação do Direito e a Educação em Direitos Humanos como 

meio de tornar pessoas conscientes dos seus direitos e dos mecanismos destinados à sua 

proteção. Nossa compreensão é de que existe uma relação interna entre Direito, Direitos 

Humanos e Educação.  

 
 

  

 
 

Assim sendo, assumimos como pressuposto que a ampliação do campo teórico da 

Educação em Direitos Humanos resulta do reconhecimento e do estudo da relação 

intradisciplinar existente entre Direito, Direitos Humanos e Educação. Para Santos (2000), 

 

Os fatos observados têm vindo a escapar ao regime de isolamento 
prisional que a ciência os sujeita. Os objetos têm fronteiras cada vez 
menos definidas; são construídos por anéis que se entrecruzam em 
teias complexas com os dos restantes objetos, a tal ponto que os 
objetos em si são menos reais que a relação entre eles (p. 73). 
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 Compreendemos que a Educação em Direitos Humanos demanda de princípios, 

conteúdos e metodologia multidimensional e, para tanto, demanda da ciência, das artes, da 

filosofia, da religião, das mais variadas formas de conhecimentos e saberes.   

Santos (2000) critica a hecatombe provocada pelas guerras, como produto do 

desenvolvimento científico e de sua aplicação para fins bélicos – prostituição das ciências – 

que redefiniu as relações de produção e trouxe consigo a semente do desemprego tecnológico 

e suas consequências perversas para a humanidade. Embora consciente da impossibilidade de 

separar as ciências dos interesses humanos, esse autor propõe a aplicação edificante do 

conhecimento como modelo dominante de aplicação do conhecimento científico pós-

moderno. Na proposição do modelo de aplicação edificante do conhecimento, esforça-se em 

defini-lo inventariando algumas de suas características; delas podemos inferir que a aplicação 

edificante do conhecimento assenta-se no princípio de que a aplicação técnica do 

conhecimento científico deverá ser condicionada ao rigor do conhecimento ético.  

Na compreensão de Bobbio (1909, p.57), a humanidade se encontra [...] “numa 

estrada desconhecida [...] pela qual trafegam dois tipos de caminhantes, os que enxergam 

com clareza, mas têm os pés presos, e os que poderiam ter os pés livres, mas têm os olhos 

vendados”. 

Santos (2000) discorda da assertiva de que o senso comum tenha um caráter 

reconciliador e fixista. Define o senso comum como os modos através dos quais os grupos ou 

classes subordinadas vivem na sua subordinação. Discorda que o modo de viver dos grupos 

subordinados se restrinja às experiências exclusivamente acomodativas. Também 

compreende que no seio da subordinação são edificadas formas de resistência que, dadas as 

condições, desenvolvem-se e se transformam em instrumentos de luta. E conclui que uma 

nova relação entre ciência e senso comum está em curso, relação em que qualquer um deles é 

feito do outro, e ambos fazem algo novo.  
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A ruptura com o senso comum é imprescindível para a constituição da ciência, mas 

deixa intacto o senso comum. Em um segundo momento, rompe-se com o senso comum 

consubstanciado na ciência. A dupla ruptura epistemológica tem por objetivo dar uma nova 

configuração ao conhecimento que, sendo prático, não deixe de ser esclarecedor e, sendo 

sábio, não deixe de estar democraticamente distribuído. Pressupomos que o conhecimento 

democraticamente distribuído e a caracterização alternativa do senso comum perfazem 

instrumentos favoráveis ao empoderamento individual e coletivo por se encontrarem 

imbricados com a construção de projeto alternativo de emancipação humana. 

Com base no pensamento de Foucault, Santos (ibidem) admite que diuturnamente 

sejam produzidos diferentes discursos e finda por classificá-los em discurso vulgar ou do 

senso comum e discurso erudito; assim, propõe que eles se falem e atenuem as distâncias que 

os separam. Nesse sentido, destaca que 

 

O conhecimento emancipação é um conhecimento local criado e 
disseminado através do discurso argumentativo. Essa duas 
características são inseparáveis, visto que só pode haver discurso 
argumentativo dentro de comunidades interpretativas, os auditórios 
relevantes da retórica. [...] comunidades interpretativas são 
comunidades políticas [...] territorialidades local-globais e 
temporalidades imediatas-diferidas que englobam o conhecimento e 
a vida, a interação e o trabalho, o consenso e o conflito, 
intersubjetividade e a dominação, e cujo desabrochar emancipatório 
consiste numa interminável trajetória do colonialismo para a 
solidariedade, própria do conhecimento emancipação (2000, p.95). 
 

 
Nossa compreensão é  de que não existe antagonismo entre o conhecimento popular e 

o conhecimento científico. Ou seja, o conhecimento popular e o conhecimento científico são 

antinômicos e não antagônicos. Guardadas suas antinomias, o conhecimento popular e o 

conhecimento científico, quando se pré-dispõem a dialogar, influenciam-se mutuamente e, 

nesse diálogo fraterno, produzem um conhecimento novo capaz de criar e recriar novos 

instrumentos de ação que podem contribuir para o processo de humanização do ser humano. 
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CAPÍTULO IV - CONSTRUÇÃO DO PERCURSO METODOLÓGICO 

 

4.1. Relação entre Educação em Direitos Humanos e  Educação de Jovens e Adultos 

 

Segundo Alves-Mazzotti (2001, p. 131), o paradigma qualitativo significa que as [...] 

“pesquisas partem do pressuposto de que as pessoas agem em função de suas crenças, 

percepções, sentimentos e valores e que seu comportamento tem sempre um sentido, um 

significado que não se deixa conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado”. No 

entendimento de Bogdan e Biklen (1994, p. 149 - 200), a investigação qualitativa implica 

captar os [...] “objetos e acontecimentos e levá-los ao instrumento sensível [da] mente de 

modo a discernir o seu valor como dados.” Os dados incluem os elementos necessários para 

[...] “pensar de forma adequada e profunda acerca dos aspectos da vida que pretendemos 

explorar.” Eles ligam o pesquisador ao mundo empírico e, [...] “quando sistemática e 

rigorosamente recolhidos, ligam a investigação qualitativa a outras formas de ciência.” Os 

dados não se restringem [...] “apenas àquilo que se recolhe no decurso de um estudo, mas às 

maneiras como as coisas aparecem quando abordadas com um espírito de investigação”.   

 O interesse pelo objeto de pesquisa – investigar como se estabelece a relação entre 

Educação em Direitos Humanos e a prática pedagógica na Educação de Jovens e Adultos em 

escolas da Rede Municipal de Jaboatão dos Guararapes em Pernambuco – mantém uma 

estreita relação com a minha inserção no trabalho docente como professor da Educação de 

Jovens e Adultos, em 1995 e o exercício de funções de apoio técnico-administrativo-

pedagógico em escolas e nas Secretarias de Educação do Estado de Pernambuco e do 

Município de Jaboatão dos Guararapes.   

Minayo (1994, p. 22) afirma que a metodologia compreende o [...] “caminho e o 

instrumental próprio da abordagem da realidade [...] inclui as concepções teóricas, [...] o 
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conjunto das técnicas que possibilitam a compreensão da realidade e também o potencial 

criativo do pesquisador.” A autora ressalta que nem a teorização nem a prática de pesquisa 

são isentas de interesses e preconceitos, bem como de incursões subjetivas e define as 

metodologias qualitativas de pesquisa [...] “como aquelas capazes de incorporar a questão do 

significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais”. 

Também define as estruturas sociais como construção humana significativa, cujo 

entendimento deve considerar seu advento e seu processo de transformação.  

Segundo Treviño (2006, p. 117-123), as metodologias de pesquisa qualitativa 

compreendem uma diversidade de estratégias metodológicas marcadas, fundamentalmente, 

pela flexibilidade. O pesquisador [...] “parte da necessidade de conhecer a realidade para 

transformá-la”.  Não fica à margem dela para estudar os fenômenos [...] “os quais procura 

captar seus significados e compreender”. Ele ressalva as dificuldades para definir a pesquisa 

qualitativa com valor absoluto e elege dois ‘traços’ como fundamentais à sua caracterização: 

[...] “tendência definida, de natureza desreificadadora dos fenômenos do conhecimento e do 

ser humano; [...] a rejeição da neutralidade do conhecimento científico” (Idem, 2006, p. 125). 

Bogdan e Biklen (1994, p. 47-51) afirmam que a investigação qualitativa possui cinco 

características e ressaltam que, nos estudos qualitativos, algumas vezes nem todas estão 

presentes e, quando presentes, apresentam-se em graus variados. E explicam: 

 

Na investigação qualitativa a fonte direta dos dados é o ambiente 
natural [...] divorciar o ato, a palavra, ou o gesto do seu contexto é 
perder de vista o seu significado. A descrição funciona bem como 
método de recolha de dados, quando se pretende que nenhum detalhe 
escape ao escrutínio. Os investigadores [...] interessam-se mais pelo 
processo do que simplesmente pelo resultado ou produto [...] tendem 
a analisar os dados de maneira indutiva, [...] com base em muitas 
peças de informações recolhidas que são inter-relacionadas [teoria 
fundamentada]. O significado é de importância vital [...] Ao aprender 
a dinâmica do participante, a investigação qualitativa faz luz sobre a 
dinâmica interna das situações, dinâmica esta que é frequentemente 
invisível para o observador exterior. O processo de condução da 
investigação qualitativa reflete uma espécie de diálogo entre os 
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investigadores e os respectivos sujeitos, dado estes não serem 
abordados por aqueles de uma forma neutra. 

 
 

Tendo em vista as considerações sobre pesquisa qualitativa apreendidas do 

pensamento de Alves-Mazzotti (2001), Minayo (1994), Treviño (2006), Bogdan e Biklen 

(1994), elegemos a abordagem qualitativa como base deste estudo por ser esta a mais 

adequada ao nosso objeto de pesquisa e à realidade empírica a ser investigada. O campo 

selecionado para a realização do estudo foi o universo de escolas da Rede Municipal de 

Jaboatão dos Guararapes-PE.  

A escolha de escolas da Rede Municipal de Jaboatão dos Guararapes como campo da 

realidade empírica a ser pesquisada se apoia na nossa convicção de que a Educação em 

Direitos Humanos deverá se desenvolver, prioritariamente, em contexto no qual a vida se 

encontra mais ameaçada, e que a Educação em Direitos Humanos poderá contribuir para 

assegurar o direito à educação de educandos jovens ou adultos analfabetos ou com baixo 

nível de escolaridade.   

O município de Jaboatão dos Guararapes-PE, situado na Região Metropolitana do 

Recife, ocupa uma área geográfica de 256,08 quilômetros quadrados, possui 665.387 

habitantes, dos quais 97,75% residem na zona urbana e 2,25% na zona rural. A sua maioria é 

residente em áreas inóspitas, localizadas na periferia urbana. A região costeira, na qual estão 

situadas as praias da Piedade e das Candeias, caracteriza-se por edificações de luxo, nas quais 

residem sujeitos com alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).   

