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Prezado estudante, 
Seja bem-vindo!

O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), preocupado em 
transpor distâncias físicas e geográficas, percebe e trata a 
Educação a Distância como uma possibilidade de inclusão. No 
IFSC são oferecidos diferentes cursos na modalidade a distância, 
ampliando o acesso de estudantes catarinenses, como de 
outros estados brasileiros, à educação em todos os seus níveis, 
possibilitando a disseminação do conhecimento por meio de seus 
câmpus e polos de apoio presencial conveniados. 

Os materiais didáticos desenvolvidos para a EaD foram pensados 
para que você, caro aluno, consiga acompanhar seu curso 
contando com recursos de apoio a seus estudos, tais como 
videoaulas, ambiente virtual de ensino aprendizagem e livro 
didático. A intenção dos projetos gráfico e instrucional é manter 
uma identidade única, inovadora, em consonância com os avanços 
tecnológicos atuais, integrando os vários meios disponibilizados e 
revelando a intencionalidade da instituição.

Bom estudo e sucesso! 

Equipe de Produção dos Projetos Gráfico e Instrucional 
Departamento EaD/IFSC
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A Unidade Curricular 
Sujeitos da Diversidade

Prezado/a estudante,

Esta unidade curricular pretende dar visibilidade aos diferentes 
sujeitos que, ao participarem de cursos de formação destinados 
a pessoas jovens, adultas e idosas, buscam assegurar seu direito 
à escolarização.

A carga horária dessa unidade curricular é de 30 horas. Nela o 
diálogo dirige-se à diversidade dos sujeitos sociais que, dialética 
e dialogicamente, constituem e são constituídos por múltiplas 
identidades. Os estigmas e preconceitos historicamente 
construídos que perpassam o processo de constituição das 
identidades desses sujeitos também serão debatidos.

A pluralidade expressa nas trajetórias subjetivas e singulares dos 
jovens, adultos e idosos que participam de cursos de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) demonstra a vastidão da temática discutida 
nesta unidade curricular. Não se pretende, portanto, finalizar a 
discussão sobre os diferentes grupos sociais que historicamente 
foram marginalizados, menos ainda sobre os distintos sujeitos 
que os compõem. Almeja-se suscitar debates, inquietações e, 
principalmente, salientar a importância de serem conhecidos os 
sujeitos que participam dos processos educacionais nos quais 
você atua ou possa vir a atuar.

Destaca-se a importância de perceber essas pessoas como 
homens e mulheres protagonistas de suas histórias e da história 
social, com trajetórias de vida diferentes, participantes de distintos 
grupos e espaços sociais, situados em diferentes gerações. 
Nessa perspectiva, é possível pensar em formas de ensino que 
possibilitem o desenvolvimento de conhecimentos sistematizados 
que tenham sentido e significado na vida dessas pessoas 
distanciando-se de um olhar burocrático sobre os conhecimentos 
escolares. 

Bons estudos!

Caroline e Paula 



O Processo de 
Constituição 
dos Sujeitos
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Esta unidade discute os sujeitos sociais e suas redes de pertencimento 
na produção de saberes. Enfatiza conceitos como: diferenças, estigmas 
e estereótipos que influenciam na constituição das identidades. Propõe 
que as pessoas, numa atividade dialética e dialógica, internalizam esses 
processos, sendo excluídas e excluindo-se dos espaços escolarizados 
a que tem direito. O objetivo desta unidade é ampliar as possibilidades 
de reflexão sobre as identidades e subjetividades dos sujeitos, 
com destaque para aqueles pertencentes a grupos historicamente 
marginalizados e que, por um período de suas vidas, foram excluídos 
dos processos de escolarização.

Caroline Kern
Paula Alves de Aguiar



O Processo de
Constituição dos Sujeitos 

A educação brasileira é marcada por diferentes modos de pensar 
seus sujeitos - sejam estes crianças, adolescentes, jovens, adultos 
ou idosos - como refração e reflexo do que se pretende na e para 
a sociedade. Como processo histórico, não linear, mas dinâmico, 
dialético e dialógico, a educação revela as condições em que a 
população vive e, portanto as intenções com que suas instituições 
são organizadas, sejam elas as escolas, as famílias e demais 
espaços coletivos de convivência. 

Utilizamos o termo dialético e dialógico, no decorrer deste 
material, em acordo com o proposto por Paulo Freire (2011). 
Na obra Pedagogia do Oprimido, o autor discorre sobre a 
importância de uma educação problematizadora. Nela o processo 
dialético, ou seja, em que os sujeitos estejam em relação, sem que 
um se sobreponha ao outro, num ir e vir, transforma o educador 
em educando e vice-versa. Com essa perspectiva dialética o autor 
opõe-se à “educação bancária” que só pretende “depositar” os 
conteúdos nos educandos sem considerar seus conhecimentos, 
subjugando-os. 

Painel Paulo Freire. CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional Prof. “Milton de Almeida Santos”, 
SME-Campinas/SP. Fonte: Wikimedia Commons. Disponível em: <http://commons.wikimedia.org>.
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Quanto à dialogia, o autor propõe relações escolares pelo diálogo. 
A educação problematizadora é libertadora, na medida em que 
provoca o diálogo entre os sujeitos daquela relação, que por sua 
vez, se propõe dialética. 

Nesse sentido, como afirma Freire (2011), não seria possível romper 
com a hierarquização da educação sem que se busque superar as 
contradições que se firmam entre os “lugares sociais” do educando 
e do educador. Daí a necessidade de compreender essa relação 
dialética que verticaliza as relações pedagógicas, tal feito, deve 
ser buscado através do diálogo. A dialogia, porém, não se trata 
apenas de uma conversa, mas a atribuição de sentidos dada pelo 
grupo social, pois como explica o autor: “existir, humanamente, é 
pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua 
vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir 
deles novo pronunciar” (FREIRE, 2011, p.109).

Ao invés de entendermos cultura no seu sentido clássico, isto é, 
como aquilo de melhor e mais elevado que a Humanidade produziu 
– em termos de conjunto de rituais, crenças, valores, formas de 
expressão, costumes, produções estéticas e materiais etc – 
hoje se prefere falar em culturas, para designar qualquer “lugar 
social” onde não apenas se dão constantes lutas pela imposição 
de significados, valores e modos de vida, como, também, se 
constituem subjetividades e se dão poderosos processos de 
regulação social (VEIGA-NETO, 2004, p.53). 

Com esses conceitos, queremos chamar a atenção para a 
complexidade com que, historicamente, a diversidade é constituída, 
sendo também constituidora das relações entre os sujeitos, portanto 
dialética e dialógica. Essas relações são fundamentadas a partir das 
diferentes esferas sociais que os sujeitos constituem e participam, 
dentre elas, a escolar. Dessa forma, pensar a diversidade é também 
refletir sobre a produção de identidades e subjetividades, pois “a 
ilusão de um eu unificado, homogêneo, coerente não deixa de ter 
fundamento social” (LAIRE, 2005, p. 30).   

Edgar Morin, na obra O Método (1977), composta por seis volumes, 
dedicou-se ao estudo da complexidade. Sua inquietação com o 
termo vem de sua percepção sobre o modo como o conhecimento 
foi tratado pela ciência moderna. O autor propõe uma nova 
concepção na qual ao invés da simplificação, da fragmentação e 



da especialização dos saberes, é preciso pensar no conceito de 
complexidade. Para o autor, a complexidade é o deslocamento de 
concepções conservadoras sobre o conhecimento, que o tem como 
linear, causal, compartimentado, para um olhar pluridimensional 
e transdisciplinar, ou seja, o rompimento com concepções que 
fraturam o saber e o colocam em separado. O autor propõe, 
portanto o encontro dos elos e o contato entre os saberes, que por 
sua vez, se complexificam. 

A subjetividade está relacionada com sentimentos, pensamentos 
e emoções intraindividuais que formam as concepções dos sujeitos 
sobre quem eles são. Essa subjetividade é desenvolvida “em um 
contexto social no qual a linguagem e a cultura dão significado à 
experiência que temos de nós mesmos e no qual nós adotamos 
uma identidade” (WOODWARD, 2009, p. 55). As posições que 
as pessoas assumem e as que se identificam constituem suas 
identidades. 

Compreendemos o conceito de identidade como instável, múltiplo, 
fluído e em constante construção, por ser formado nos processos 
discursivos produzidos nas interações sociais (SILVA, 2009; 
WOODWARD, 2009). A definição de uma identidade constitui-
se como negação de várias outras possíveis. A identidade é 
constituída social e culturalmente, sendo permeada por relações de 
poder. Desse modo, é marcada pela delimitação de fronteiras entre 
quem faz parte de determinado grupo e quem não faz. A forma 
como as pessoas se identificam influencia, portanto na definição 
de quem está incluído e, consequentemente, quem está excluído 
de determinadas práticas (SILVA, 2009).

[ Informações baseadas em: 
<http://30anos.ipiaget.org/

complexidade-valores-educaocao-
futuro-edgar-morin/programa/

conferencistas/edgar-morin/
conceitos-chave.htm>. 

Acesso em: 10 Jan. 2014. ]
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Algumas marcas sociais, que também formam as identidades 
individuais, são comuns historicamente e em nosso cotidiano, 
porém estão invisibilizadas ou naturalizadas. Segundo Laire 
(2005), o sobrenome, por exemplo, é uma das marcas sociais 
pelas quais os sujeitos procuram garantir que sua identidade 
seja fixada durante a vida. Contudo, essa marca social não será 
necessariamente mantida, pois outros aspectos também compõem 
e contribuem para o que podemos denominar de identidade, tais 
como posicionamentos políticos e culturais dos sujeitos frente às 
interações sociais. Relações essas que ocorrem de maneira desigual 
e complexa, mostrando-se de diferentes formas entre os distintos 
espaços sociais como, por exemplo, nos estados brasileiros, que 
tem essas diferenças marcadas e relacionadas inclusive pelas 
questões socioeconômicas. 

Essas diferenças podem ser percebidas pelo índice de analfabetismo 
e escolarização da população, que é irregular entre os diferentes 
estados do Brasil e está diretamente relacionado a questões de 
ordem social e econômica. Ferraro e Kreidlow (2004) afirmam ser 
a distribuição desigual de terra e renda, observada principalmente 
nos latifúndios das regiões Norte e Nordeste, um dos principais 
fatores que contribuem para a elevação das taxas de analfabetismo 
e para a baixa escolarização. 