 É na periferia urbana do município de Jaboatão onde se registra um dos maiores 

índices de morte violenta no Estado de Pernambuco, decorrentes de processos de ‘inclusão 

perversa’, caracterizada pela ausência do Estado e violação dos direitos humanos 

fundamentais.  
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Entre os direitos humanos fundamentais que carecem de proteção, sem desconhecer 

que por essência os direitos humanos são indivisíveis, indissociáveis, interdependentes e 

imprescritíveis, destacamos o acesso ao Ensino Fundamental para os educandos jovens e 

adultos que não tiveram acesso à escola, ou que tiveram, mas não lograram êxito no processo 

de escolarização obrigatória. Anísio Teixeira (1969, p. 166) se refere ao direito à educação 

destacando-o como o direito dos direitos [...] “o direito de se educar para ser cidadão, para 

ganhar a vida e para viver com decência e dignidade”. 

  Dados da Fundação Brasileira de Geografia e Estatística – IBGE (2004) revelam que 

da população residente no município de Jaboatão dos Guararapes-PE, com idade acima dos 

quinze anos, 13,2% são analfabetos, que totalizam, aproximadamente, 60 mil.   

Informações obtidas junto ao Núcleo da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria 

Municipal de Educação revelam que a Rede Municipal de Ensino de Jaboatão compreende 

115 unidades educacionais e, delas, 62 oferecem o Ensino Fundamental na modalidade 

Educação de Jovens e Adultos, totalizando, aproximadamente, 11.000 matrículas.  

Os dados empíricos delatam a ineficiência do sistema municipal de educação em 

conter o analfabetismo na faixa etária de 06 aos 14 anos e a quase ausência de políticas 

públicas destinadas aos educandos jovens e adultos analfabetos ou com baixa escolarização.  

Segundo Bobbio (2004, p. 60) [...] “encontramo-nos hoje numa fase em que a tutela 

[...] dos direitos do homem, onde essa é possível talvez não seja necessária, e onde é 

necessário, é bem menos possível”.  

O trabalho de campo possibilitou a aproximação com a realidade que desejamos 

conhecer. Para selecionarmos as escolas, realizamos estudos exploratórios que possibilitaram 

a aproximação com a realidade da Rede Municipal de Ensino de Jaboatão dos Guararapes e a 

elaboração de critérios para a seleção das escolas e dos sujeitos participantes da pesquisa. 

Inicialmente, realizamos estudos exploratórios de natureza documental em quatro escolas, os 
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quais nos possibilitaram analisar de que modo a Educação de Jovens e Adultos – que é 

definida nos marcos normativos como uma modalidade de ensino que deve respeitar as 

características do educando, suas trajetórias humanas, suas condições de vida e de trabalho – , 

encontra-se legitimada no projeto político-pedagógico da escola.   

Munidos da informação de que a Rede Municipal oferta o Ensino Fundamental na 

modalidade Educação de Jovens e Adultos em 62 escolas, precisávamos definir critérios para 

escolher quais ou qual escola(s) selecionaríamos como campo de estudo. 

Retornamos à Secretaria de Educação e, com o apoio imprescindível da equipe do 

Núcleo da Educação de Jovens e Adultos, analisamos a relação das 62 escolas, procurando 

identificar, entre elas, as que apenas ofereciam o 1º Segmento (Módulos, I, II e III), as que 

ofereciam o 1º e o 2º Segmentos e as escolas que eram exclusivas do 2º Segmento (Módulos 

IV e V). 

Identificados os três grupos de escolas, eliminamos as que oferecem o 1º e o 2º 

Segmentos e as exclusivas do 2º Segmento. Adiante, passamos a trabalhar com as escolas que 

oferecem apenas o 1º Segmento e definimos como critério de seleção, que a escola a ser 

escolhida seria a que tivesse o maior número de turmas, maior número de alunos, 

(considerando a matrícula inicial) e a maior quantidade de professores do quadro. 

Fixados os critérios, recorremos às “fichas de perfil da escola”, documento de uso 

interno do Núcleo da Educação de Jovens e Adultos que condensa informações sobre 

quantitativo de turmas, matrícula inicial de alunos, formação do corpo docente, entre outras, 

quando identificamos quatro escolas que atendiam aos nossos critérios. Das quatro, 

verificamos que duas estavam localizadas no perímetro urbano e duas na zona rural. Uma vez 

que identificamos duas escolas localizadas na zona rural do município, teríamos que 

considerar as condições de acesso.  
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Ainda através de estudos exploratórios realizados na ficha de perfil da escola, 

identificamos que a escola que tinha o maior número de turmas e, consequentemente, o maior 

número de alunos localizava-se na zona rural e era classificada, no organograma da Secretaria 

de Educação, como de difícil acesso. Três turmas funcionavam em um prédio anexo e, dos 

seis professores, três eram estagiários. Recorremos à nossa segunda opção, que incidia sobre 

uma escola localizada na zona urbana, funcionando com quatro turmas (Módulo – I, Módulo 

II A e B e Módulo – III), 120 alunos e todos os professores eram efetivos.  

A escola selecionada está localizada numa área de ocupação, no Distrito de Prazeres, 

nas adjacências de uma reserva de proteção histórica, e é mantida pelo erário público 

municipal, mas funciona em um prédio alugado.  

A estrutura física comporta seis salas de aula, um espaço reservado à direção, no qual 

funcionam a secretaria, a sala dos professores e a supervisão. Ainda identificamos, no espaço 

reservado à direção, um pequeno acervo de livros que nutrem o desejo coletivo de construção 

de um espaço físico para a implantação de uma biblioteca. A estrutura física ainda comporta 

um pequeno espaço onde se situam a cozinha, três sanitários – um reservado ao uso dos 

professores e demais servidores lotados na escola – e dois para uso dos educandos. A 

arquitetura da escola assemelha-se às características dos demais imóveis situados na 

localidade. Obedecem às características do relevo da área ocupada, apresentando um desnível 

bastante acentuado quando tomamos como referência o nível da rua e o da última sala de 

aula. O terreno é estreito, mede aproximadamente 10 metros de largura e se estende por mais 

ou menos uns 50 metros em direção ao morro. A ampliação da escola se deu à medida que a 

comunidade conseguia avançar no processo de ocupação. As professoras observaram que o 

imóvel apresenta bom estado de conservação, proporcionado pela parceria que a escola 

mantém com os educandos da Educação de Jovens e Adultos: “A escola compra a tinta e os 

alunos realizam a pintura e consertam as carteiras”, informaram-nos, ainda, as professoras. 
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Na composição das turmas, verificamos uma concentração maciça de adultos e poucos 

jovens e idosos. Os educandos, na sua maioria, residem na própria comunidade, são negros 

ou mestiços, desempregados ou subempregados, sendo que alguns trabalham como coletores 

de lixo reciclável no lixão da Muribeca.  

 A autoconfiança no valor da nossa trajetória profissional, nos vários espaços 

educativos que ocupamos, contudo, sem ferir os paradigmas nos quais se assentam nossos 

estudos, permite-nos assumir que o fato de ser professor efetivo da Rede Municipal, há mais 

de 16 anos, muito me facilitou o acesso aos documentos sobre os quais realizamos estudos 

exploratórios e o acesso à escola na qual realizamos a observação participante.  

 Segundo Treviño (2006, p. 132), em geral não é preocupação da pesquisa qualitativa 

a quantificação da amostragem. O pesquisador [...] “ao invés da aleatoriedade, decide 

intencionalmente, considerando uma série de fatores, o tamanho da amostragem”. Minayo 

(1994, p.102) considera [...] “que a amostra ideal é aquela capaz de refletir a totalidade nas 

suas múltiplas dimensões”. Alves-Mazzotti (2001, p. 161) acredita que o principal objetivo 

do período exploratório [...] “é proporcionar, através da inserção do pesquisador no contexto, 

uma visão geral do problema considerado, contribuindo para a focalização das questões e a 

identificação dos informantes e outros dados”. Minayo (1994, p. 89) afirma que [...] “a Fase 

Exploratória da Pesquisa é tão importante que ela em si poderá ser considerada uma Pesquisa 

Exploratória”.  

No primeiro contato com o campo empírico, fomos apresentados à Diretora, à 

Supervisora e às Professoras, expressamos nosso desejo de desenvolver estudos na escola. 

Também falamos, brevemente, sobre o objetivo da pesquisa e da contribuição desse estudo 

para o desenvolvimento do campo teórico da Educação em Direitos Humanos e a sua possível 

contribuição para a Educação de Jovens e Adultos. 
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O turno da noite funciona com quatro turmas de Educação de Jovens e Adultos. 

Durante o período da observação, praticamente estiveram presentes a Diretora, a Supervisora 

e as quatro professoras, que concordaram em participar da pesquisa; portanto, foi esse 

coletivo que selecionamos como sujeitos da pesquisa. Na investigação qualitativa [...] “os 

sujeitos são as pessoas que se encontram no meio em que ocorre a investigação [...] o 

investigador explicita os seus interesses e faz com que os sujeitos envolvidos cooperem 

consigo.” (BOGDAN e BIKLEN, p. 115-164).  

A Diretora, que também trabalha com formação de professores numa escola da Rede 

Estadual que oferece o Ensino Médio na modalidade Normal, trabalha nessa rede municipal 

há mais de 27 anos, já conta tempo de serviço para aposentadoria, porém lhe falta a idade 

mínima prevista em Lei. Essa professora foi lotada na referida escola em 2001, encontra-se 

na direção há quatro anos, tem formação em Pedagogia e Especialização em Administração 

Escolar. 

A Supervisora Educacional também tem formação em Pedagogia e Especialização em 

Supervisão Educacional, trabalha há 17 anos na Rede Municipal, tem uma larga experiência 

na Educação Infantil  (10 anos de trabalho) e ocupa a função supervisora há 07 anos.    

As quatro professoras, cujas práticas docentes foram observadas, todas têm formação 

em nível médio, na modalidade Normal. Das quatro professoras, três têm formação em nível 

superior. Uma é licenciada em Educação Física e duas têm Bacharelado (uma em Serviço 

Social e a outra em Zootecnia). Nenhuma das três graduadas fez pós-graduação. A licenciada 

em Educação Física trabalha no turno da manhã, em outra escola pertencente à Rede 

Municipal do Recife e há (03) três anos trabalha com Educação de Jovens e Adultos na Rede 

Municipal de Jaboatão dos Guararapes. A professora graduada em Serviço Social trabalha em 

uma escola da Rede Estadual, que preenche um dia, no turno da manhã, e todas as tardes. 

Leciona no Ensino Médio, ministrando disciplinas definidas na parte diversificada do 
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currículo. No turno da noite, trabalha há 22 anos na Rede Municipal de Jaboatão dos 

Guararapes, com Educação de Jovens e Adultos. 

Na observação participante, utilizamos diário etnográfico, também denominado de 

diário de campo. A etnografia, como técnica originária da antropologia ganhou maior 

projeção na educação não-formal e, atualmente, vem ganhando espaço e importância na 

educação formal. O diário de campo consiste no registro ordenado e intencional. O 

pesquisador deverá partir de questões-chave, basilares, e não perder a capacidade de registrar, 

o que implica registrar no interior do texto.  

Para quem vai a campo, reconhecer a distinção entre ciência e senso comum se faz 

necessário, sem perder de vista que ciência e senso comum mantêm uma relação de 

complementaridade. O diário etnográfico pode ser o complemento de outras metodologias. 

Recomenda-se, ao pesquisador que trabalha com diário de campo, o exercício cuidadoso da 

escrita e não alargar o campo de pesquisa. “Qualquer escritor diria que a maneira mais eficaz 

de aprender a escrever é escrevendo frequetemente” (BOGDAN e BIKLEN p. 151). A 

contundência da técnica etnográfica relaciona-se com a nossa capacidade perceptiva, para 

descobrir coisas novas, que ainda não estão claramente desenhadas. 