Para demonstrar a desigualdade e a complexidade refletidas 
nos índices do Censo do IBGE de 2000, que não se resumem à 
diferença entre a menor e a maior taxa de analfabetismo no Brasil 
ou aos estados com maior ou menor taxa de escolarização, Ferraro 
e Kreidlow (2004) distinguiram os estados da federação em quatro 
grupos regionais, dois acima e dois abaixo da taxa de analfabetismo 
no país, que na época era de 16,7% para as pessoas de cinco 
anos ou mais. O primeiro grupo era representado pelos nove 
estados do Nordeste e pelo Acre, regiões onde se registrava taxas 
de analfabetismo acima de 25%; o segundo grupo, formado em 
grande parte pelos estados da região Norte (PA, TO, MA, AP), com 
taxas entre 23,1% no Pará e 18,1% no Amapá; o terceiro grupo, 
que apresentava dados abaixo da taxa nacional, era formado pelos 
estados do Centro-Oeste (GO, MT, MS), mais os estados do Espírito 
Santo, Minas Gerais e Rondônia; o quarto grupo tem as taxas mais 
baixas de analfabetismo e é formado pelos estados da região Sul 
(PR – 11,6%, SC – 9%, RS – 9,3%), por São Paulo (9,6%), Rio de 
Janeiro (9,3%) e Distrito Federal (8,8%).   

O analfabetismo funcional no Brasil, conforme dados do IBGE 
obtidos na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

ANALFABETISMO

[ CURIOSIDADE ]
O estado de Santa Catarina, segundo 
dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) de 2000 
apresentava na época o segundo 
menor índice de analfabetismo (9%), 
taxa inferior à média nacional que era 
de 16,7%. Ferraro e Kriedlow (2004) 
relacionam esses baixos índices de 
analfabetismo à existência de elevado 
número de pequenas propriedades 
familiares rurais na região.



de 2012 é de 18,3%, levando-se em consideração a população 
brasileira com 15 anos ou mais.

O adjetivo funcional acrescido à palavra analfabeto busca identificar 
as pessoas que apenas conhecem o Sistema de Escrita Alfabética 
(SEA) ou fazem uso da leitura e da escrita de modo muito limitado, tal 
como identificar e assinar seu nome, conseguir ler apenas palavras 
isoladas e frases curtas e escrever também palavras soltas. Inclui 
ainda aqueles que não conseguem utilizar esse conhecimento 
para responder às demandas sociais requeridas. Ainda que as 
estatísticas considerem o tempo de permanência na escola, a 
relação entre nível de alfabetização e ano de escolarização não é 
linear, o que o torna insuficiente para verificar o desenvolvimento 
dos letramentos.

Os resultados dos testes do Indicador Nacional de Alfabetismo 
Funcional - INAF, 2011 - apontam como analfabetos funcionais 
27% da população (6% analfabetos e 21% em nível rudimentar 
de alfabetismo). As pesquisas do INAF indicam existir pessoas 
com maior escolaridade e menor desempenho de letramentos 
que outras com menor escolaridade. No entanto, a escolarização 
ainda foi o fator que mais influenciou no resultado das avaliações. 
Esses dados estatísticos, que mostram fatores macrossociais 
relacionados à escolarização e à utilização da linguagem escrita, 

Letramentos no Brasil
O conceito letramentos é utilizado no Brasil para discutir o caráter 
social da escrita e da leitura, onde além da internalização do Sistema 
de Escrita Alfabética (SEA) é preciso saber utilizá-lo no cotidiano. 
Não ocorre, portanto apenas no período de alfabetização; vai além, 
estendendo-se durante a vida dos sujeitos. Está relacionado ao 
âmbito social, aos aspectos sócio-históricos da escrita relativos 
à uma sociedade. Dizemos letramentos no plural, porque esses 
ocorrem em diferentes práticas sociais de leitura e escrita e não há 
uma única forma de se estar letrado.

ANALFABETO FUNCIONAL

[ GLOSSÁRIO ]
Para o IBGE, analfabeto funcional é 
quem possui menos de quatro anos de 

escolaridade.

ALFABETISMO

[ GLOSSÁRIO ]
Alfabetismo é utilizado pelo INAF 

como sinônimo de letramento.
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ressaltam, por sua vez, o elevado número de pessoas consideradas 
como “analfabetos funcionais” existentes no Brasil. Salientamos a 
importância da escola para o desenvolvimento dos letramentos, 
em especial, porque esses sujeitos passaram por processos de 
exclusão escolar. A escolarização é, portanto, uma das questões 
que influenciam na construção de identidades e subjetividades na 
medida em que agrega valores sociais aos sujeitos. 

Conforme observamos, os índices de analfabetismo e da baixa 
escolarização da população brasileira permanecem elevados, 
embora a escola seja apontada como a alternativa oficial e 
governamental para minimizar as desigualdades educacionais no 
país. Esses índices, apesar de virem decaindo, não podem ser 
considerados satisfatórios, pois revelam que milhões de brasileiros 
tiveram negado o direito público e subjetivo, estabelecido na 
Constituição de 1988, ao Ensino Fundamental público e gratuito.

A constituição dos sujeitos na 
pluralidade histórica

O processo sócio-histórico de constituição das sociedades e dos 
sujeitos sociais se dá por rupturas com determinados modos 
de se pensar a sociedade, o homem, a mulher e suas relações. 
Os sujeitos são múltiplos e, portanto, não podem ser definidos 
apenas por estereótipos ou categorias que sintetizam a totalidade 
e complexidade de cada sujeito em particular, tais como: o pouco 
escolarizado, o analfabeto, o pobre, a mulher, o negro, entre 
outros.

Devido a um simples efeito de escala, a apreensão do singular 
enquanto tal, ou seja, do indivíduo como produto complexo de 
diversos processos de socialização, obriga a ver a pluralidade 
interna do indivíduo: o singular é necessariamente plural. À coerência 
e homogeneidade das disposições individuais pensadas pelas 
sociologias à escala dos grupos ou das instituições, substitui-se 
uma visão mais complexa do indivíduo, menos unificado e portador 
de hábitos (de esquemas ou de disposições) heterogêneos e, em 
alguns casos, opostos, contraditórios (LAIRE, 2005, p. 25).

Desse modo, as pessoas participam, constituem e são constituídas 
de/por diferentes grupos culturais e são marcadas por diferenças 
intraindividuais, já que perpassam por esferas sociais, relações 
de poder e contextos distintos. Como alerta Lahire (2005, p. 36), 

INDICADOR DE 
ALFABETISMO FUNCIONAL 
(INAF)

[ SAIBA MAIS ]
As pesquisas do Indicador de 
Alfabetismo Funcional/INAF ocorrem 
desde 2001 e são realizadas pelo 
Instituto Paulo Montenegro, em 
parceria com a organização não 
governamental Ação Educativa. Para 
realizar as pesquisas são aplicados 
testes e questionários em uma parcela 
representativa da população de 15 a 
64 anos, em que se procura avaliar 
os níveis de letramento da população, 
classificando-os em rudimentar, 
básico e pleno.

[ Ao referir-se aos sujeitos, estamos 
nos remetendo à compreensão 
teórica bakhtiniana, em que o 
sujeito é sempre social e, dessa 
forma, não há sujeito uno, individual, 
mas sim sujeitos que constituem 
e são constituídos a partir das 
relações sociais. Mesmo nas 
particularidades dos sujeitos há o 
que se pode chamar de conteúdo 
social que permeia todas as 
relações estabelecidas consigo e 
com o que está a sua volta. Nesse 
mesmo sentido, é possível pensar 
que todo conteúdo produzido pela 
humanidade é histórico e cultural. ]



“o mundo social está em nós tanto quanto está fora de nós”. As 
definições sobre as ações individuais são resultados de forças 
de interação entre relações internas e externas, constituídas e 
constituidoras do processo de socialização e relacionadas ao 
contexto em que se está inserido.  Elas firmam-se em processos 
de exclusão social e escolar para aqueles que estiveram à margem 
desses processos em virtude das diferenças de gênero, classe 
social, etnia e demais diversidades que marcam a vida dos homens 
e das mulheres nessa sociedade.

Embora a grande maioria dos alunos pertença às camadas mais 
pobres da população, outros fatores, além do socioeconômico, 
contribuem para diversificar o olhar sobre os estudantes do curso 
de EJA: seu gênero, sua etnia, o fato de ser uma escola urbana ou 
rural, se o aluno é portador de alguma deficiência e tantas outras 
características que fazem com que o ser humano seja reconhecido 
na sua composição de diversidades. Há ainda o histórico de cada 
indivíduo ou de cada grupo no contexto das lutas sociais, nas 
suas formas de organização e de defesa de grupos de interesse 
(HADDAD, 2007, p. 15). 

Não existe, todavia, um determinismo social relacionado aos 
comportamentos individuais de sujeitos inseridos em distintos 
grupos culturais. Essas marcas não se reproduzem diretamente. 
Há a participação ativa do sujeito em seu próprio processo 
de estigmatização na medida em que ele internaliza aquelas 
marcas como pertencentes a seu conjunto de características 
intraindividuais, constituindo sua subjetividade e identidade 
como vimos anteriormente. Isso pode ser verificado no caso das 
concepções relacionadas às pessoas pouco escolarizadas no Brasil 
que se constituíram dialeticamente com as transformações sociais. 
Concepções essas formadas e transformadas dialogicamente 
pelos diferentes sujeitos e grupos culturais que vão do particular 
para o coletivo e vice-versa.

Dentre essas marcas sociais, podemos destacar aquelas que 
se configuram por estigmas e preconceitos baseados em uma 
visão etnocêntrica, que desconsidera os sujeitos, conforme suas 
características e lugares sociais. Tais marcas se apresentam 
de diferentes formas e podem esconder-se no modo como as 
diferenças ocupam os espaços sociais, como no caso das mulheres, 
dos negros, dos índios, dos homossexuais, entre outros.
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Etnocentrismo e estereótipos
O etnocentrismo consiste em julgar, a partir de padrões culturais 
próprios, como “certo” ou “errado”, “feio” ou “bonito”, “normal” 
ou “anormal”, os comportamentos e as formas de ver o mundo 
dos outros povos, desqualificando suas práticas e até negando sua 
humanidade. Assim, percebemos como o etnocentrismo se relaciona 
com o conceito de estereótipo, que consiste na generalização 
e atribuição de valor (na maioria das vezes, negativo) a algumas 
características de um grupo, reduzindo-o a essas características 
e definindo os “lugares de poder” a serem ocupados. É uma 
generalização de julgamentos subjetivos, feitos em relação a um 
determinado grupo, impondo-lhe o lugar de inferior e de incapaz, no 
caso dos estereótipos negativos. No cotidiano, temos expressões 
que reforçam os estereótipos: “tudo farinha do mesmo saco”; “tal 
pai, tal filho”; “só podia ser mulher”; “nordestino é preguiçoso”; 
“serviço de negro”; e uma série de outras expressões e ditados 
populares específicos de cada região do país (CARRARA, 2010, 
p.23).