 

Sousa (2007, p. 389), Nour-Din Ei Hammmouti nos orienta na feitura do diário 

etnográfico. Ele nos informa que se trata de  

 

[...] um registro feito no dia-a-dia de acontecimentos e eventos 
cotidianos, ordinários e extraordinários, a partir de nossa observação 
participante da vida social dos grupos e instituições que queremos 
estudar, compreender e/ou mudar. Com esse instrumento 
metodológico é possível descrever (num caderno) nossa própria 
atuação na realidade em que vivemos (ex. alfabetização de jovens e 
adultos, a vida no acampamento). Anotar com detalhes nossas ações 
e ações dos parceiros com quem interagimos (no caso alunos na sala 
de aula, a comunidade dos trabalhadores do campo, etc).    
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Bogdan e Biklen (1994, p. 150-151-165) afirmam que as notas de campo são as 

anotações feitas pelo investigador. Elas revelam o estilo particular que ele constrói para 

escrever.  

 

O resultado bem sucedido de um estudo de observação participante 
[...] baseia-se em notas de campo detalhadas, precisas e extensivas. 
Nos estudos de pesquisa participante, os dados são considerados 
notas de campo; este termo refere-se coletivamente a todos os dados 
recolhidos durante o estudo, incluindo as notas de campo, 
transcrições de entrevistas, documentos oficiais, imagens e outros 
materiais. As notas de campo podem originar um caderno de 
estudos, um diário pessoal que ajuda o investigador a acompanhar o 
desenvolvimento do projeto, visualizar como é que o plano de 
investigação foi afetado pelos dados recolhidos, e a tornar-se 
consciente de como ele ou ela foram influenciados pelos os dados. 
[...] As notas de campo constituem materiais descritivos e reflexivos. 
A parte descritiva das notas de campo representa o melhor esforço 
do pesquisador para registrar objetivamente os detalhes que 
ocorreram no campo. [...] A parte reflexiva das notas de campo é 
uma forma de tentar dar conta e de controlar o efeito do observador. 
A parte reflexiva das notas de campo insiste que a investigação, 
como todo comportamento humano, é um processo subjetivo.  

 

 

A opção por trabalhar com professores em exercício de funções de apoio técnico-

administrativo-pedagógico e professores efetivos no exercício docente ancora-se na 

concepção de prática pedagógica eleita como categoria teórica, entendida como a 

condensação das diversas práticas coexistentes no interior da escola que, nas suas 

singularidades e complexidades, interagem e se transformam mutuamente, corporificando-se 

na prática institucional. 

Entendido como instrumento orientador do processo de gestão e de definição de 

proposta curricular, analisaremos o projeto político-pedagógico com o objetivo de identificar 

como o referido documento incorpora a Educação de Jovens e Adultos, no que diz respeito às 

suas especificidades como modalidade de ensino. 
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 A observação participante nos levou à análise dos diários de classe com o objetivo 

identificar como os conteúdos trabalhados em sala de aula eram registrados pelas professoras 

e qual documento orientava a seleção de conteúdos.  

Da investida, constatamos que o documento que orienta o planejamento docente é a 

Proposta Curricular de Jovens e Adultos (1999). O processo de discussão e elaboração do 

documento mencionado foi desencadeado por professores, supervisores e assessores 

pedagógicos do Núcleo da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a partir de uma relação de 

conteúdos que orientava o planejamento docente no ensino regular e na Educação de Jovens e 

Adultos. As discussões tomaram como objetivo adaptar a relação de conteúdos à realidade da 

EJA, motivadas pela nova realidade instaurada pela Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB) e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (2000). O referido documento 

prescreve como objetivo atender as expectativas dos professores na orientação da elaboração 

de projetos e planos de ensino a serem vivenciados nas escolas municipais que trabalham 

com a EJA, servindo como referencial, que poderá ser adequado conforme a realidade local e 

necessidades específicas. A proposta Curricular encontra-se organizada por disciplinas 

(Português, Matemática, Ciências Naturais, Geografia e História) para as quais se identifica 

uma relação de conteúdos a serem vivenciados a cada módulo.  

 

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 176), os dados escritos pelos sujeitos [...] “servem 

como fontes de férteis descrições de como as pessoas que produzem os materiais pensam 

acerca do seu mundo”.  

A observação participante e a entrevista semiestruturada16 foram utilizadas 

objetivando identificar como se estabelece a relação entre Educação em Direitos Humanos e 

                                                 
16 - Podemos entender por entrevista semiestruturada [...] aquela que parte de certos questionamentos básicos, 
apoiados em teorias e hipóteses que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 
interrogativas, fruto de várias hipóteses que vão surgindo à medida que se recebe a resposta do informante. 
(TRVIÑOS, 2006, p.144)  
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a prática pedagógica na Educação de Jovens e Adultos, bem como investigar a concepção que 

os professores no exercício da docência ou no exercício de funções de apoio técnico-

administrivo-pedagógico possuem acerca da educação em direitos humanos e os princípios 

que orientam suas práticas na seleção e no trabalho com os conteúdos e/ou temáticas da 

Educação em Direitos Humanos. 

 

A entrevista semiestruturada combina perguntas fechadas (ou 
estruturadas) e abertas, onde o entrevistado tem a possibilidade de 
discorrer sobre o tema proposto, sem respostas ou condições 
prefixadas. [Na pesquisa qualitativa] o envolvimento do 
entrevistador com o entrevistado [...] é pensado como uma condição 
de aprofundamento de uma relação intersubjetiva. Assume-se que a 
inter-relação no ato da entrevista contempla o afetivo, o existencial, o 
contexto do dia-a-dia, as experiências, e a linguagem do senso 
comum, e é condição ‘sine qua non’ de êxito da pesquisa qualitativa  
(MINAYO, 1994, p. 108-124). 

 

 

A observação participante serviu de instrumento para identificar como se estabelece a 

relação entre Educação em Direitos Humanos e a prática pedagógica docente. A prática 

pedagógica das professoras investidas no exercício de função de suporte técnico-

administrativo-pedagógico também foi objeto de observação direta, com a pretensão de 

identificar quais relações estabelecem entre Educação em Direitos Humanos e a prática 

pedagógica gestora.  Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 137-138), na investigação 

qualitativa, a observação participante poderá constituir a estratégia dominante para recolha 

dos dados ou pode ser utilizada em conjunto com a entrevista, análise de documentos e outras 

técnicas. O papel do entrevistador [...] “consiste em compreender os pontos de vista dos 

sujeitos e as razões que os levaram a assumi-los”. Deverá encarar cada palavra como se fosse 

[...] “potencialmente desvendar o mistério que é modo de cada sujeito olhar o mundo”.   

Após observação da prática pedagógica docente e gestora no cotidiano da escola, os 

sujeitos foram entrevistados e puderam expressar suas concepções sobre os direitos humanos 
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e sobre Educação em Direitos Humanos e, ainda, como essas concepções orientam a prática 

pedagógica no 1º Segmento da Educação de Jovens e Adultos.  

 

O objetivo dos investigadores qualitativos é o de melhor 
compreender o comportamento e a experiência humanos. Tentam 
compreender o processo mediante o qual as pessoas constroem esses 
mesmos significados e descrever em que consistem estes mesmos 
significados. Recorrem à observação empírica por considerarem que 
é em função de instâncias concretas do comportamento humano que 
se pode refletir com maior clareza sobre a condição humana 
(BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 70). 

 

 

Em seguida, com suporte na técnica da análise de documentos, identificada a 

concepção de Direitos Humanos e como se estabelece a relação entre a Educação em Direitos 

Humanos e a prática pedagógica, prosseguimos com a análise do projeto político-pedagógico 

com o objetivo de investigar como esse documento incorpora a concepção e os conteúdos da 

Educação em Direitos Humanos. Após a análise do projeto político-pedagógico, fomos 

provocados a verificar se nos diários de classe consta o registro de conteúdos ou temáticas da 

Educação em Direitos Humanos trabalhados em sala de aula, conforme verificamos na 

observação participante. Alves-Mazzotti (2001, p. 169) compreende por documento [...] 

“qualquer registro escrito que possa ser utilizado como fonte de informação.” A análise de 

documento, segundo Bardin (2004 p. 40-41), compreende [...] “uma operação ou um conjunto 

de operações visando representar o conteúdo de um documento sob uma forma diferente da 

original [...] tem por objetivo [...] a representação condensada da informação”. Para Minayo, 

(1994, p.203) a análise de conteúdo, do ponto de vista operacional, [...] “parte de uma 

literatura de primeiro plano para atingir um nível mais aprofundado: aquele que ultrapassa os 

significados manifestos”.  

Todo o desenrolar do estudo se assentou no pressuposto de que existe uma relação 

interna entre Educação, Direito e Direitos Humanos; esses campos específicos de 
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conhecimentos ou saberes podem ser comparados a anéis que se entrecruzam, originando 

uma zona de convergência, representada por interseção. É essa interseção, achuriada com o 

que há de mais humano, que denominamos de Educação em Direitos Humanos.  
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CAPÍTULO V - RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: LIMITES E POSSIBILIDADES 

 

 

5.1.1. Análise dos resultados 

   

Ao pretendermos analisar como se relacionam a Educação em Direitos Humanos e a 

prática pedagógica na Educação de Jovens e Adultos, organizamos os dados coletados por 

temáticas, com a finalidade de estabelecer padrões favoráveis ao desenvolvimento de 

categorias de codificação, na busca de aspectos importantes que possibilitem a elaboração da 

síntese e a tomada de decisões sobre os resultados que vamos mostrar para o outro. “Realizar 

uma análise por temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem a 

comunicação e cuja presença ou frequência de aparição pode significar alguma coisa para o 

objetivo analítico escolhido” (BARDIN, 2004, p. 99).  

No decurso da observação participante, os acontecimentos que se transformam em 

categorias de classificação são aqueles que suscitam uma boa parte da atenção e da discussão 

pelos sujeitos. As categorias constituem um meio de classificar os dados recolhidos no 

processo de pesquisa, de forma que o material contido em determinado tópico possa ser 

fisicamente apartado dos demais.  

 

Um passo crucial na análise dos dados diz respeito ao 
desenvolvimento de uma lista de categorias de codificação 
depois de ter recolhido os dados e de se encontrar preparado 
para organizar. [...] Por unidade de dados queremos dizer das 
notas de campo, transcrições ou documentos, que caem dentro 
de um tópico particular representado pela categoria de 
codificação (BOGDAN e BIKLEN, p. 221-233).  
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Acompanhando o pensamento de Bardin (2004), Bogdan e Biklen (1994) e com base 

na unidade de dados resultantes da observação participante, da entrevista semiestruturada e 

da análise de documentos, definimos as seguintes categorias: 

1) Prática Pedagógica; 

2) Educação de Jovens e Adultos; 

3) Educação Popular; 

4) Educação em Direitos Humanos.  

Na observarão participante das práticas pedagógicas docente e discente, utilizamos o 

diário etnográfico, também conhecido como diário de campo, para coleta de dados e focamos  

nosso olhar nos conteúdos e nas metodologias com a finalidade de investigar quais relações 

são estabelecidas entre a prática pedagógica e a Educação em Direitos Humanos. 

É na relação de troca de conhecimentos na prática pedagógica que Freire (1996, p. 23) 

afirma que não existe [...] “docência sem discência, as duas se implicam e seus sujeitos, 

apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. 

Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”.  

 

 

5.1.2. Prática pedagógica na Educação de Jovens e Adultos e Educação em Direitos 

Humanos 

 

A Educação em Direitos Humanos nasceu nas discussões no entorno da Educação 

Popular e, apesar de convergirem em alguns dos seus aspectos, compreendemos que não se 

confundem. Da mesma forma que não é toda Educação de Jovens e Adultos que se identifica 

com a Educação Popular, pois de acordo com Souza  
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A Educação de Adultos enquanto um conceito mais amplo contém a 
Educação de Jovens e Adultos, mas a ela não se reduz. É produtivo 
manter os dois conceitos e estabelecer suas inter-relações. A EJA, 
como uma face específica, a escolarização, da EDA, também deve ter 
como fundamento a Educação Popular (2006, p.377).    

 

 

Entendemos como prática pedagógica a condensação das diversas práticas 

materializadas no interior da prática educativa que, nas suas singularidades e complexidades 

interagem entre si e, nessa interação, se modificam, provocando nos sujeitos novas maneiras 

de pensar e agir, na busca da humanização do ser humano.  

Souza (2007, p. 10) define a prática pedagógica como a [...] “ação social coletiva da 

instituição na qual se inter-relacionam, conformando uma unidade: a prática docente, 

discente, gestora e epistemológica, permeadas pela afetividade na busca de garantir a 

construção da humanidade do ser humano, em todas as suas feições”.  

Na observação da prática pedagógica docente, constatamos que as professoras 

privilegiam os conteúdos disciplinares conforme as orientações do Caderno Norteador da 

Secretaria de Educação de Jaboatão. Esse documento foi elaborado pelo Núcleo da Educação 

de Jovens Adultos, em 1999, para orientar o professor na seleção de conteúdos e no 

planejamento de atividades didáticas. 

 

É possível verificar uma aproximação dos conteúdos próprios da Educação em 

Direitos Humanos na Proposta Curricular para o 1º Segmento da Educação de Jovens e 

Adultos (2002) com os eixos norteadores do Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos (2006).  

Entre eles, destacamos a violência contra mulheres, a proteção integral aos direitos da 

criança e do adolescente, estudos sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(ONU/1948) e os direitos trabalhistas reconhecidos na Constituição Federal. 
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Ao mesmo tempo, observamos na prática pedagógica que as professoras trabalham 

com temáticas que destacam a violência contra mulheres; abandono de crianças; Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH); a lei que garante o livre acesso ao sistema de 

transporte coletivo para crianças de 02 a 06 anos; a lei que concede direito a pensão à mãe 

solteira desde a concepção e o Dia da Consciência Negra. Isso nos evidencia que há uma 

preocupação em dialogar com conteúdos que problematizam questões da vivência do 

cotidiano dos educandos.  Por exemplo: 

“O Juizado da Criança e do Adolescente do Estado de São Paulo em 1999 recebeu 510 

processos contra abandono de crianças. Hoje esse número é três vezes maior. Com o passar 

do tempo aumenta também a pobreza, que faz outras mães abandonarem seus filhos” (Extrato 

do texto trabalhado pela professora, que o identificou como ‘conteúdos da atualidade’).  

Os educandos foram estimulados a identificar as raízes do abandono de menores, 

despertando comparações entre o que ocorre na cidade de São Paulo e na cidade de Jaboatão. 

 O abandono de crianças ficou entendido como consequência do estado de pobreza no 

qual vive boa parte da população e do descumprimento do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069/90), que se ancora no princípio da proteção integral à criança e ao 

adolescente, além de dar especial atenção ao direito à saúde e à educação.  

 

O tema ‘violência contra mulher’ foi introduzido como conteúdo didático, sob a rubrica 

de conteúdos da atualidade. A professora, utilizando de uma matéria veiculada em um dos 

jornais de grande circulação no Estado, fez a leitura e discutiu com os educandos os possíveis 

motivos que levavam a tantas mortes. Entre os motivos apresentados, ganhou relevância, na 

discussão, a falta de emprego, o machismo e a falta de educação. A professora tentou 

relacionar essa problemática com uma música. E explicou: 
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“Não sou boa cantora, mas irei me arriscar e cantar um trecho de 

uma música de Leandro e Leonardo. Ela traz uma lição simples que os 

homens precisavam aprender: ‘ Não aprendi dizer adeus, mas tenho 

que aceitar que amores vêm e vão são aves de verão, se tens que me 

deixar que seja então feliz’ ”.  

 

Como é possível verificar, a temática trabalhada pela professora é coerente com 

PNEDH-2006, ao explicitar que a Educação em Direitos Humanos deve ser concebida de 

forma articulada no combate ao racismo, sexismo e outras formas de discriminação presentes 

na sociedade brasileira. 

Observamos também que a professora trabalhou em sala de aula textos jornalísticos 

que dispõem sobre a lei que garante o direito a pensão à mãe solteira, desde o início da 

concepção.  

“Agora é lei: a gestante que estiver passando por dificuldades financeiras  poderá pedir na 

justiça o pagamento de despesas médicas e alimentícias ao pai da criança. Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 11.804/08.” (AQUI/PE, 07/11/08). 

 

Ao observarmos essas práticas, concordamos com Dalari (2002, p. 5) que os estudos e 

discussões sobre direitos humanos só ganham importância quando [...] “contribuem para 

afastar obstáculos à sua efetivação ou para estimular sua defesa, o que só acontece quando, 

além do interesse teórico, há um efetivo compromisso com a prática”.  Esse autor contribui 

para a compreensão de que a Educação em Direitos Humanos deverá contribuir para tornar as 

pessoas conscientes dos seus direitos e dos mecanismos destinados à sua proteção.  

Nesse sentido, a prática pedagógica docente observada é coerente com o princípio do 

empoderamento presente no PNEDH (2006, p. 31), o qual define o empoderamento como o 

[...] “conhecimento experimentado sobre os mecanismos e instrumentos de promoção, 

proteção, defesa e reparação dos Direitos Humanos”.  



 113

Com relação aos conteúdos que definimos como próprios da Educação em Direitos 

Humanos, o que nos chamou a atenção foi o fato de a professora denominar os conteúdos de 

“conhecimentos da atualidade”. 

O fato de termos observados esse bloco de conteúdos prescritos como “conteúdos da 

atualidade” nos instigou a analisar como eles eram registrados no diário de classe pelas 

professoras. Ao analisarmos as anotações nos diários de classe, constatamos que os registros 

das aulas seguem fielmente as descrições sequenciadas dos conteúdos indicados na Proposta 

Curricular de Jovens e Adultos (1999), conhecida no cotidiano escolar como Caderno 

Norteador.  

Apesar dos conteúdos ou temáticas identificados como próprios da Educação em 

Direitos Humanos não serem registrados no diário de classe, inferimos que eles apontam para 

uma possível relação entre a Educação em Direitos Humanos e a prática pedagógica na 

Educação de Jovens e Adultos, embora ainda não sejam assumidos como relevantes para serem 

registrados nos documentos oficiais.  

Em relação às metodologias trabalhadas em sala de aula, evidenciamos na realidade 

empírica observada que, os processos metodológicos empregados pelas professoras, respeitam 

o cotidiano dos educandos como elemento desencadeador dos processos educativos, considera 

os educandos como construtores de saberes e respeitam o valor educativo do diálogo.  

Essas práticas guardam uma identidade com a compreensão de Educação em Direitos 

Humanos defendida por Candau (2003); Araújo e Aquino (2001); Horta (2003) e Sacavino 

(2003). Segundo esses autores, os processos metodológicos coerentes com a Educação em 

Direitos Humanos devem considerar a vida cotidiana como referência permanente da ação 

educativa, mantendo-se vinculados às preocupações sociais, aos interesses da maioria da 

população e à admiração diante de toda expressão de afirmação da vida. A Educação em 

Direitos Humanos demanda uma abordagem metodológica multidimensional comprometida 
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com o desenvolvimento das pessoas na sua totalidade, pautada em práticas educativas 

participativas e dialógicas que impregnem o cotidiano escolar da vivência dos direitos 

humanos.  

E segundo Freire (2005, p.193), na teoria dialógica da ação [...] “os sujeitos se 

encontram para pronunciar o mundo, para sua transformação”.   

Para Bogdan e Biklen (1994, p. 284) a realidade é [...] “construída pelas pessoas, à 

medida que vão vivendo as suas vidas. As pessoas podem ser ativas na construção e 

modificação do mundo real.” O primeiro passo para a transformação da realidade é a [...] 

“identificação do outro que se encontra nas mesmas circunstâncias”. Aproximando o 

pensamento de Bogdan e Biklen (1994) com o pensamento de Freire (1977), essa 

identificação com o outro, imerso na mesma realidade, favorece o [...] “encontro dos homens 

para a pronúncia do mundo”. (p. 109). 

Na análise das diversas metodologias identificadas no interior das práticas pedagógicas, 

não nos distanciamos da compreensão de que a Educação em Direitos Humanos demanda 

metodologias próprias fundamentadas na concepção de escola como espaço de vivências 

concretas de direitos e de que educar é impregnar de sentido as práticas cotidianas imbuídas da 

possibilidade de abrir novos caminhos.  

Benevides (2007, p. 348) destaca que educar em direitos humanos consiste em uma 

atividade [...] “complexa, mas não impossível. É certamente uma utopia, mas se realiza na 

própria tentativa de realizá-la.” Nessa acepção,  encontramo-nos com Cora Coralina (2007, p. 

152) [...] “Aqueles que acreditam/Caminham para frente/ [...] Aqueles que duvidam põe pedra 

e tropeços/nos caminhos dos primeiros”.  

Diante da realidade observada, podemos inferir que ainda há muito que se construir em 

termos de metodologias coerentes com a Educação em Direitos Humanos. Contudo, o 

instituído não nega o instituinte. Se tivermos um longo caminho a percorrer, não podemos 
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negar a porção do caminho já percorrido. Assim concebidas, as metodologias trabalhadas pelas 

professoras evidenciam coerência com a Educação em Direitos Humanos e vislumbram 

possibilidades para que a relação entre a Educação em Direitos Humanos e a prática 

pedagógica na Educação de Jovens e Adultos se efetive.   

Constatamos, na observação da prática pedagógica docente, que os conteúdos 

pedagógicos, quase na sua totalidade, são introduzidos por temáticas ou temas geradores 

sequenciados por uma análise crítica da realidade. “Problematizar [...] é exercer uma análise 

crítica sobre a situação problema” (FREIRE, 1995, 192). 

Segundo Souza (2006, p. 378), os temas que emergem da realidade social ou cultural 

[...] “são saberes sobre questões de classe, geração, gênero, sexualidade, identidade, 

sobrevivência e desejo”.  

Na mesma linha desse raciocínio, Freire (2005, p.115) afirma que as palavras e temas 

geradores [...] “existem nos homens, em sua relação com o mundo, refletindo os fatos 

concretos. [...] São tão históricos quanto eles”.  

Outro ponto a destacar é que as professoras trabalham com temáticas identificadas em 

matérias de jornais, revistas, poesias, fábulas, músicas e textos legais. Utilizam como técnicas 

a leitura dialogada, jogral, trabalhos em grupo, leitura de imagens, dramatização, fazem 

indicação de filmes e também admitem trabalhar com aulas expositivas.  