Os estereótipos são também uma maneira de “biologizar” as 
características de um grupo, isto é, considerá-las como fruto 
exclusivo da biologia, da anatomia. O processo de naturalização 
ou biologização das diferenças étnico-raciais, de gênero ou de 
orientação sexual, que marcou os séculos XIX e XX, vinculou-
se à restrição da cidadania a negros, mulheres e homossexuais 
(CARRARA, 2010, p. 23).



Nos quadros a seguir, são destacados grupos que envolvem 
questões étnico-raciais. Essas questões são transversalizadas 
por: gênero e classe social, com as quais a dívida social da 
estigmatização e segregação tem se configurado historicamente.

Negros e remanescentes de quilombolas

Comunidades quilombolas são grupos étnicos, constituídos pelas pessoas negras que podem 
estar localizadas nas zonas rural e urbana. Essa identificação se dá pela autodefinição com base na 
ocupação de terras, parentesco, ancestralidade, tradições e práticas culturais. Em todo o território 
brasileiro, o INCRA, estima que existam mais de três mil comunidades que atendem a essa descrição 
e são consideradas quilombolas.

O quilombo constitui questão relevante desde os primeiros focos de resistência dos africanos ao 
escravismo colonial, reaparece no Brasil/república com a Frente Negra Brasileira (1930/40) e retorna 
à cena política no final dos anos 70, durante a redemocratização do país. Trata-se, portanto, de uma 
questão persistente, tendo na atualidade importante dimensão na luta dos afrodescendentes. Falar 
dos quilombos e dos quilombolas no cenário político atual é, portanto, falar de uma luta política e, 
consequentemente, uma reflexão científica em processo de construção. Embora pareça pertinente 
igualar a questão das terras de quilombos às terras indígenas, ambas são semelhantes apenas 
quanto aos desafios e embates já visíveis, no plano conceitual (quanto à identificação do fenômeno 
referido) e no plano normativo (quanto à definição do sujeito do direito, os critérios, etapas e 
competências jurídico-políticas)Não por acaso, há freqüentemente esta relação emblemática entre 
as lutas indígenas pela demarcação de terras e a dos afrodescendentes pela titulação das áreas que 
ocupam (Arruti 1987), em alguns casos há mais de um século (LEITE, 2000, p. 333). 

Conforme o artigo 2º do Decreto 4887/2003:

[...] consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto, os 
grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados 
de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a 
resistência à opressão histórica sofrida (BRASIL, 2003).

O Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003 “regulamenta o procedimento para identificação, 
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes 
das comunidades dos quilombos de que trata o artigo 68, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias” (BRASIL, 2003).

O Decreto 4883/03 transferiu do “Ministério da Cultura para o Incra a competência para a delimitação 
das terras dos remanescentes das comunidades dos quilombos bem como a determinação de suas 
demarcações e titulações” (BRASIL, 2003).

O Programa Brasil Quilombola (PBQ) foi lançado em 12 de março de 2004 pelo governo federal. 
Configura-se como uma política de Estado para atenção aos grupos considerados remanescentes e 
quilombolas. As ações dessa política pública são desencadeadas por diversos órgãos governamentais. 
A regularização dessas populações é uma das políticas previstas a qual está sob responsabilidade do 
INCRA. 



Povos indígenas

Segundo dados do Governo Federal, 
divulgados por meio de seus sites:

A população indígena residente no 
Brasil contabilizada pelo quesito cor 
ou raça foi de 817,9 mil pessoas. Esse 
é o número usado pelo IBGE para 
comparações com os Censos 1991 
e 2000. Além delas, foram também 
agregadas ao grupo as pessoas que 
residiam em terras indígenas e se 
declararam de outra cor ou raça, mas 
se consideravam indígenas de acordo 
com tradições, costumes, cultura e 
antepassados, entre outros aspectos. 
Esse contingente somou 78,9 mil 
pessoas (um acréscimo de 9,7% 
sobre o total de indígenas do quesito 
cor ou raça), resultando em um total 
de 896,9 mil indígenas em todo o país, 
dos quais 36,2% residiam em área 
urbana e 63,8% na área rural. Entre 
as regiões, o maior contingente ficava 
na região Norte, 342,8 mil indígenas 
e o menor no Sul, 78,8 mil. Um total 
de 517,4 mil (57,7% do total nacional) 
residiam em terras indígenas dos quais 
251,9 mil (48,7%) estavam na região 
Norte. Considerando a população 
indígena residente fora das terras, a 
maior concentração foi encontrada no 
Nordeste, 126,6 mil (IBGE, 2012).

O Censo 2010 contabilizou 896 mil 
pessoas que se declaram ou se 
consideram indígenas. O estudo 
revela um crescimento da população 
indígena em relação ao Censo 
2000, quando 294 mil pessoas se 
declararam indígenas. De acordo 
com a publicação, o crescimento se 
deve ao “número de pessoas que 
se reconheceram como indígenas, 
principalmente nas áreas urbanas do 
país (PORTAL BRASIL, 2013).



Examinando a história, são encontrados inúmeros relatos dos 
modos de relação da sociedade e da escola dirigida às pessoas 
negras. Essas foram consideradas, por muito tempo, uma raça 
impura ou incapaz de aprender, conviver e ser confiável para 
convívio com os brancos, após a abolição “[...] abandonado a 
própria sorte, desvalorizado como mão de obra e como cidadão, 
podia se tornar perigoso ou inútil, um verdadeiro “fardo social”, 
mas sempre útil a ciência” [...] (LOBO, 2008, p. 200). A ciência se 
ocupou então de estudá-los, prescrevendo minuciosamente suas 
supostas incapacidades, produzindo legados e exclusões. Alguns 
desses estudos, como aponta Lobo (2008), os desqualificavam de 
todas as formas. Segundo Lobo (2008, p.201), Roxo em seu estudo 
conclui: 

[...] as raias da imbecilidade atingem, em geral, todos os 
pretos. O seu cérebro não comporta grandes expansões 
intelectuais. Também não escapam da idiotia [...] os pretos 
mostram-se atoleimados, quietos, num embrutecimento 
absoluto. Raramente imbecis ou idiotas, se apresentam 
agitados [...].

Aos índios coube a recusa a sua cultura e de sua legitimidade: 

[...] a prova da semi-humanidade dos índios estava não só 
na sua língua desprovida de sons, o que impedia a pronúncia 
do F, do L e do R, como na curiosa associação do fato, 
empreendida em muitos relatos, à sua organização social, 
inteiramente faltosa das condições mínimas do humano: sem 
fé, sem lei e sem rei [...] (LOBO, 2008, p. 36).

Algumas expressões causam estranheza nos tempos atuais, 
como “idiota, imbecil”, e são inadmissíveis de serem utilizadas na 
atualidade. Contudo naquele momento histórico eram expressões 
corriqueiras, constantes dos manuais de diagnóstico de médicos. 
Um exemplo desses materiais são os testes de Quociente de 
Inteligência (QI), largamente utilizados, inclusive em escolas, que 
classificavam as crianças sob essas denominações, sem que os 
testes fossem questionados. Atualmente, essas formas de avaliação 
já não atendem às possibilidades que existem de acompanhar 
as aprendizagens nas relações pedagógicas e tampouco seriam 
utilizadas tais expressões ainda que legitimadas por determinada 
visão científica para se referir às pessoas.

Essas questões étnico-raciais e as relativas à diversidade de 
gênero também influenciaram sobremaneira os modos com que 
esses sujeitos foram concebidos pela sociedade, “[...] as mulheres 
de energia mais reduzida, de atividade menos intensa tiveram que 
baquear. Entregaram-se ao álcool e à devassidão: tornaram-se 
alienadas em mais alta escala” (LOBO, 2008, p. 200). A autora refere-
se às mulheres negras, que junto aos homens foram submetidas e 
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submeteram-se à fome, após a escravidão. Os estudos de Lobo 
(2008) retratam com clareza as formas de exclusão desses sujeitos, 
mesmo porque as afirmativas sobre suas incapacidades vinham 
sustentadas pelo discurso escolarizado. Médicos, psicólogos 
e pedagogos, como já foi sinalizado, publicavam seus estudos 
e afirmavam que as diferenças raciais, de gênero e de etnia, 
produziam um ser humano “menor”, menos qualificado. 

A divisão dos sujeitos em grupos, apresentada anteriormente, 
expressa também o modo como os diálogos sobre a diversidade 
tem se configurado em nossa sociedade. Muitos grupos que 
representam a luta pelos direitos das pessoas negras, quilombolas, 
indígenas, com história de deficiência, mulheres, entre outros, 
mantém essa configuração para dar maior visibilidade às dificuldades 
e desigualdades historicamente encontradas nos processos de 
estigmatização e segregação a que estão subordinados. Esses 
processos de exclusão impedem que todos usufruam dos mesmos 
direitos e oportunidades sociais. Respeitada essa posição, propõe-
se que, nas relações cotidianas, em especial na escola, compreenda-
se a diversidade como algo que enriquece as relações, sem 
escondê-las ou universalizá-las. Deseja-se visibilizar as diferenças 
como algo que deve ser considerado, conhecido e valorado no 
momento em que são propostos os processos pedagógicos. 

REFLITA SOBRE A PRÁTICA

[ ATIVIDADE ]
Como os conteúdos sobre escravidão 
no Brasil foram ensinados para você 
em seu processo de escolarização? 
Quais brincadeiras e modos de se 
comportar eram atribuídos aos meninos 
e as meninas? Como os adultos 
que participam da EJA expressam 
na sala de aula essas relações de 
gênero e relações étnico-raciais? De 
que forma os professores e os livros 
didáticos podem reafirmar as práticas 
de exclusão com base nas questões 
étnico-raciais e de gênero?

Senhora e escravos, província de São Paulo (c. 1860). Fonte: Wikimedia Commons. Disponível em: <http://commons.wikimedia.org>.



Sobre a diversidade, cabe ressaltar também que outras 
especificidades aparecem nas relações entre sujeitos. É comum 
que os grupos (negros, indígenas, mulheres...) apareçam tanto nos 
diálogos institucionais quanto nas políticas públicas de atenção, 
separadamente. Porém, como sujeito, o ser humano apresenta um 
conjunto de caraterísticas. Podemos citar como exemplo as pessoas 
com histórias de deficiência em suas vidas, elas são pessoas como 
todas as outras e, portanto atendem às diversidades de gênero, 
classe social e étnico-raciais. 