Inferimos, ainda, a partir do pensamento de Souza (2006) e Freire (2005), que a 

organização curricular por temática poderá contribuir para a materialização de propostas 

pedagógicas que fortaleçam a relação entre a Educação em Direitos Humanos e a prática 

pedagógica na Educação de Jovens e Adultos.  
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No entendimento de Freire (1996, p. 86), [...] “a dialogicidade não nega a validade de 

momentos explicativos, narrativos em que o professor expõe ou fala do objeto. [...] O que 

importa é que professor e alunos se assumam epistemológicos curiosos”. 

É possível verificar, na prática da professora, uma relação com o pensamento de 

Freire. No exemplo em que introduziu a leitura de imagem, a professora trabalhou a obra Os 

retirantes, de Cândido Portinari (1944). Ela solicitou aos educandos que se reportassem à 

aula sobre “ciclos migratórios” que se pronunciassem sobre o que perceberam da gravura. Os 

educandos começaram a responder oralmente sobre as impressões que tiveram da imagem. 

“Quando as coisas pioram, eles saem. Quando as coisas melhoram, eles voltam. Não têm 

nada, levam a vontade de viver e a fé em Deus. Saem iludidos e aos domingos nós assistimos 

na televisão o quadro de volta para minha terra” (Fala de um educando).  

As respostas evidenciam que os educandos da Educação de Jovens e Adultos 

compreendem os motivos e as consequências dos processos migratórios e a metodologia 

empregada pela professora possibilitou que o grupo reconhecesse que Cândido Portinari 

(1944), com sua arte, quis deixar claro o quanto a pobreza e a miséria deformam as pessoas, 

mas mesmo assim elas não perdem suas identidades humanas: não se desvencilham da fé, 

nem da vontade de viver. 

Segundo Freire (1996, p. 81), tudo isso explicita que a [...] “leitura do mundo precede a 

leitura da palavra”.  

Em outro exemplo de diálogo com a realidade dos educandos, eles se organizaram em 

equipes e realizaram uma dramatização simulando como agir em casos de envenenamento, 

intoxicação por água sanitária, sangramento pelo nariz e em casos de queimaduras de 1º, 2º e 3º 

graus. O conteúdo apresentado na forma de dramatização tornou a aula atrativa e pudemos 

constatar, através das narrativas dos alunos, a frequência com que esses acidentes ocorrem no 

cotidiano e que as pessoas não sabem agir de forma adequada. Após a dramatização, os 
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educandos relataram como esses acidentes são frequentes nos locais de trabalho, na própria 

escola e em outros espaços de vivências coletivas. Essa forma de trabalhar o cotidiano do 

educando possibilita refletir sobre a realidade e ajudá-lo a enfrentá-la, motivando-o a participar 

do seu processo de aprendizagem.  

A partir da leitura dialogada de um texto que enfatizava o deslocamento de pessoas do 

campo para cidade, como consequência da precariedade das condições de vida no campo, a 

professora destacou do texto as palavras problema e pobreza. Partiu da decomposição dos 

padrões silábicos das palavras para introduzir o estudo de palavras com consoantes 

intercaladas. Após a decomposição, solicitou aos educados que procurassem, a partir dos 

padrões silábicos estudados, identificar novas palavras. À medida que os educandos 

identificavam novas palavras, a professora seguia a anotação no quadro e, por fim, solicitou 

que os educandos as anotassem no caderno.   

A professora, ao introduzir as palavras com consoantes intercaladas, fez a leitura 

vagarosa.  

 “Professora, essa leitura que a Senhora está fazendo assim, bem devagar, já era para ter se 

soltado. Assim como lê o Senhor Armando17”. Questionou a aluna ao perceber que a escrita, 

nem sempre corresponde à maneira como as pessoas falam e as letras não reproduzem 

fielmente a pluralidade de sons presentes na fala.  

Na atividade realizada pela professora, identificamos as etapas do Método Paulo Freire, 

o que evidencia a influência da pedagogia freireana na Educação de Jovens e Adultos. 

Segundo Freire (1977), em Educação como Prática de Liberdade, o método para 

alfabetização de adultos é estruturado em cinco fases: levantamento do universo vocabular do 

grupo; escolha das palavras geradoras, selecionadas a partir do seu sentido existencial, riqueza 

                                                 
17 - Os nomes próprios que constam do corpo do trabalho são nomes fictícios introduzidos pelo pesquisador. Logo, 
não identificam os sujeitos da pesquisa. 
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e dificuldades fonéticas e teor pragmático; criação de situações existenciais; decomposição das 

famílias fonéticas correspondentes aos vocábulos geradores.  

 

 

5.1.3. A Educação Popular e a relação com a Educação em Direitos Humanos. 

 

A análise da prática pedagógica docente nos permitiu visualizar, na Educação de Jovens 

e Adultos, princípios claros da Educação Popular que, por sua vez, também são coerentes com 

a Educação em Direitos Humanos. Entre os princípios emergentes da Educação Popular, 

destacamos o respeito ao educando como construtor de conhecimentos e saberes, a vida 

cotidiana com elemento desencadeador do processo educativo e o respeito ao valor educativo 

do diálogo.  

Carvalho (2004, p. 375) identifica com base nas prescrições do Conselho de Educação 

de Adultos para da América Latina (CEAAL, 2000) que a prática pedagógica pautada na 

Educação Popular deverá tomar como fundamento os seguintes princípios: [...] “compreensão 

crítica da realidade para sua transformação; o diálogo dos saberes entre os sujeitos que 

participam do ato educativo; o educador como animador, opção ética pelos setores 

populacionais de humanização mais precária; autoconstituição de sujeitos autônomos”.  

Um dos valores ou princípios que não verificamos no mapa teórico desenhado por 

Carvalho (2006), com fundamento nas prescrições do CEAAL (2000), que pudemos constatar 

em nossas investigações na prática pedagógica na Educação de Jovens e Adultos e que pode 

ser  acrescido aos paradigmas da Educação Popular é a participação do educando no processo 

avaliativo.   

A Instrução Normativa baixada pela Secretaria de Educação de Jaboatão organiza o ano 

letivo em quatro unidades didáticas e determina que, ao fim de cada unidade, a escola tem a 
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incumbência de realizar o Plantão Pedagógico e emitir boletim informando aos pais ou 

responsável, atestando a situação escolar do aluno. 

Na ocasião da realização do plantão pedagógico, verificamos que os educandos foram 

convidados a se pronunciar sobre a participação nas aulas, frequência, aprendizagem e 

comportamento.  

 Os educandos, na sua maioria, falaram que participavam nas aulas e realizavam, à 

medida do possível, as tarefas de casa. Com relação às aprendizagens, responderam que 

estavam avançando, principalmente em Matemática. Solicitaram à professora fazer mais 

ditados, justificando que a atividade ajuda no aprendizado da escrita. Aspectos como a baixa 

frequência e indisciplina foram destacados, chegando-se à conclusão que esses aspectos 

dificultam o rendimento do grupo, conforme depoimento dos educandos: “Se a escola fosse 

distribuir troféu por comportamento não tem quem ganhe para Matheus e Emanuel. Também 

tem gente aqui que dá feriado na segunda e na sexta feira”.  

Após ouvir cada educando, a professora chamou um por um e informou a nota da 3ª 

unidade, mostrando que existe pouca participação por parte dos educandos. Dessa forma, 

concordamos com Freire ao afirmar que “O ideal é que cedo ou mais tarde, se invente uma 

forma pela qual o educando possa participar da avaliação” (1996, p. 64).  

Verificamos na atividade uma forma inovadora de avaliação, na qual os alunos se 

fizeram sujeitos no processo avaliativo, colocaram suas limitações e puderam consensuar com 

a professora atividades que podiam levá-los ao crescimento intelectual a partir de suas 

limitações. É bem provável que na Educação de Jovens e Adultos os educandos não só sejam 

capazes de negociar com a professora estratégias de trabalhos, mas também os próprios 

conteúdos nos quais devem assentar-se o processo de escolarização.  

De acordo com Freire para [...] “o educador-educando, dialógico, problematizador, o 

conteúdo programático da educação não é uma imposição [...], mas a devolução organizada, 
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sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe entrega de forma 

desestruturada” (2005 p. 96-97).    

 

Ainda concordando com Carvalho e Souza (2006, p. 374-375), a Educação Popular é 

entendida 

 

[...] como uma prática educativa engajada politicamente, 
comprometida com os segmentos sociais que sofrem diferentes 
processos de marginalização e diferentes formas de inclusão social e 
cultural perversa. [...] tem origem na tradição de rebeldias 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.    

 
 

Evidenciamos que a prática pedagógica docente na Educação de Jovens e Adultos se 

relaciona com os paradigmas da Educação Popular, com influências nítidas da perspectiva 

problematizadora cunhada por Freire e apresenta indícios do que defendemos como Educação 

em Direitos Humanos. Enfim, constatamos indícios de uma incipiente relação entre Educação 

em Direitos Humanos e a prática pedagógica na Educação de Jovens e Adultos, quando 

destacamos que princípios emergentes da Educação Popular são coerentes com a Educação em 

Direitos Humanos e, embora não legitimados no currículo, a problematização da realidade do 

educando faz emergir conteúdos que contribuem para que se tornem mais conscientes dos seus 

direitos e dos mecanismos destinados à sua proteção. Nesse sentido, concordamos com Candau 

(2003) ao afirmar que estudos voltados para a investigação da relação entre a Educação 

Popular e a educação escolarizada favorecem o desenvolvimento da Educação em Direitos 

Humanos.   
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5.1.4. O direito à educação como Direito Humano 

  

Atribuímos ao direito à educação, no conjunto dos direitos humanos, uma natureza 

singular, por ser um direito que possibilita o acesso a outros direitos. Nos dizeres de Teixeira 

(1969), trata-se do “direito dos direitos”. Educamo-nos para ser [...] “cidadão, ganhar a vida, 

para viver com decência e dignidade” (p.166).  

Assumimos, com base na concepção do inacabamento e na compreensão de que os 

seres humanos, nas suas trajetórias humanas, vivem seus tempos humanos na sua completude, 

que o direito à educação acompanha o ser da espécie humana ao longo da sua vida. A 

Educação de Jovens e Adultos, modalidade de ensino destinada àqueles que não concluíram a 

Educação Básica na idade própria, deverá reconhecer os educandos como sujeitos construtores 

de conhecimentos e saberes, respeitar suas condições de vida, de trabalho, bem como seus 

tempos humanos e de aprendizagens. 

Mediante as respostas das entrevistas, as professoras destacaram que a Educação de 

Jovens e Adultos não recebe o mesmo tratamento que é dispensado pela Secretaria Municipal 

de Educação ao ensino regular para os educandos na idade própria:  

 

“As formações continuadas não ocorrem com a mesma frequência e, 
quando ocorrem, não são dirigidas para a realidade específica da 
Educação de Jovens e Adultos. Também os educandos que estudam 
nos turnos da manhã e da tarde recebem merenda todos os dias e 
ainda são beneficiados por outros programas custeados pelo 
Governo Federal. No caso do aluno da Educação de Jovens e 
Adultos, até a presente data, sequer recebeu merenda. Apesar de não 
ser a desejada, a modalidade de ensino deveria ser tratada, no 
mínimo, da mesma forma que o município trata o ensino regular”          
(Palavras da supervisora). 