É necessário lembrar que, assim como as demais marcas sociais, o 
que é considerado deficiência tem sido ao longo da história motivo 
para a exclusão desses sujeitos dos processos escolarizados. 
Ressalta-se que tal questão deve ser observada, pois qualquer 
forma de diferenciação ou exclusão de uma pessoa com base em 
deficiência contrapõe o exercício de seus direitos como cidadã/
cidadão. O termo: “pessoas com história de deficiência em suas 
vidas” cunhado por Da Ros (2002), pretende chamar a atenção 
para as visões que compreendem a deficiência como incapacidade 
e, ao distanciar-se dessa visão, compreende que as deficiências 
são um legado social, produto de uma sociedade excludente. Por 
isso, ao colocar o termo “histórias”, ela historiciza não apenas o 
sujeito como social, mas também aponta para a constituição desse 
em processos de desqualificação social. A autora alerta para o 
fato de que a sociedade ainda precisa dessas denominações, mas 
só teremos processos inclusivos, quando não precisarmos mais 
identificar as pessoas por legados como esses.

PARA APROFUNDAR 
A DISCUSSÃO

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]

DA ROS, Silvia Zanatta. Pedagogia e 
mediação em Reuven Fuerstein: o 
processo de mudanças em adultos com 

história de deficiência. 
São Paulo: Plexus, 2002. 

Nessa obra a autora: [...] traz ao leitor 
um novo ponto de vista à educação 

que inclui pessoas com história de 
deficiência, compreendendo que as 

mesmas se constituem como sujeitos 
mediados pelas relações sociais das 

quais são também constituidores. Daí o 
caráter histórico que permite entender 

a “deficiência” como um produto social. 
Por ter encontrado alguns pontos 

em comum entre essa compreensão 
e a obra do educador israelense 

ReuvenFuerstein, a autora desenvolveu 
um plano pedagógico, base de sua tese 

de doutorado, dirigido a pessoas com 
história de deficiência 

já em idade adulta (DA ROS, 2002, 
contracapa do livro).

BRASIL. Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão. O acesso de 

pessoas com deficiência às 
classes e escolas comuns da 

rede regular de ensino. Fundação 
Procurador Jorge de Melo e Silva, 

2004. 34 p. 
Esse material foi produzido em 2004 
para orientação jurídico e pedagógica 

dos professores e gestores da 
educação no país no que tange aos 

processos de inclusão escolar de 
pessoas com história de deficiência. 

Nele é possível retirar dúvidas 
frequentes quanto aos direitos e 

deveres das escolas e das pessoas 
com história de deficiência e suas 

famílias assim como compreender as 
alterações necessárias aos processos 

de planejamento e avaliação em sala de 
aula decorrentes da inclusão de todos e 

todas nas escolas 
(BRASIL, 2004, p. 34).
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Os processos de inclusão escolar foram amparados no Brasil 
pelas pesquisas em educação e, especialmente, pelos dispositivos 
jurídicos, entre eles destaca-se: Convenção Interamericana para 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa 
Portadora de Deficiência, celebrada na Guatemala (1999), do qual o 
Brasil é país signatário, com documento aprovado pelo Congresso 
Nacional (Decreto legislativo 198, de 13 de junho de 2001) e 
promulgado pela Presidência da República. 

A legislação que destacamos aqui é fundamental para 
conhecimento dos profissionais da educação, os quais devem 
amparar o Projeto Político Pedagógico das escolas e ser 
constantemente observados nas práticas pedagógicas.

Decreto 3.956, de 8 de outubro de 2001:

Art. 1º
II (a) Sua importância está no fato de que deixa clara 
a IMPOSSIBILIDADE de diferenciação com base na 
deficiência, definindo a discriminação como toda 
diferenciação, exclusão ou restrição baseada em 
deficiência, antecedente de deficiência, consequência de 
deficiência anterior ou percepção de deficiência presente 
ou passada, que tenha o efeito ou propósito de impedir 
ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por parte 
das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos 
humanos e suas liberdades fundamentais (BRASIL, 2001).

Constituição Federal de 1988, Capítulo III, Seção I:

A educação, é um direito de todos e dever do estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988).

Outra forma comum de exclusão ocorre no modo como a linguagem 
é compreendida. Considerar a linguagem como comunicação 
social atende a questões regionais e culturais que precisam ser 
valorizadas. Não há um modo melhor ou único de se expressar 
oralmente. A oralidade reserva direitos às expressões coloquiais, 
gírias, maneirismos, que sinalizam as expressões culturais da 
população. Porém, o preconceito linguístico é mais uma das 
apresentações com que os estigmas e as marcas sociais se mostram 
nas relações entre sujeitos. Isso ocorre com a sobreposição de uma 



cultura letrada hegemônica considerada legítima, em detrimento 
de uma cultura considerada “menor”. A contraposição em relação 
aos preconceitos linguísticos encontra eco no que Bagno (2007) 
denomina como heterogeneidade linguística e social.

Como foi enfatizado anteriormente, os sujeitos pertencentes aos 
grupos étnico-raciais assim como os de gênero estarão também 
incluídos nessa dimensão linguística. As formas de expressão 
e, portanto, de comunicação se fazem presentes e demarcam 
questões culturais significativas, as quais estão agregadas à 
condição social. No caso do Brasil, as diferenças regionais ou as 
variações linguísticas são perceptíveis e, muitas vezes, apropriadas 
como algo que diminui o valor daquelas pessoas. 

Na mídia, embora atualmente em virtude das campanhas e 
movimentos contra a segregação tenham diminuído, são ainda 
constantes essas formas de discriminação. Não é incomum que 
sejam vistas cenas de telenovelas ou filmes em que a distribuição do 
trabalho esteja agregada ao lugar de onde o personagem provém. 
O exagero nas expressões e o uso da linguagem são alguns dos 
recursos que reforçam a ideia de que nordestinos, por exemplo, 
terão funções de trabalho mal remuneradas e consideradas 
menores em relação ao status social vinculado aquele trabalho. 
Há como exemplo no Sul do país, os modos como são tratados 
os considerados “manezinhos da ilha”, ou seja, os açorianos, que, 

Heterogeneidade Linguística e Social
O objetivo central da Sociolínguistica, como disciplina científica, 
é precisamente relacionar a heterogeneidade linguística com a 
heterogeneidade social. Língua e sociedade estão indissoluvelmente 
entrelaçadas, entremeadas, uma influenciando a outra, uma 
constituindo a outra [...] é impossível estudar a língua sem estudar, 
ao mesmo tempo, a sociedade em que essa língua é falada [...] não 
dá para estudar a sociedade sem levar em conta as relações que os 
indivíduos e os grupos estabelecem entre si por meio da linguagem 
(BAGNO, 2007, p. 38).
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muitas vezes, são referência de chacotas e preconceito em virtude 
de sua forma de se expressar. É nessa esteira do preconceito que 
a linguagem do carioca e do paulista ganham relevo e indicam um 
modo de falar próprio de alguém bem-sucedido “no mundo dos 
negócios”.

Bagno (2007, p. 48) faz referência à entrevista concedida pelo 
professor Pasqualete Cipro Neto à revista Veja (10/7/97), na qual 
o entrevistado afirmou: “no cômputo geral, o carioca é que se 
expressa melhor sob a ótica da norma culta”. Bagno (2007, p. 49) 
destaca:

[...] o uso de expressões tão generalizadoras como o 
“carioca” (de que classe social, com que grau de instrução?) 
ou “a São Paulo que fala” (quase vinte milhões de habitantes, 
duas vezes a população de Portugal!) acaba reforçando 
indiretamente (devido à influência inegável de quem as 
formulou como formador de opinião) a ideia de que o falar 
carioca é “melhor” e mais digno de maior prestígio que os 
demais falantes brasileiros – ideia que no passado, levou 
até a se querer impor a pronúncia carioca como a oficial no 
teatro, no canto lírico e nas salas de aula do Brasil inteiro!

Essas distorções no uso da linguagem, como um modo de 
estigmatizar e demarcar lugares sociais aos sujeitos, é de 
fundamental importância para a escola. É claro que o ensino 
da língua portuguesa padrão é necessário, mas sem que o uso 
cotidiano da língua seja colocado como inadequado ou errado. 
Bagno (2007, p.72) chama a atenção para as questões políticas 
que envolvem tais preceitos e preconceitos quanto à língua. Esse 
autor nos convida a refletir:

[...] falar da língua é falar de política, e em nenhum momento 
esta reflexão política pode estar ausente de nossas posturas 
teóricas e de nossas atitudes práticas de cidadão, de 
professor e de cientista. Do contrário, estaremos apenas 
contribuindo para a manutenção do círculo vicioso do 
preconceito linguístico e do irmão gêmeo dele, o círculo 
vicioso da injustiça social.

Outro grupo que merece destaque é a população do campo, que 
na educação republicana desencadeia a preocupação sobre os 
processos migratórios, 

[...] desta perspectiva, organizar o trabalho nacional era, 
sobretudo – como o curso de uma escola que disseminasse 
“não o perigoso conhecimento exclusivo das letras, mas a 
consciência do dever domiciliado” – fixar o homem no campo, 
de modo a conter os fluxos migratórios para as cidades e 
vitalizar a produção rural [...] (CARVALHO, 1989, p.13). 



O homem e a mulher do campo estiveram subjugados pelos 
legados do estigma por longa data e não podemos, infelizmente, 
considerar que isso esteja superado. É necessário perceber 
que temos grande responsabilidade com a educação desses 
sujeitos. Mesmo porque todas as questões discutidas até aqui se 
vinculam também a esse grupo, pois são eles, negros, mulheres, 
índios, descendentes quilombolas e demais cidadãos que são, 
muitas vezes, marginalizados, empobrecidos e que estiveram 
historicamente subjugados e subjugaram-se. 

População do campo:

As populações do campo e da floresta são caracterizadas por 
povos e comunidades que têm seus modos de vida, produção 
e reprodução social relacionados predominantemente com 
a terra. Neste contexto estão os camponeses, sejam eles 
agricultores familiares, trabalhadores rurais assentados ou 
acampados, assalariados e temporários que residam ou 
não no campo. Estão ainda as comunidades tradicionais, 
como as ribeirinhas, quilombolas e as que habitam ou usam 
reservas extrativistas em áreas florestais ou aquáticas e 
ainda as populações atingidas por barragens, entre outras 
(BRASIL, 2013, p. 8).

PORTARIA Nº 2460 - Cria o Grupo da Terra
MARCHA DAS MARGARIDAS 2011 - Compromissos da Saúde

Segundo o movimento, 

A Marcha das Margaridas é uma ação estratégica das mulheres 
trabalhadoras para garantir visibilidade, reconhecimento e 
ampliar as conquistas das mulheres do campo e da floresta. 
Integra a agenda permanente do Movimento Sindical 
de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) e de 
movimentos feministas e de mulheres.