 

 

 A fala da supervisora evidencia que não existe, no âmbito da Rede Municipal de 

Jaboatão, uma política consistente para a Educação de Jovens e Adultos, no sentido da 
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garantia do direito à educação. Direito que só se realiza na sua amplitude quando é garantido 

o acesso e a permanência com sucesso do educando. 

Continuando a análise, a professora deixa claro que os livros didáticos escolhidos para 

Educação de Jovens e Adultos se distanciam da realidade. Essa evidência da professora pode 

ser exemplificada quando ela analisa os livros didáticos que são escolhidos para EJA, pois 

além do distanciamento da realidade, estão de modo geral, em nível mais elevado do que a 

capacidade do educando.   

Isso faz com que as professoras trabalhem com uma diversidade de textos para 

identificar as temáticas, através das quais emergem os conteúdos pedagógicos e poucas foram 

as vezes que elas utilizaram o livro em sala de aula. 

   Além dessas questões relacionadas ao trabalho docente, no esforço para garantir o 

direito à educação para os jovens e adultos, as professoras enfrentam dificuldades de 

motivação dos educandos para frequentar a escola. 

Todas elas foram unânimes em afirmar a falta de assiduidade como o elemento que 

mais dificulta o trabalho na EJA:  

 

“O aluno tem consciência da importância do estudo para o trabalho e 
para a vida, reconhece a importância da escola. Às vezes deixam de vir 
à escola para ir à igreja. O aluno tem uma vida muito difícil. Vê na 
igreja uma tábua de salvação. É como se a igreja fosse nossa 
concorrente” (Palavras da supervisora). 

 

 

Constatamos que o turno da noite se reduz a duas horas de trabalho, o que resulta na 

redução do tempo de aprendizagem, que é um direito do aluno. Ao mesmo tempo, as 

condições do aluno trabalhador são justificativas para essa redução do tempo de aula, como é 

possível apreender da fala da professora.  “O aluno chega para a aula à noite, cansando e 

com fome, falta merenda, às vezes, até água; a qualidade do material didático é baixa, o 
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espaço é quente. Quando chega às 21h, a gente percebe que o aluno não aguenta mais e 

começa a largar”.   

 

Outro ponto a destacar é a baixa autoestima do educando na sua condição de aprendiz. 

As professoras reforçam que os educandos, quando chegam à escola, muitos não acreditam 

na capacidade que tem de aprender, o que evidencia a necessidade de trabalhar sua 

autoestima, fazer com que ele se reconheça como cidadão, sujeito de direitos e de deveres.  

“O resgate da autoestima consiste em trazer o aluno à reconstrução da sua realidade” (Fala 

da professora).  

Quando o educando tem sua autoestima resgatada, compreende que aprender a ler e 

escrever, em um tempo no qual sua trajetória humana não coincide com a trajetória escolar, é 

difícil, mas é possível. “Reconheço que me aposentei como cozinheiro de um grande hotel. 

Aprender a cozinhar é bem mais fácil do que aprender a ler e escrever. Mas vou perseverar, 

acredito que logo estarei à frente da igreja lendo a bíblia” (Palavras do educando).  

Os sujeitos entrevistados têm a compreensão de que o trabalho com o educando da 

EJA tem suas especificidades e que eles chegam à escola com um significativo lastro de 

conhecimentos que são construídos na sua vida cotidiana e na sua fracassada insistência em 

frequentar e abandonar a escola. Enfim, na maioria das vezes, o educando tenta afirmar esses 

conhecimentos no seu processo de escolarização, essa é a compreensão da supervisora. 

“Quando a auto-estima do aluno não é trabalhada logo, ele se evade. O professor, quando 

procura interagir com o cotidiano, reconhece o seu conhecimento de mundo e procura 

trabalhar com temas que retratam a história de vida deles. Esse cenário muda” (Palavras da 

supervisora).  

Candau (2008, p. 27) afirma que o considerável distanciamento entre as experiências 

socioculturais dos educandos e a cultura escolar [...] “favorecem o desenvolvimento de uma 



 124

baixa autoestima, elevados índices de fracasso escolar e a multiplicação de manifestação de 

desconforto [...] e agressividade com relação à escola”.    

Embora reconheçamos a dificuldade e complexidade de se trabalhar com educandos 

de uma faixa etária que não teve a educação no período devido, durante nosso tempo de 

permanência no campo de pesquisa, tornou-se evidente nas atitudes das professoras a 

preocupação com o elevado índice de evasão na EJA, questão que suscita estudos profundos 

em todos os níveis e modalidades de ensino e, de forma especial, na EJA, posto que nela os 

índices de fracasso se acentuam.  

 

5.1.5. Direitos Humanos e Educação em Direitos Humanos na concepção dos 

professores. 

 

Para investigarmos o que as professoras entendem por Direitos Humanos, e mais 

precisamente o que entendem por Educação em Direitos Humanos, categoria teórica dos 

nossos estudos, recorremos ao uso de entrevistas semiestruturadas como técnica de coleta de 

dados.  

Os sujeitos entrevistados entendem que os Direitos Humanos, apesar de estarem 

previstos na lei, precisam ser conquistados. Conhecer e entender o direito, não é suficiente, é 

preciso ter clareza que eles são garantidos na luta. No mais, existem direitos que não estão na 

lei.  

O entendimento da professora de que os Direitos Humanos, apesar de estarem 

previstos na lei, só se efetivam com as lutas, ancora-se na compreensão de direito humano, 

como direito autoconquistado, conforme afirma Arroyo (2005): [...] “as idas e vindas dos 

adultos à escola depois de uma trajetória de fracasso caracteriza o direito à educação como 

um direito autoconquistado ou autoconstruído”.  
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O PNEDH (2006) estabelece que o [...] “empoderamento dos grupos sociais exige um 

conhecimento experimentado sobre os mecanismos e instrumentos de promoção, proteção, 

defesa e reparação dos direitos humanos.” (p. 31). Da prática pedagógica docente é 

clarividente a relação da EJA com o princípio do empoderamento ao estimular os educandos 

[...] “a refletirem sobre suas próprias condições de vida, os processos históricos em que estão 

inseridos e o papel que desempenham na sociedade contemporânea.” (p. 31). 

 

  Dalari (2002) entende que os Direitos Humanos compreendem um conjunto mínimo 

de condições e possibilidades sem as quais [...] “a pessoa humana não consegue existir ou não 

é capaz de se desenvolver e participar plenamente da vida” (p.7).  

Já Comparato (2006) classifica os Direitos Humanos em típicos e atípicos. Os típicos 

são os reconhecidos pelas autoridades que têm [...] “o poder político de editar normas, tanto 

no interior do Estado quanto no plano internacional, são os direitos humanos positivados nas 

leis, nos tratados internacionais. Os atípicos são aqueles que ainda não foram declarados em 

lei” (p. 60).   

A compreensão dos Direitos Humanos como direitos históricos impõe o 

reconhecimento de que os direitos só se efetivam mediante as lutas que os atores sociais 

empreendem no interior do próprio Estado. A lei se constitui numa importante ferramenta de 

lutas para a garantia dos direitos existentes, para ampliação desses direitos e para a conquista 

de novos direitos. É nesse movimento sinuoso que identificamos o caráter histórico dos 

Direitos Humanos em todas as suas dimensões.  

Segundo Benevides (2007, p.337), os direitos humanos são naturais, universais e 

históricos, são decorrentes da dignidade intrínseca de cada ser humano, impregnada na 

consciência ética e moral da humanidade.  

 



 126

[São universais porque se referem] à pessoa humana na sua 
universalidade. São naturais, porque vinculados à natureza humana e 
também porque existem antes e acima de qualquer lei, e não 
precisam estar legalmente explicitados para serem evocados. São 
históricos [...] no sentido que mudaram ao longo do tempo, num 
mesmo país, e o reconhecimento é diferente em países distintos, num 
mesmo país.  
 
 

Convém enfatizar que os Direitos Humanos perfazem um conjunto orgânico de 

direitos indivisíveis, indissociáveis e interdependentes. “Indivisíveis porque não se pode 

contemplá-los pela metade, pois não há direito incompleto; indissociáveis porque um direito 

não se sustenta sem o outro; interdependentes porque não se pode opô-los, um exige a 

efetivação do outro” (ARAÚJO e AQUINO, 2000, p.27).  

A compreensão de Araújo e Aquino (2000) e a de Benevides (2007) se encontram em 

concordância com o PNEDH (2006, p. 9), o qual define como um dos princípios do Estado 

Brasileiro [...] “a afirmação dos direitos humanos como universais, indivisíveis e 

interdependentes [...] as políticas públicas devem considerá-los na perspectiva de uma 

sociedade baseada na consolidação de uma cultura democrática e cidadã”.  

Segundo Lima Júnior (2009, 153), determinados direitos para receber a designação de 

Direitos Humanos precisam preencher certos pré-requisitos entre os quais serem universal, 

justificável e exigível. [...] “universal no sentido que seu alcance seja para todos e não apenas 

para certos grupos sociais, justificável enquanto condição de acesso pleno à justiça [...] e 

exigível [diz respeito a] clareza sobre quem tem a obrigação de implementá-lo.”  O autor 

indica a justiciabilidade como o caminho para garantir os direitos humanos econômicos, 

sociais e culturais. Nessa acepção, [...] “a justiciabilidade é defendida como uma forma de 

garantir os preceitos constitucionais, sem os quais as constituições perderiam seu significado” 

(idem, 2008, 157).     

Após identificarmos o que as professoras que contribuíram com a nossa pesquisa 

entendem por direitos humanos, voltamo-nos para a apreensão da concepção que elas 
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possuem sobre educar em direitos humanos. A riqueza dos dados coletados nos impeliu a 

subdividir a temática para, assim, facilitar os nossos procedimentos de análises, conforme 

evidencia o entendimento da professora.  “Educar em direitos humanos significa ter clareza 

de que aprender a ler e escrever é importante, mas não é suficiente, é preciso fazer com que 

o aluno entenda o que é o ser humano e o que é Direito”.   

Segundo Freire (1996, p. 50-19), o inacabamento humano é próprio da experiência 

vital. “Onde há vida, há inacabamento. Mas só entre homens e mulheres o inacabamento se 

tornou consciente”. Compreendermo-nos como seres históricos, impõe-nos [...] “reconhecer 

que somos seres condicionados, mas não determinados. Reconhecer que a História é tempo 

de possibilidade e não de determinismo, que o futuro [...] é problemático e não inexorável”.  

Com base no pensamento Freireano, podemos inferir que o ser humano se afirma no 

seu processo de humanização quando se compreende como ser inacabado e histórico, 

portanto, um vir-a-ser.  

Entendida como a qualidade intrínseca e indissociável de todo e qualquer ser humano, 

a dignidade se constitui na meta permanente do processo de humanização. 

 

Contudo a dignidade, na condição de valor intrínseco ao ser humano, 
gera para o individuo o direito de decidir de forma autônoma sobre 
seus projetos existenciais e felicidade e, mesmo onde essa autonomia 
lhe faltar ou não puder ser atualizada, ainda assim deve ser considerada 
e respeitada pela sua condição humana (SARLET, 2006, p.51).  
 