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Criação do Grupo da Terra Marcha das 
Margaridas. Portaria n° 2460 de 2011. Disponível em: <http://portal.saude.
gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1049>. Acesso em: 15 ago. 
2013.

Programa ProJovem Campo – Saberes da Terra, na 
perspectiva de constituí-lo numa política pública: esse 
propósito do Governo se materializa na expansão de vagas 
para atendimento de mais jovens do campo, ampliação da 
área de abrangência bem como na articulação do Programa 
a outras políticas públicas, a exemplo dos Territórios da 
Cidadania e da Política Nacional de Juventude, entre outros 
elementos (SILVA, 2008, p. 2).

LEGISLAÇÃO

[ PESQUISE NA INTERNET ]
Resolução nº 3, 

de 6 de dezembro de 2011.
Portaria nº 2.866, 

de 2 de dezembro de 2011.
Política Nacional de Saúde Integral das 

Populações do Campo e da Floresta.
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Embora atualmente o reconhecimento desses grupos seja 
enfatizado pelas diferentes esferas sociais e políticas públicas em 
educação, antes do século XVIII, a alfabetização e a participação 
em processos de escolarização eram vistos como um grande perigo 
se realizados pela classe trabalhadora, especialmente, vinculado 
às questões de etnia e gênero. A escolarização era um direito de 
poucos e excluía os grupos que hoje lutam por reconhecimento 
e garantia de seus direitos. O ato de ler e entender textos daria 
lucidez que poderia gerar revolta e maiores insatisfações por parte 
dos trabalhadores. Vem daí, a compreensão de que esses sujeitos 
poderiam significar um risco social.

O problema em considerar um grupo como homogêneo, detentor 
de uma única realidade ou especificá-los como grupo das pessoas 
pouco escolarizadas está em aceitar que todos são iguais e 
participam dos mesmos contextos exatamente da mesma forma, 
desconsiderando o complexo processo de socialização. As 
pessoas são constituídas das várias experiências sociais de que 
participam, portanto, não é possível reduzir as diferenças sociais 
a diferenças entre grupos. Neste sentido, precisamos considerar 
que há um hibridismo das práticas que compõe esse sistema de 
relações e que no interior de cada grupo há diferentes identidades 
de gênero, raciais, nacionais, entre outros, que se confundem e 
se miscigenam. Dessa forma, os sujeitos apresentam traços de 
múltiplas identidades e não apenas uma delas na totalidade. 

Porém, ao enfatizar a relevância de se considerar aspectos 
individuais não se busca negar as diferenças existentes entre 
grupos sociais, mas entender que, nessa perspectiva, é possível 
chegar a “[...] uma imagem do mundo social que não negligencia as 
singularidades individuais e evita a caricatura cultural dos grupos 
sociais” (LAHIRE, 2005, p. 29). Contudo, deve-se compreender que 
a igualdade refere-se sempre aos direitos, ou seja, como cidadãos 
e cidadãs há a igualdade de direitos tendo resguardado sempre o 
direito às diferenças, dessa forma, seria um equívoco pensar na 
igualdade como algo que torna o ser humano igual ao outro nos 
aspectos da diversidade humana, campo onde a diferença é que 
enriquece as relações (KERN, 2005).

É neste ponto que se busca compreender as identidades, as 
subjetividades e a diversidade como conceitos interligados e 
que transversalizam as propostas de educação para embasar os 
pressupostos da educação inclusiva e da abertura à diversidade 
histórica, social e cultural, historicamente situadas como expressão 
e fundamento de determinada sociedade. 

HIBRIDIZAÇÃO

[ GLOSSÁRIO ]
“[...] processos socioculturais nos 
quais estruturas ou práticas discretas, 
que existem de forma separada, se 
combinam para gerar novas estruturas, 
objetos e práticas” 
(CANCLINI, 2008, p. 19).

ASSISTA AO VÍDEO: 
“O PERIGO DA HISTÓRIA 
ÚNICA”

[ ATIVIDADE ]
O vídeo do “TED Talks”, “O perigo 
da história única”, com a escritora 
Chimamanda Adichie da Nigéria, 
fala sobre o risco das histórias sobre 
pessoas, povos e países serem 
consideradas únicas, como a verdade, 
sem perceber as singularidades de 
cada pessoa, as quais também são 
plurais. O poder das diferentes histórias 
contadas pelas pessoas e dos estigmas 
e estereótipos sobre os grupos e os 
sujeitos que os compõem, podem 
impedir que efetivamente conheçamos 
os outros. O vídeo pode ser visto 
através do link <http://www.ted.com/
talks/lang/pt/chimamanda_adichie_the_
danger_of_a_single_story.html>. 

REFLITA SOBRE A PRÁTICA

[ ATIVIDADE ]
Quantas histórias, de perspectiva 
unilateral, contamos sobre os sujeitos 
que participam da EJA e/ou PROEJA, 
sobre os negros, as mulheres e os 
indígenas? Como podemos pluralizar 
essas histórias? Qual história contamos 
sobre nós mesmos? Que histórias os 
outros contam sobre nós?



Diversidades e diferenças na 
constituição dos sujeitos

A diversidade se traduz nas diferenças, porém as diferenças não 
são necessariamente o que difere do outro. As diferenças são as 
múltiplas formas de atuação dos sujeitos nas relações com seu 
em torno, inerente, portanto a todos e todas sem distinção. Não 
se trata de respeitarmos as diferenças como algo exclusivamente 
pertencente ao outro, pois seria essa uma forma de se sobrepor 
ao outro, recusando as próprias diferenças. As diversidades não 
são algo somente externo, mas um componente irremediavelmente 
presente em todos e todas. O que está “externo” e será internalizado 
são os valores sociais que se vinculam aos sujeitos, que formulam 
os legados que servirão aos processos de exclusão e segregação. 

Não há alguém exatamente igual e nisso consiste a riqueza da 
heterogeneidade, ou seja, na possibilidade de se aprender com as 
diferenças e com o diverso. A diversidade com que a coletividade 
e os sujeitos em particular se expressam revela as múltiplas raízes 
sociais, culturais e políticas que possibilitam os diálogos entre 
esses, em especial na sala de aula. 

Dessa forma, o que se considera como diversidade é ampliado 
para todas as diferenças, entre essas as de gênero, etnia e classe 
social que são referências fundamentais. Consideramos essencial 
perceber todo o conteúdo histórico e social que surge dessas 
relações mesmo porque “ninguém pode edificar a sua própria 
identidade independentemente das identificações que os outros 
fazem dele” (HABERMAS,1983, p. 22).

Os estigmas e estereótipos são, portanto, modos simplistas e 
reducionistas que podem marcar negativamente as identidades 
dos sujeitos, reforçar o medo, a insegurança e a sensação de 
incapacidade. A fala de uma estudante do PROEJA retrata a situação 
de insegurança vivenciada pelo receio de ser estigmatizada.

“Meu marido é que faz tudo pra mim, não sei ir ao 
supermercado sozinha, ele que compra tudo, que faz tudo. 
Meu marido me disse que sou tansa, que se ele morrer vão 
passar a perna em mim. Aí resolvi vir estudar.” (Nega entrev.) 
(RAMOS, 2011, p. 163-164, grifo do autor).

[ As formas de se referir aos sujeitos 
das pesquisas apresentadas neste 

material didático foram mantidas tal 
qual se apresentam nas obras dos 

autores. Não há, portanto, o uso 
de alguns termos ou “apelidos” de 
forma pejorativa, pois estes foram 
acordados entre autores e sujeitos 
das pesquisas, que assim optaram 

por identificarem-se. ]
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Percebe-se, portanto, que a construção de estereótipos produz 
marcas sociais, que sofrem várias influências, entre essas, de fatores 
emocionais, os quais podem inclusive levar esses estudantes a não 
participar ativamente da/na escola por motivos como a vergonha 
e a insegurança, levando aos processos de evasão, exclusão e 
abandono.

Chama-se a atenção para a estigmatização dos sujeitos que 
participam da EJA, a qual ocorre de diferentes formas e em diferentes 
contextos até mesmo pelo acesso à leitura de materiais legitimados 
pela sociedade como fontes de acesso ao conhecimento. Um 
exemplo dessa questão é a metáfora médico higienista “um cego, 
uma cegueira”, que apesar de pejorativa é comum no discurso 
social. A imprensa e os textos jornalísticos são responsáveis, 
segundo Galvão e Pierro (2007, p. 30), pela propagação dessas 
metáforas “construídas ao longo do pensamento social e 
educacional brasileiro, ao lado de representações preconceituosas 
do analfabetismo”. Dessa forma, o contato com o conhecimento 
por diferentes meios de informação pode também disseminar 
preconceitos que, por sua vez, são internalizados pelos sujeitos 
como algo que lhes produz pertencimento, constituindo sua 
identidade, como mostram os depoimentos a seguir: 

“Ah, eu acho que a mesma coisa que eu era, uma pessoa, 
sei lá, uma pessoa sem rumo, uma pessoa... não sei explicar, 
uma pessoa... imagina um cego... É, é, uma cegueira. Impede 
você de pegar um ônibus, de tudo, de tudo, ensinar um 
filho, às vezes uma informação, uma pessoa te pede uma 
informação, como que é o nome daquela rua? Tu sabe onde 
fica tal rua? Como que eu vou te explicar, se eu não... né... eu 
não sei nem ler, como que eu vou te explicar o nome da rua 
ou onde que é esta rua?” (Eli Sônia, entrev.) (AGUIAR, 2009, 
p. 76).

“E ainda tem aquela história que quando já tá velho não 
aprende mais, mas acho que não é bem assim porque estou 
aprendendo.” (Zenir, entrev.) (AGUIAR, 2009, p. 76).

[ Ao relacionar o analfabetismo com 
a cegueira, define-se o analfabeto 
como um cego. Faz-se, dessa 
forma, uma avaliação pejorativa do 
analfabetismo e da própria cegueira, 
como alguém que não pode ver e 
por isso está em déficit, que além de 
não poder enxergar é considerado 
como desprovido de conhecimentos 
e impossibilitado de julgar entre 
o certo e o errado. O remédio 
para a “doença” do analfabetismo 
seriam as campanhas em massa de 
alfabetização que funcionariam como 
uma vacina. ]

QUESTÕES PARA REFLEXÃO

[ ATIVIDADE ]
Você já vivenciou experiências como 
essas? Procure identificar e registrar 
situações em que o preconceito com 
pessoas pouco escolarizadas estiveram 
presentes, em especial na escola.