 

Assim, do ponto de visto filosófico/jurídico o ser humano poderá ser definido a partir 

dessa qualidade intrínseca, que o afirma no seu processo permanente de humanização:  

 

O direito encontra seu fundamento na dignidade intrínseca de todos 
os seres humanos, o que garante a universalidade do direito a ter 
direto. Dignidade é a qualidade própria de todo ser humano que 
confere a todos e cada um o direito a realização plena como ser ‘em 
permanente inacabamento’ a proteção de sua integridade física e 
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psíquica, ao respeito as suas singularidades, ao respeito a certos bens 
e valores, em qualquer circunstância, mesmo quando não 
reconhecidos em lei e tratado.  Dignidade é aquele valor sem-preço 
que está encarnado em todo ser humano (SCHIILLING, 2005, p. 
12205). 
 

Contudo, quem nos identifica como ser humano, além da consciência de que somos 

inacabados como quaisquer espécies vivas que habitam o nosso planeta, é esse valor que está 

encarnado em cada um de nós. Nas lições de Comparato (2006, p. 1), o ser da espécie 

humana [...] “apesar das inúmeras diferenças biológicas e culturais que os distinguem entre 

si, merecem igual respeito, como únicos entes no mundo capazes de amar, descobrir a 

verdade e criar a beleza”. Esse entendimento é verificado no pensamento da professora: 

“Educar em direitos humanos é ajudar ao aluno a se conceber como ser histórico, cidadão 

que vota e tem direito à fala e pode contribuir para transformar a sociedade e ter 

consciência de que tem direito de ser amparado pelas políticas públicas.” 

A Educação em Direitos Humanos tem como um dos seus propósitos contribuir para a 

construção e afirmação do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, as ideias de 

democracia e cidadania são basilares para o entendimento da Educação em Direitos 

Humanos. 

Segundo Dalari (2002, p.14), a ordem democrática se fundamenta basicamente em 

três pontos fundamentais: o respeito à liberdade, o reconhecimento da igualdade e a 

supremacia da vontade popular. Nessa assertiva, cidadão é o indivíduo vinculado à ordem 

jurídica de um Estado. “A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a 

possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo”.  

 

“Os alunos da EJA interromperam suas trajetórias educacionais, na 
maioria das vezes, para assegurar um casamento, assegurar um 
emprego ou até mesmo para criar um filho. Essas circunstâncias 
fazem com que as pessoas passem a enxergar a vida somente pela 
ótica do dever. Precisamos fazer com que o aluno da EJA se 
reconheça como cidadão, ensiná-los que eles têm direitos e deveres. 
Educar em direitos humanos é fazer com que os alunos se 
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desenvolvam de forma plena e que os conhecimentos aprendidos 
sejam úteis para vida inteira. É preparar o indivíduo na sua 
amplitude, na sua formação intelectual, profissional e que o 
conhecimento aprendido seja útil para ele e para a sociedade. É 
ajudar o aluno a reconstruir sua realidade e fazê-lo entender que ela 
pode ser transformada” (Palavras das professoras) 
 

 

A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei 9394/96) consagram o direito à educação como um direito de todos e dever do Estado e 

da família; inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, a 

educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Acrescente-se que os processos 

educativos deverão ser promovidos mediante o incentivo e a colaboração da sociedade18. 

 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH/2006) incorpora o 

princípio do empoderamento em benefício de categorias historicamente vulneráveis. Entre 

essas categorias, identifica as mulheres, povos indígenas, africanos e afro descendentes, 

pessoas idosas, com deficiências, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexual, como 

grupos humanos que sofrem diferentes tipos de preconceitos e discriminação na sociedade 

brasileira.  

Segundo Padilha (2007, p. 24), educar com qualidade sociocultural demanda [...] “o 

respeito à diversidade e que, mais do que respeitar as diferenças, é necessário que 

aprendamos o quanto é bom e importante conviver, respeitar as diferenças e as semelhanças”. 

A Educação em Direitos Humanos deve possibilitar aos grupos e atores sociais a ampliação 

das suas capacidades para [...] “identificarem as violações de direitos e exigirem sua apuração 

e reparação” (PNEDH, 2006, p.31).  

                                                 
18 - A redação combina o Art. 205 da CF com o Art. 2º da LDB. 
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Bernardes (2008, p.207) destaca que a [...] “ideia de construção de uma cultura de 

direitos também pode ser traduzida na ideia de inclusão de política social e de 

empoderamento de grupos sociais” que historicamente passaram por diversos processos de 

exclusão. Lima Jr. (2008, p. 166) propõe a implementação de [...] “políticas afirmativas 

enquanto remédios temporários de inclusão social de grupos étnicos e raciais”.   

Conforme os dados analisados é possível inferir que para as professoras educar em 

direitos humanos é contribuir para que o educando se desenvolva de forma plena. 

Compreendemos dos documentos analisados que, educar de forma plena, consiste em 

preparar o educando para o exercício da cidadania e zelar pela sua qualificação para o 

trabalho, com base nos princípios de liberdade e no ideal de solidariedade humana. Os 

processos educativos ainda devem contribuir para que os educados possam refletir sobre os 

processos históricos nos quais estão inseridos e sobre o papel que desempenham na 

sociedade, assim como ampliar sua capacidade para identificar violações de direitos e os 

mecanismos que possibilitam a sua reparação.   

Do exposto, consideramos que as professoras, ao se referirem ao desenvolvimento 

pleno do educando, evidenciam que os processos educativos reservados aos educandos jovens 

e adultos analfabetos ou com baixo nível de escolarização devem contribuir para a formação 

de cidadãos ativos comprometidos com os problemas do seu bairro, da sua cidade, do seu 

estado, do seu país e com os problemas que afetam o mundo. Como diria Freire, pessoas 

comprometidas com os problemas do seu tempo, que estão voltadas para os problemas da 

sociedade na perspectiva de contribuir com a mesma.  

 

Nessa direção, Rayo (2004, p.79) esclarece que 

 

A educação democrática é uma tarefa dirigida ao desenvolvimento de 
uma personalidade que faz do diálogo, da confrontação de ideias e da 
participação, os elementos do seu processo formativo permanente. O 
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ser humano ocupa uma posição no mundo que não está fixada a 
priori, mas sim que se constrói dia a dia. Educar para a democracia 
assenta-se na ideia de uma cidadania que participa na construção 
cultural e moral e na sustentação da própria democracia. Neste 
sentido, a democracia é um estilo de vida legitimado por uma norma 
baseada no diálogo, comunicação e no consenso. Educar para 
democracia é perguntar-se sobre a possibilidade de uma prática 
dialógica, que promova a análise crítica da realidade e que seja capaz 
de reconstruir e inventar a cultura. 

 

 

Assim, formar para a cidadania implica impregnar de sentido os processos educativos, 

provocando nos sujeitos a descoberta do direito e do poder de indagar-se para melhor 

compreender os significados que historicamente vem assumindo o conceito de democracia e a 

importância da vivência dos institutos da democracia direta para remodelar os espaços nos 

quais exercita no cotidiano a sua cidadania.  No exercício de se perguntar ou de se indagar, a 

escola se constitui num espaço revestido de um duplo privilégio: configura-se num espaço 

vivo de aprendizagem e de vivência de práticas democráticas.   Segundo Freire (1977, p. 72), 

[...] “se há um saber que só se incorpora ao homem experimentalmente, existencialmente, 

este é o saber democrático”. 

 

 

5.1.6. Educação de Jovens e Adultos e Educação em Direitos Humanos à luz do projeto 

político-pedagógico.  

 

Propomo-nos, no âmbito de nossa pesquisa, analisar como o projeto político- 

pedagógico da escola, campo empírico da nossa pesquisa, identifica a Educação de Jovens e 

Adultos enquanto modalidade de ensino, que deve respeitar as características do educando, 

seus interesses, condições de vida e trabalho, conforme dispõe o Artigo 37 da LDB. 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH/2006) explicita os 

princípios pedagógicos da interdisciplinaridade e da transversalidade como fundamentos da 
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Educação em Direitos Humanos, que não deve se reduzir a disciplina ou a uma área 

curricular específica. A interdisciplinaridade e a transversalidade deverão contribuir para 

articular os conteúdos e metodologias inerentes à Educação em Direitos Humanos ao 

combate ao racismo e às demais formas de preconceitos e violência.  

Nessa perspectiva, passamos a visualizar o projeto político-pedagógico como o 

documento institucionalizado na escola que favorece uma compreensão coletiva da Educação 

de Jovens e Adultos como uma modalidade de ensino. Nessa mesma perspectiva, passamos a 

conceber o projeto político-pedagógico como espaço privilegiado para a definição de 

conteúdos e metodologias que possibilitem a relação entre a Educação em Direitos Humanos 

e a prática pedagógica na Educação de Jovens e Adultos.  

A Lei nº 10.639/03, determina que o calendário escolar deverá incluir o dia 20 de 

novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’. Nas nossas observações, 

identificamos professoras trabalhando a história do líder Zumbi dos Palmares, enaltecendo-o 

como líder negro que morreu na defesa do seu povo e da sua comunidade. A esse respeito, 

destacamos o seguinte: 

 

“História do Dia Nacional da consciência negra. Esta data foi 
estabelecida pela Lei nº 10.639/03. Foi escolhida a data 20 de 
novembro, pois foi nesse dia, no ano de 1695, que morreu Zumbi, 
líder do Quilombo dos Palmares. Zumbi representou a luta dos 
negros contra a escravidão no Brasil. Morreu em combate 
defendendo seu povo e sua comunidade” (Extrato do texto 
trabalhado pelas professoras). 

 

 

Tivemos a oportunidade de identificar nas paredes da escola diversos cartazes 

fazendo referências ao Dia da Consciência Negra. Contudo, na análise do projeto político- 

pedagógico, constatamos que o mesmo não prescreve o dia 20 de novembro como o Dia 

Nacional da Consciência Negra, bem como não dispõe sobre a obrigatoriedade dos estudos 

sobre a História da África e dos Africanos, sobre a luta dos negros no Brasil,  a cultura negra 
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brasileira e sobre o negro na formação da sociedade nacional, resgatando sua contribuição 

nas áreas sociais, econômica e política pertencente à história brasileira.  

A pesquisa evidenciou que o projeto político-pedagógico não faz nenhuma alusão a 

conteúdos ou temáticas com os quais possam se estabelecer relações entre a Educação em 

Direitos Humanos e a prática pedagógica na Educação de Jovens e Adultos.  

Ainda verificamos que no item que define os níveis e modalidade de ensino, o projeto 

político-pedagógico destaca que, no turno da noite, a escola oferece o 1º Segmento da EJA. 

No entanto, no seu corpo a EJA não está caracterizada como uma modalidade de ensino que 

deve se adequar às condições de vida e de trabalho do educando, mediante ações integradas e 

complementares entre si, que garantam a permanência com sucesso do aluno na escola, 

conforme define a LDB. 

No campo onde se definem as ações, não identificamos no projeto político- 

pedagógico nenhuma ação pensada especificamente para Educação de Jovens e Adultos. 

Inferimos da análise do documento que a Educação de Jovens e Adultos é disciplinada como 

extensão do ensino para alunos na idade própria e, nesse sentido, faz emergir a compreensão 

de Paiva (1973), que identifica a educação de adultos com a Educação Popular por ser 

destinada às camadas populares, grupos humanos que vivem seus processos de humanização 

em contextos precarizados. 