Pelandré (2002), em pesquisa com pessoas que foram alfabetizadas 
pelo método Paulo Freire, verificou ser falacioso o argumento de 
que só é possível aprender a leitura e a escrita até uma determinada 
idade. Conforme afirmação dessa autora:

[...] as habilidades que podem ser aprendidas estão menos 
sujeitas a tetos (limites) do que as que são adquiridas, isto é, 
que são determinadas, sobretudo, pelo desenvolvimento de 
esquemas biológicos [...] (PELANDRÉ, 2002, p. 104). 

Segundo a autora, não existe limite de idade para uma pessoa 
aprender conteúdos escolarizados. Ela observou que as pessoas 
não alfabetizadas e com idade avançada possuem dificuldade em 
manuscrever, porque essa prática está relacionada à questão motora 
e muitos adultos não alfabetizados já perderam a flexibilidade em 
certos músculos ou automatizaram outros movimentos. 

Os homens e mulheres que participam da EJA são plurais, possuem 
diferentes conhecimentos e histórias de vida.  Assim como os outros 
sujeitos, são formados por distinções de gênero, étnico-raciais, 
classe, geração, todas transversalizadas por contextos históricos, 
políticos, econômicos e sociais. 

As salas de aulas da EJA, como enunciado na modalidade de ensino, 
possuem a especificidade de serem formadas por diferentes faixas 
etárias, característica essa que deve ser motivo de atenção por parte 
dos professores. Essas englobam adolescentes, jovens, adultos 
e idosos que estabelecem variadas relações intergeracionais, 
enriquecendo o processo de ensino e aprendizagem. Esses 
sujeitos de gerações distintas participam do mesmo espaço 
de aprendizagem, trocam saberes, compartilham experiências, 
dúvidas, histórias de vida. Porém, as diferenças geracionais podem 
gerar desconfianças e inquietações entre os estudantes, como 
pode ser percebido nas palavras de Celina. “Eu não gostei muito 
de lá, os adolescentes de lá eles já tinham estudado pelo menos 
até a quinta sé¬rie, então eu me senti o quê? Pequeninha né perto 
daquilo lá...” (Celina, entrev. – 11/12/2009) (AGUIAR, 2012, p. 124).

O receio apresentado pela estudante, que possuía 50 anos na 
época em que foi entrevistada, está em ser considerada inferior aos 
adolescentes que participavam da turma e que já tinham passado 
por processos de escolarização. As diferentes visões e formas 
de cada geração compreender e se desenvolver na sociedade, 
complexifica o processo de ensino. Tal constituição do grupo exige 
interações constantes, aprendizagens cooperativas que valorizem 
os saberes e experiências de vida dos adolescentes, jovens, adultos 
e idosos. 
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A mediação docente torna-se fundamental para que as relações 
intergeracionais sejam um fator de multiplicação de conhecimentos, 
diálogos e aprendizagem, não de exclusão e diferenciação.  Mesmo 
porque muitas de suas representações acerca da escola vêm dos 
processos de onde foram excluídos, marca social que se acende 
novamente quando colocados diante do desafio de relacionar-se 
com as diferentes gerações. Não se pode negar as diferenças entre 
esses sujeitos quanto às histórias vivenciadas ao longo de suas 
vidas, distinguindo-se de geração para geração. O desafio dos 
professores está em romper com a perspectiva homogeneizante, 
afinal em nenhuma sala de aula há sujeitos iguais, e na EJA 
encontra-se, com maior frequência, essa diversidade de gerações 
que também é atributo das diversidades. 

Entre tantos fatores que influenciam a constituição dialógica e 
dialética dos sujeitos que participam da EJA estão os sentimentos 
de tristeza, vergonha e incapacidade tão comuns nos enunciados 
dos sujeitos pouco escolarizados. Ao mostrar constrangimento as 
pessoas comprovam a seus interlocutores que têm consciência de 
que a prática que desenvolvem não é valorizada de modo positivo 
socialmente.

Entretanto, depoimentos de estudantes que participaram da EJA 
demonstram também que nem todas as pessoas internalizam 
estereótipos negativos relacionados às pessoas pouco 
escolarizadas ou sentem-se incapazes de agir socialmente por não 
terem participado ao longo de suas vidas de práticas escolares. 
Esse fator demonstra a pluralidade e a singularidade dos sujeitos.  

JUVENILIZAÇÃO DA EJA

[ SAIBA MAIS ]
Conceito utilizado devido à grande 
participação de pessoas com idades 
entre 15 e 29 anos nessa modalidade 
de ensino. Esses estudantes são jovens 
e adolescentes que devido ao insucesso 
no Ensino Fundamental ou Médio vão 
para a EJA almejando acelerar os 
estudos.

TRAJETÓRIAS TERRITORIAIS 
DOS JOVENS DA EJA

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]
Para aprofundar a discussão sobre 
juvenilização da EJA, você pode ler:
BERGER, Daniel Godinho. Trajetórias 
territoriais dos jovens da EJA. 
Florianópolis, 2009. 1 v. Dissertação 
(Mestrado) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, Centro de Ciências da 
Educação. Programa de Pós-Graduação 
em Educação, Florianópolis, 2009. 
Disponível em: <http://www.tede.ufsc.
br/teses/PEED0753-D.pdf>. 
Acessado em: março 2014.



“Analfabeto acho que é aquela que não conhece as letras né... 
Tem algumas pessoas que não sabem ler que as outras pessoas 
só de olhar para elas não sabem dizer se elas sabem ler ou não.  
Ser analfabeto não está escrito no rosto, são pessoas que não 
tiveram oportunidades, não é nenhuma característica negativa das 
pessoas. Eu acho assim... pegar um ônibus fica difícil né, já faz 
falta para a pessoa que não sabe ler pegar um ônibus. Quando 
eu fui morar em São Paulo se eu não soubesse um pouquinho do 
que eu sei, eu não conseguia andar da rodoviária, da Tietê, pegar 
metrô, pegar ônibus, trem, então... aquelas setas, aquelas coisas 
tudo né... então se você não souber nada de letras, nada, não 
tem como andar dentro de uma cidade igual a São  Paulo...  Nem 
que seja um pouquinho... que nem assim, quando eu morava em 
São Paulo eu não sabia nem a metade assim do que eu sei hoje 
assim, era bem difícil, eu fiz a 4ª série foi a noite, foi às pressas, só 
estudava à  noite, de dia tinha que trabalhar em casa de família, 
então não tinha tempo de estudar, porque de primeiro a minha 
mãe me ensinava, então assim, quando eu cheguei em São Paulo 
eu senti muita dificuldade.” (Eulália, entrev.) (AGUIAR, 2009, p. 77-
78).

“Eu sempre me vi como sendo uma pessoa capaz, porém me 
faltava oportunidade. Depois de iniciar só comprovei aquilo que eu 
pensava de mim. Depois de ingressar no curso algumas pessoas 
que conheço passaram a me respeitar mais.” (Mulher Maravilha, 
entrev.) (RAMOS, 2011, p. 167).

Ao visibilizar as práticas locais desenvolvidas por sujeitos pouco 
escolarizados, ao conhecê-los, ouvir suas vozes, seus anseios 
e valores, possibilita-se a desconstrução dos estereótipos que 
marginalizam essas pessoas. Por não saberem ler e escrever, por 
não terem fluidez nessas práticas ou serem pouco escolarizadas, 
as pessoas que participam da Educação de Jovens e Adultos são 
privadas da liberdade de participar fluentemente de espaços em que 
a escolarização agrega valor social às realizações do sujeito. Reside 
nesta questão, a importância do investimento em educação para 
aqueles que tiveram esse direito negado para que esses processos 
possam ser transformados e amparados pela escolarização. 
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Dessa forma, chamamos a atenção para a complexidade de cada 
sujeito, de seus valores, crenças, modelos, ações e significações 
sociais que demonstram a instabilidade, a pluralidade e a fluidez 
das identidades que os constituem. Uma única definição para 
caracterizar os sujeitos simplifica-os, mostra-os como coerentes, 
uniformes. Mascara a identidade que é sempre inacabada, pois é 
construída constantemente por meio das relações estabelecidas 
com o outro e pela participação ativa nos contextos sociais, políticos 
e culturais. Ao participar de processos de escolarização, os sujeitos 
ressignificam suas próprias identidades, pois elaboram outros 
sentidos para essa prática em suas vidas. Na sociedade atual, são 
muitas as desigualdades de acesso a bens culturais, dificultando a 
participação de todos os sujeitos em práticas sociais legitimadas. 
Essa questão pode ser observada nas vozes dos estudantes:

“Sempre tive o desejo de fazer um curso na área da saúde 
e o PROEJA foi a oportunidade que faltava para terminar o 
Ensino Médio com um curso técnico.” (Batman) (RAMOS, 
2011, p. 169).

“Porque é possível concluir as etapas de uma formação que 
é oferecida por uma excelente instituição.” (Tarzan, 32 anos).

“Escolhi a escola IFSC pela qualidade e pela oportunidade de 
estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo.” (Vera, 29 anos) 
(RAMOS, 2011, p. 170).

“Ah... teve outra coisa que eu aprendi que foi muito engraçado. 
Sobre a libertação dos escravos. Eu sempre falava assim 
esse guri não quer dormir, parece um zumbi. Um zumbi 
para mim era um morcego que não dorme. Só depois da 
escola eu descobri que o Zumbi foi aquele que lutou contra 
a escravidão, o Zumbi dos Palmares. Eu era muito tapada, 
Paula. Eu não tinha esclarecimento nenhum, nenhum. Eu 
sabia só a linguagem popular.” (Celina, entrev. – 20/01/2011) 
(AGUIAR, 2012, p. 143). 

“[...] por um futuro melhor e pela concorrência profissional 
(ou disputa no mercado de trabalho)”; “falta de Ensino Médio 
e qualificação profissional”; “prá procura um emprego, sem 
estudo tá muito difícil” [...]; “para ter mais oportunidade no 
mercado de trabalho” (COAN, 2008, p. 76).

“Quando eu comecei a estudar, que o pessoal começou a 
conversar sobre o curso, o professor que explicou que eu 
deveria escolher o ensino técnico, a hora que eu saísse 
do PROEJA. Só que eu não tinha interesse, fiquei bem 
tranqüilo, relaxado, meu interesse era só o Ensino Médio. Só 
que quando foi chegando ao final que eu fui me interessar 
mais, fui ver que podia fazer um curso técnico, gratuito e 
automaticamente, direto, automático, ai que eu fui buscar 
qual que eu ia me interessar mais.” (Entrevistado J) (COAN, 
2008, p. 77).