Evidenciamos a falta de sintonia entre as prescrições do documento e a observação da 

prática pedagógica. Inferimos que o projeto político-pedagógico encontra-se situado no 

contexto das exigências do sistema de ensino. Dentro desse marco, perde a flexibilidade que 

lhe confere a conotação de movimento; ao voltar-se para o sistema, não retrata a escola como 

organismo vivo, que respeita o instituído, mas não despreza a dimensão instituinte que 

possibilita lançar-se à frente, na busca de sua reinvenção.        
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A prática pedagógica, entendida como a condensação das diversas práticas que se 

materializam no espaço educativo, objeto das nossas investigações, para as quais optamos 

pelos paradigmas da pesquisa qualitativa e selecionamos como técnica de coleta de dados a 

observação participante, a entrevista semiestruturada e análise de conteúdo.  

O processo de pesquisa permitiu-nos verificar como se relacionam a prática 

pedagógica na Educação de Jovens e Adultos com a Educação em Direitos Humanos.   

Registramos no corpo de nossa fundamentação teórica, a partir do pensamento de 

Gadotti (2000), Candau (2003) e Ramires (2003), que a Educação em Direitos Humanos 

nasceu no calor das discussões em torno da Educação Popular no Brasil e na América Latina 

e, apesar de com ela não se confundir, apresenta alguns elementos identitários comuns. 

Enfim, existe um conjunto de aspectos identitários que as distinguem, assim como existem 

elementos que as unem e que permitem estabelecer elos e partilhar valores e propósitos 

comuns. 

No campo mais específico da Educação em Direitos Humanos, na sua relação com a 

prática pedagógica na Educação de Jovens e Adultos, identificamos nas temáticas que são 

trabalhadas em sala de aula sob a rubrica de ‘atualidades’, conteúdos próprios da Educação 

em Direitos Humanos.  

As temáticas e a diversificação das metodologias se encaminham para discussão 

política e formas de organização que favorecem o empoderamento dos sujeitos nas dimensões 

pessoal e coletivo.  

Dos indícios identificados assumimos que embora incipiente, a relação entre a 

Educação em Direitos Humanos e a prática pedagógica na Educação de Jovens e Adultos 

encontra-se em curso. “Encontramos o sentido ao caminhar, vivenciando o processo de abrir 
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novos caminhos, e não apenas observando o caminho” (GUTIÉRREZ e PRADO, 2002, 

p.23). 

No entanto, a relação entre a prática pedagógica e a Educação em Direitos Humanos 

não se encontra melhor desenhada em decorrência do desconhecimento, por parte das 

professoras, da Proposta Curricular para o 1º Segmento da Educação de Jovens e Adultos 

(2002) e do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2006).  O estudo desses 

documentos, no interior do espaço educativo, poderá contribuir para a inserção dos conteúdos 

ou temáticas da Educação em Direitos Humanos na Educação de Jovens e Adultos, além de 

possibilitar a revisão do Caderno Norteador (1999), que orienta a política educacional na 

perspectiva da rede municipal de ensino.  

O compromisso ético, que nos move como educador-pesquisador, impõe-nos o dever 

de assumir que no interior das diversas práticas identificamos elementos próprios das 

pedagogias tradicionais. Contudo, a partir do movimento desencadeado no espaço educativo, 

verificamos que a Educação de Jovens e Adultos se destaca como uma modalidade de ensino 

que se materializa, prioritariamente, alicerçada nos paradigmas da Educação Popular, 

fortemente influenciada pela pedagogia problematizadora de matriz Freireana. 

Dos dados analisados, ainda pudemos apreender que as concepções dos sujeitos sobre 

direitos humanos e, mais precisamente, sobre Educação em Direitos Humanos mantêm 

aproximação com o pensamento dos autores e documentos nos quais nos apoiamos para 

definir nossas categorias teóricas. Daí, podemos inferir que as professoras possuem um lastro 

de conhecimentos estruturados que favorece o estudo dos documentos, bem como dos 

fundamentos teóricos e metodológicos da Educação em Direitos Humanos. O que fica claro 

quando mesmo não sendo uma exigência curricular, da problematizarão do cotidiano vivido 

pelos sujeitos do processo educativo, verificamos a emergência de conteúdos e temáticas que 

são definidos nos documentos analisados como inerentes a Educação em Direitos Humanos.   
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As professoras, em quase sua totalidade, referem-se à baixa autoestima, somada à 

falta de assiduidade do educando, como os elementos que mais dificultam o trabalho 

pedagógico. O que nos chamou a atenção foi o fato de ao se reportarem à autoestima dos 

educandos, não esclarecem o que compreendem por autoestima, simplesmente afirmaram que 

a Educação de Jovens e Adultos deve trabalhar a autoestima dos alunos.  

Compreendemos que, determinados conceitos que migram de outras áreas do 

conhecimento e passam a interagir com os conteúdos pedagógicos, demandam estudos que 

possam investigar o que de fato esses conceitos representam no interior dos processos 

educativos, formais ou não-formais. 

 Candau (2003) destaca que a Educação em Direitos Humanos tem um potencial que 

favorece os sujeitos do processo educativo identificarem as violações de direitos que podem 

ocorrer no espaço escolar. 

Compreendemos que para identificar se a escola, espaço dos nossos estudos 

empíricos, viola ou não direitos, faz-se necessário, no mínimo, situá-la no contexto da Rede 

Municipal de Ensino e das políticas defendidas pelo Estado Brasileiro para a Educação de 

Jovens e Adultos. E, nesse contexto mais amplo, podemos inferir que ela não somente viola 

os direitos dos educandos, mas de todos aqueles que, no interior da escola, estão envolvidos 

com o processo educativo.  

 

“O aluno chega à escola com fome, não tem merenda, às vezes falta 
até água, o material didático é de baixa qualidade, as salas são 
quentes, quando chega às 21h a gente percebe que eles não 
aguentam mais e começamos a largar. Embora tenhamos a 
consciência de que duas horas de aula é muito pouco, não 
conseguimos cumprir com o que nos propomos” (Assim se 
pronunciou a professora). 
 
 

Quando o educando reclama das condições de salubridade da sala de aula, colocado 

com muita clareza na fala da professora, destacamos que o professor exerce a sua atividade 
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profissional no mesmo espaço em que o aluno reclama do calor.  Entendemos que todas as 

vezes que se subtrai do educando a plenitude do direito de aprender, o educador se encontra 

subtraído na amplitude do seu direito de ensinar. Nesse sentido, inferimos que a organização 

escolar encontra-se pré-disposta a violar os direitos de todos os sujeitos envolvidos no 

processo educativo.   

 De acordo com a LDB, os processos educativos destinados aos jovens e adultos 

analfabetos, ou que não concluíram a educação básica na idade própria, devem respeitar suas 

condições de vida, de trabalho, seus tempos humanos e garantir a permanência com sucesso 

do educando na escola, mediante políticas complementares e integradas entre si.  

Verificamos, no espaço empírico investigado, a ausência de qualquer política 

complementar, com vistas a garantir a permanência com sucesso do aluno na escola. 

Inferimos que se fazem necessários estudos sobre o que a LDB define como ações 

complementares e integradas entre si, e qual esfera administrativa é responsável pela ação, 

para que se construam mecanismos de enfrentamento coletivo que possam instar o poder 

público a cumprir com suas obrigações e, nesse construto, edificaremos a sonhada escola de 

vivências plena dos direitos. “A construção da cidadania coletiva se dá através da elaboração 

de estratégias, formulações de demandas e táticas para se obter os bens que se considera 

como direito” (RAMIREZ, 2003, p. 68).  

A partir de 1988, com a Constituição Federal, e mais precisamente a partir de 1996, 

com a Lei de Diretrizes e Bases, a Educação de Jovens e Adultos, outrora disciplinada no 

interior das campanhas, programas e projetos, passou a integrar o sistema regular de ensino. 

Parece-nos ser essa a tendência aceita e defendida pelos educadores que militam na Educação 

de Jovens e Adultos.  

No momento atual, emergem os programas e projetos aligeirados de escolarização de 

jovens e adultos, que no seu íntimo guardam semelhanças com experiências vivenciadas com 
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a Campanha de Alfabetização de Adolescentes e Adultos (1948), liderada pelo Professor 

Lourenço Filho e, mais recentemente, nos governos militares, com a Cruzada de 

Alfabetização Cristã (1965), que não responderam satisfatoriamente à problemática da 

educação de adultos.  

De acordo com os sujeitos da pesquisa, os programas criados recentemente 

desestimulam as matrículas dos educandos jovens e adultos no sistema regular de ensino. 

Consideramos que a emergência dos referidos programas merecem uma reflexão, já que se 

fizeram objeto permanente de críticas por parte das professoras.  

Compreendemos que a escolarização de jovens e adultos no sistema regular de ensino 

está prevista na nossa Lei Maior como regra, não como exceção. As falas das professoras 

evidenciam que os programas desestimulam a matrícula dos educandos no sistema regular 

por oferecerem vantagens extras que deveriam ser garantidas a todos os educados jovens e 

adultos. 

As professoras, em quase sua totalidade, fizeram críticas à qualidade dos livros 

didáticos destinados à EJA. A baixa qualidade dos livros didáticos utilizados na EJA, como 

afirma a professora, pode despertar problemas de estudos em futuras dissertações de 

mestrado, ou quem sabe, uma avaliação desses materiais pelo próprio Ministério da 

Educação.  

Identificamos, nas turmas da EJA, três educandos com deficiência. Tivemos a 

oportunidade de observar como a diretora e a supervisora tentam encorajá-los para que 

permaneçam na escola, e o cuidado que as professoras têm na diversificação de atividades 

para que avancem na aprendizagem dos conteúdos.  

Portanto, mesmo considerando a garantia do acesso como a primeira dimensão do 

direito à educação, ressalvamos que os processos de inclusão de educandos com deficiência 
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na EJA demandam estudos focados nas suas trajetórias humanas e educacionais, com nível 

de profundidade que não se faz possível no âmbito desse estudo. 

A análise dos documentos e nossa experiência como educador permitem-nos 

assegurar que a Proposta Curricular para o 1º Segmento do Ensino Fundamental da EJA 

(2002) e o PNEDH (2006) compreendem regiões discursivas oficiais as quais legitimam 

práticas pedagógicas que incorporam temáticas da Educação em Direitos Humanos na 

Educação de Jovens e Adultos. Para tanto, faz-se necessário o estudo desses documentos no 

interior dos espaços educativos, a fim de que sejam compreendidos como instrumentos 

orientadores da prática pedagógica. Tal prática poderá favorecer a construção de um novo 

pensar pedagógico que legitime a escola como espaço de vivência concreta de direitos, e que 

os processos educativos destinados à humanização do ser humano mantenham sua crença na 

defesa da dignidade da pessoa humana, que deve ser protegida mesmo nos espaços onde o 

direito lhe nega proteção. É necessário compreender melhor o que ouvimos de uma das 

professoras que contribuíram com os nossos estudos: “Na Educação de Jovens e Adultos, 

precisamos ser mais humanos do que o direito. Nem tudo que é humano se encontra na lei”. 

Segundo Horta (2003, p. 138), o objetivo último da educação em Direitos Humanos 

consiste na construção de um mundo mais humano.  “Os direitos humanos devem permitir a 

construção não só de uma linguagem de protesto e denúncia, mas também uma linguagem de 

utopia e da esperança em ação”. 
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