Para uma pessoa que foi excluída da escola por muitos anos 
ser reconhecida por essa instituição é questão de prestígio nas 
diferentes relações que estabelece e envolve uma mudança de 
identidade que não pode ser desconsiderada. Por isso, a implicação 
das práticas educativas na vida cotidiana dos sujeitos necessita de 
atenção dos educadores, pois a dimensão das práticas pedagógicas 
ultrapassa as paredes das salas de aula e significa possibilidades e 
impedimentos em acordo com o projeto de educação que se forja 
nessas relações institucionais.

Algumas considerações:

Nesta unidade, foi enfocada a importância de estabelecer relações 
dialógicas em sala de aula, ou seja, em que o diálogo e a abertura 
da palavra constitua a relação entre professores e estudantes. 
Ao serem destacadas algumas questões históricas, tentou-se 
alertar para os modos de relação social que foram, ao longo dos 
séculos, constituindo a sociedade e as instituições de ensino. 
Espaços sociais esses que cercearam sobremaneira as populações 
consideradas minoritárias, entre elas, negros, índios e trabalhadores 
empobrecidos, que não tiveram a plena garantia de seus direitos 
enquanto cidadãos e cidadãs.  Atualmente, as políticas públicas 
precisam ser conhecidas e acessadas por essas populações. 
Para isso, os educadores precisam ter acesso e conhecimento 
aprofundado sobre elas para que nas salas de aulas, junto aos 
conteúdos, eles tranversalizem a formação de sujeitos críticos por 
meio da formação política dos estudantes.



Currículo, 
Diversidade 
e Inclusão 
Social

 SUJEITOS DA DIVERSIDADE      UNIDADE 2

Nesta unidade você obterá subsídios para a compreensão do currículo 
como documento de identidade (SILVA, 2007). Ao refletir sobre o 
currículo escolar são identificados diferentes modos de como ele atua 
na constituição de processos de exclusão e segregação de pessoas 
que foram colocadas à parte dos processos de escolarização por 
um período de suas vidas. O objetivo dessa discussão é propor uma 
reflexão sobre as ações pedagógicas articuladas às identidades e 
subjetividades dos sujeitos que se vinculam às políticas públicas de 
educação para as classes empobrecidas.

Caroline Kern
Paula Alves de Aguiar



Currículo, Diversidade e 
Inclusão Social 

No que se refere à diversidade, torna-se fundamental uma reflexão 
sobre o currículo escolar e suas implicações na inclusão social dos 
sujeitos. Para tanto, serão estudadas algumas questões históricas 
e conceituais que influenciaram e influenciam sobremaneira o 
currículo escolar.

No que se refere ao currículo, pretende-se em primeiro lugar trazer 
alguns conceitos que historicamente serviram de base para esse 
campo de estudo da educação e que são fundamentais para a 
compreensão das concepções de sujeitos que permeiam espaços 
educativos destinados à educação de adolescentes, jovens, adultos 
e idosos. 

A palavra currículo tem sua origem no termo em latim curriculum 
que significa caminho, trajeto, percurso, pista ou circuito atlético. 
Segundo Goodson (1995, p. 7): “o termo curriculum é derivado 
da palavra latina currere, que significa correr, curso ou carro de 
corrida [...]. Esse termo é também utilizado para se referir a ‘ordem 
ou sequência’ ou ‘ordem como estrutura’.” 

CURRÍCULO

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]
GOODSON, Ivor F. Currículo: teoria e 

história, Petrópolis: Vozes, 1995.
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No século XVI, essa acepção foi largamente utilizada como referência 
ao percurso que deveria ser feito pelo estudante em relação ao 
curso que frequentava, indicando a instrução individualizada (para 
cada aluno) e o ordo (ordem) com o significado de sequência e 
coerência (HAMILTON, 1992).

No mercantilismo, é que as grandes transformações políticas, 
sociais e econômicas ocorreram. Período esse marcado pela 
passagem da sociedade feudal para a sociedade capitalista.

É, pois, no capitalismo que a reestruturação do sistema de 
educação se dá visto que há a necessidade da formação de mão de 
obra especializada para servir a esse modelo econômico. É neste 
mesmo contexto que a alteração do modelo de educação incide, 
passando do estudo individualizado realizado com a supervisão 
de preceptores para o ensino institucionalizado nas escolas 
organizadas em salas de aulas, denominada à época de classes.

Para que o currículo fosse completado pelos estudantes, percurso 
esse que antes faziam individualmente, nesta nova realidade escolar 
era preciso que toda a classe passasse pelo mesmo trajeto. Tendo 
mantido a origem do termo currículo enquanto percurso, esse previa 
a criação de obstáculos e provas que deveriam ser cumpridas como 
se fosse um circuito atlético. É dessa forma que o termo currículo é 
apropriado pelo campo pedagógico e que se passa a adotar como 
prêmio ao cumprimento de todo o circuito, não mais medalhas, 
que eram obtidas pelos atletas, mas o diploma. A obtenção dessa 
certificação por meio da instituição atestava a capacidade de cada 
sujeito em cumprir os percursos que lhes fossem exigidos. 

O campo do currículo como área de estudos recente na história 
da educação aparece pela primeira vez nos Estados Unidos na 
década de 1920 como “[...] objeto de estudo e pesquisa, vinculado 
ao processo de industrialização e aos movimentos imigratórios [...]” 
como descreve Silva (2009, p. 12), para o qual destaca a contribuição 
de Bobbitt com a obra The Curriculum (1918). Nessa obra, o 
autor manifesta seu esforço em descrever o que é um currículo. 
Seu propósito principal foi produzir uma organização “científica” 
para a organização pedagógica, que seria obtida pelo controle 
das atividades, evitando que o comportamento e o pensamento 
dos estudantes caminhassem por trajetos distintos daqueles que 
estavam previamente programados. Tal concepção não está em 
acordo com o que se pretende na atualidade, inclusive ao que se 
propõe para a educação de adolescentes, jovens, adultos e idosos. 
Entretanto, são importantes na medida em que revelam um modo 
de pensar os sujeitos daquela e desta sociedade. Nenhuma ruptura, 
seja ela qual for, se dá integralmente, mas sempre deixa resquícios 
e germes de sua existência ao longo das “novas” proposições, 
caracterizando-se assim o que se denomina como histórico. 

ORIGENS DO CURRÍCULO

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]
HAMILTON, David. Sobre as origens 
do termo classe e curriculum. Teoria 
e Educação, n. 6, 1992. 
Nesse texto o autor faz uma revisão 
histórica minuciosa das origens do 
currículo e sobre o termo classe voltado 
à sala de aula.

[ Em 1509, o termo classe foi 
utilizado pela primeira vez para 
denominar grupos de alunos. ]



Nas primeiras descrições estadunidenses sobre currículo, é 
possível perceber os esforços para a racionalização da educação. 
Isso pode ser notado nas repetidas e incessantes discussões 
sobre currículo escolar, que se mostram cada vez mais atreladas 
ao modelo econômico vigente.

[...] o modelo institucional dessa concepção de currículo 
é a fábrica. Sua inspiração “teórica” é a “administração 
científica”, de Taylor. No modelo de Bobbitt, os estudantes 
devem ser processados como produto fabril. No discurso 
curricular de Bobbitt, pois, o currículo é supostamente isso: a 
especificação precisa de objetivos, procedimentos e métodos 
para a obtenção de resultados que possam ser precisamente 
mensurados [...] (SILVA, 2009, p. 14).

O modelo de currículo fabril esteve presente até a década de 
1960 em grande parte dos países da Europa e nos Estados 
Unidos. Esse modelo em acordo com o sistema econômico, 
político e social, apontava para seu caráter tecnicista, 
largamente difundido no Brasil, em especial na década de 
1970, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN) 5692/1971. 

Embora bravamente questionado na década de 1980, por 
intermédio da democratização da educação, esse é, ainda, um 
momento em que o currículo, com as devidas alterações desde 
sua origem, é compreendido como uma grade de conteúdos. Essa 
perspectiva só tem mudado por conta das tensões sociais, em 
especial das contraposições às teorias consideradas tradicionais 
ou conservadoras, e das críticas que vêm sendo feitas. Isso pode 
ser verificado no quadro das teorias curriculares que será estudado 
posteriormente. 

Os questionamentos às teorias críticas (década de 1990) se 
deram centradas na perspectiva de que as análises deveriam ser 
ampliadas e que, embora fundamentais, as relações de poder e 
o Estado como aparelho regulador da escola precisavam abarcar 
outras questões, tais como as identidades e subjetividades.  
Porém, como afirma Tornquist (2009, p. 83) acerca das múltiplas 
identidades do sujeito:

[ Essa lei, marcadamente elaborada 
para servir às indústrias com 
a formação de trabalhadores 
escolarizados por intermédio 

de um currículo organizado no 
modelo fabril, vislumbrava a 

formação de sujeitos capazes 
(trabalhadores dóceis) de alavancar 

o desenvolvimento do país. ]
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[...] requer que se recoloque em questão a centralidade da 
categoria classe social, foco das teorias críticas da educação 
e considerada decisiva na consolidação das desigualdades, 
mesmo que carregando consigo os demais marcadores 
sociais (geração, gênero, etnia, religião) [...].

O que se considera hoje como “teorias do currículo” (SILVA, 2009), 
está fortemente vinculado, em cada momento histórico, ao que se 
pretendia em termos de formação de sujeitos para que atendessem 
às necessidades do projeto de sociedade que se tinha. Daí a 
importância da conceituação de currículo para compreendermos as 
proposições da formação na Educação de Jovens e Adultos. Assim 
podemos indagar. Que sujeitos, que sociedade, que educação 
queremos para sujeitos inseridos na educação de jovens e adultos?

Desse modo, com a democratização da escola (década de 1980 
no Brasil) e as fortes influências dos movimentos de resistência de 
educadores do país para a garantia de escola pública com qualidade 
de ensino e de acesso irrestrito à população (iniciada muito antes, 
com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932), muitas 
transformações ocorreram no que se compreende por currículo. 
Entre essas, a compreensão do currículo como “documento de 
identidade” (SILVA, 2009) das escolas. Essa proposição transcende 
as questões meramente objetivas e administrativas para pensar a 
formação de seus sujeitos vinculada à função social da escola e 
sua implicação no modelo de sociedade que se tem e que se quer 
ter. 

O currículo passou a ter como componente: os conteúdos, o 
Projeto Político Pedagógico (PPP), o regimento escolar e todos 
os documentos que organizam as relações pedagógicas e que 
assumem em seu interior a formação de sujeitos com base no 
projeto de sociedade que se quer.

Podemos compreender o currículo como uma porção da 
cultura – em termos de conteúdos e práticas (de ensino e 
aprendizagem, de avaliação, etc.) – que por ser considerada 
relevante num dado momento histórico, é tanto trazida 
para a escola, quanto entra como elemento constitutivo 
das Pedagogias Culturais. Aqui, uso o termo escola no 
sentido genérico, ou seja, para designar qualquer instituição 
de sequestro e socialização pela qual, obrigatória e 
universalmente, passam crianças, jovens ou adultos, e que 
tem por objetivos principais o disciplinamento, o ensino, 
a formação de mão-de-obra e, em termos mais amplos, a 
educação. Nesse sentido, o currículo se transformou no 
eixo em torno do qual gravita a vida escolar e, por extensão 
gravita até mesmo boa parte da vida social (VEIGA-NETO, 
2004, p. 52).

[ Essa transição tem fundamental 
importância, pois o currículo, 
que nas teorias tradicionais era 
visto como instrumento técnico 
científico e regulador e como uma 
grade de conteúdos, passou a 
ser compreendido como amplo e 
abrangente de todas as reflexões, 
ações e proposições do 
projeto de educação das 
instituições de ensino. ]



A visão atual sobre currículo encontra antecedentes importantes, 
como por exemplo, o tencionamento da área de estudos por 
parte dos autores considerados pertencentes às teorias críticas, 
que desnaturalizaram o currículo. Esses autores denunciaram 
seu caráter ideológico evidenciando inclusive que o currículo 
resguardava, entre outros fatores, uma relação de poder. Esses 
estudos deslocaram a pergunta inicial: “o que ensinar?”, feita pelas 
teorias consideradas tradicionais, e propunham perguntar “para 
quem” e “para que ensinar?”. 

Michael W. Apple, professor da Universidade de Wisconsin é 
conhecido por ter sido um dos primeiros a introduzir preocupações 
políticas na análise do currículo. Seu livro anterior, Ideologia e 
Currículo, é uma séria crítica tanto às teorias existentes sobre 
currículo quanto às práticas curriculares adotadas nas escolas. Em 
Educação e poder, Apple retoma essa crítica. Partindo de uma 
reflexão sobre seu próprio trabalho anterior e sobre as influentes 
teorias da reprodução cultural e social, ele refina e aperfeiçoa sua 
análise para introduzir elementos de contradição, resistência e 
oposição num quadro em que havia apenas reprodução, imposição 
e passividade. 

Além disso, chama atenção para o importante papel que as escolas 
têm na produção de conhecimento, não apenas na distribuição. 
Aplle vai também até o “outro lado do currículo oculto”, o do 
trabalho, para ver como funciona aquele local para o qual as escolas 
supostamente se preparam e quais são as reais conexões entre os 
dois (Informações transcritas da contracapa da obra).

De acordo com Silva (2009, p. 15), o currículo é uma questão 
de “identidade” e de “subjetividade” e, embora cotidianamente 
pensa-se o currículo a partir de sua relação com o conhecimento, 
deve-se atentar para o fato de que “[...] está inextrincavelmente, 
centralmente, vitalmente, envolvido naquilo que somos, naquilo que 
nos tornamos: na nossa identidade, na nossa subjetividade [...]”. 

As contribuições dos estudos e pesquisas no campo do currículo 
são, portanto, inegáveis e sua transformação de documento 
técnico-administrativo para pedagógico é visível, entretanto, isto 
não quer dizer que como documento de identidade não possa 
servir como garantia ao modelo econômico na manutenção do 
status quo. Posto que, ao defini-lo como documento de identidade, 
indaga-se: qual identidade? Qual sociedade? Qual sujeito deriva 
das proposições do currículo escolar?

EDUCAÇÃO E PODER

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]
APPLE, Michael W. Educação e poder. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 1989.
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Tais questões devem ser levantadas em todas as análises e 
proposições acerca do projeto de educação que se pretende, 
especialmente, porque a preocupação com a formação pretendida 
pelo currículo é que deflagrará os processos de ensinar e aprender 
da instituição ou espaço educativo, como sujeitos implicados que 
também se constituem a partir dessas relações propostas. Mesmo 
porque, não se pode negar:

[...] a centralidade que a escola ocupa nas trajetórias de 
vida dos sujeitos. A nossa sociedade, mostra o quanto as 
relações estabelecidas com ela (de sucesso ou de fracasso) 
são definidoras não apenas do trabalho e ethos social 
ocupados pelos indivíduos, mas sua própria legitimidade e 
“valor” enquanto sujeitos sociais (TORNQUIST, 2009, p. 84). 

Nessa perspectiva, a organização curricular transcende a sala 
de aula e, para além do intramuros da escola, propõe um modo 
de vida em sociedade influenciando, consequentemente, na 
constituição dos sujeitos. Mas, é a partir desse intramuros que é 
possível verificar o que se deseja em termos de formação escolar e 
transposição para a sociedade. 

Estabelecido essas conexões entre a história e as apresentações 
do currículo nas salas de aula e suas facetas nas esferas sociais, 
torna-se necessário conduzir as reflexões para a atualidade, embora 
se reconheça que ainda hoje nas instituições escolares, a imagem 
conservadora, com um professor que dita regras e conteúdos 
“dando as costas” aos estudantes ainda esteja presente.

JOVENS E ADULTOS EM 
BUSCA DA ESCOLARIZAÇÃO

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]
SILVA, Cristiani Bereta (Org.). Histórias 
e trajetórias de jovens e adult@s 
em busca de escolarização. 
Florianópolis: Editora UDESC, 2009. 
Nessa obra são analisadas pesquisas 
desenvolvidas na Educação de Jovens 
e Adultos, por meio do Laboratório de 
Relações de Gênero e Família (LBGEF) 
da Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC). Propõe um diálogo 
interdisciplinar voltado ao gênero, 
sexualidade, classe, geração, 
etnia e religião.



Teorias curriculares e suas 
implicações na escolarização
Após a revisão do processo histórico anteriormente situado, 
foram priorizados na década de 1980 os estudos que enfocavam 
as teorias críticas em contraposição àquelas consideradas 
conservadoras. Essas discussões surgiram por meio de diferentes 
áreas do conhecimento como a Sociologia, a Psicologia, a 
Filosofia e a História e apresentam ampla relação com os índices 
de alfabetização e escolarização no país. No quadro seguinte 
são apresentadas de forma didática algumas das características 
das teorias do currículo e os autores que são considerados como 
representantes daquele pensamento sobre a educação. Contudo, 
é necessário compreender que o quadro deve ser lido de forma 
dinâmica, ou seja, estabelecendo a relação entre as teorias, o 
tempo histórico, a legislação de ensino e os pressupostos teórico e 
epistemológicos daquele/desse momento.
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Como mostra o quadro das teorias curriculares, os diferentes 
aportes, questionavam e questionam, ainda na atualidade, os 
propósitos da educação e, diante disto, a função social da escola. 

No que diz respeito aos processos de ensino e de aprendizagem, 
uma das questões centrais para reflexão sobre os sujeitos 
inseridos na EJA pode ser verificado nas concepções 
de avaliação. Um exemplo dessa questão nas práticas 
pedagógicas foi a excessiva valorização da língua escrita e 
censura aos diferentes dialetos orais, esses presentes, em 
especial, nos sujeitos da classe popular. As teorias tradicionais 
sobre a educação situam o trabalho pedagógico em um modelo 
de eficiência técnico-científica, que atribui à escola o controle dos 
sujeitos por meio dos conteúdos curriculares. Com base nesse 
modelo, cabe à avaliação averiguar os resultados obtidos sem que 
isso seja verificado em acordo com as condições do ensino ofertado 
e o processo percorrido pelo estudante. O êxito só será alcançado 
com organização e eficiência, próprias do enfoque industrial, 
fundamentando o ensino no modelo fabril. Tal enfoque produzia/
produz, entre outras questões, a discriminação desses sujeitos por 
utilizarem em sua oralidade expressões que se distanciava da língua 
escrita padrão, valorizada pela escola (preconceito linguístico).

As teorias críticas vieram então problematizar esse contexto. Alguns 
dos autores sugeriam que o fracasso escolar não deveria mais ser 
visto como “culpa” do aluno e sim da escola que não foi democrática 
e não teve a qualidade desejada para que o aprendizado ocorresse. 
Nas perspectivas tradicionais, o/a professor/a eram/são vistos 
como detentores do conhecimento em detrimento dos saberes que 
os estudantes têm/tinham em decorrência de suas relações com o 
cotidiano. 

Como foi dito anteriormente, faz-se necessário uma leitura dinâmica 
das teorias e assim compreender que mesmo os autores que são 
considerados representantes de tais teorias tinham diferentes 
formas de conceber os processos educacionais. O que esses 
autores tinham em comum eram as críticas ao modelo escolar 
conservador, que partia de uma concepção de neutralidade 
científica por exemplo.  Porém as formas de contrapor essa visão 
encontravam diferentes justificativas. Para Bordieu (1930-2002), 
tratava-se de uma questão de reprodução social, enquanto que 
Althusser (1918-1990), discutia questões mais amplas relacionadas 
ao Estado, o qual considerava como aparelho ideológico.  Altusser 
assim como Apple baseavam-se na corrente marxista e por isso 
encaminhavam suas teorias baseando-se nas relações de poder e 

PIERRE BORDIEU

[ QUEM? ]
Sociólogo francês, nascido em 1930 
e falecido em 2002, foi professor na 

Escola Prática de Altos Estudos de Paris 
começando por desenvolver trabalhos 

na área da etnologia.
As suas investigações incidiram 

fundamentalmente na relação entre o 
sistema social e o sistema de ensino, 

isto é, existiria uma relação entre a 
classe social e a carreira escolar e 
profissional das pessoas (teoria da 

reprodução social). Para além disso, a 
escola valoriza aqueles que possuem 
uma “herança cultural” e é facilitada a 

aprendizagem a todos os que 
possuem o capital cultural.

Entre as suas obras pode-se destacar: 
“Les Heritiers”, “Les Étudiants et la 
Culture”, “L’ Amour de l’Art” e “Le 

Métier de Sociologue”. Traduzidas para 
o português: “O poder Simbólico”, 

“Regras da Arte e Razões Práticas”; 
“Sobre a Teoria da Ação”; “Sobre a 

Televisão”. Disponível em: <http://www.
infopedia.pt/$pierre-bourdieu;jsessio

nid=Yma9Gy4BJYYyDKzL6pNpSA>. 
Acessado em: 02 mar. de 2014.
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diferenças entre as classes sociais. 

As teorias não tinham como propósito culpar alunos/as ou 
professores, mas compreender essas contradições nas relações 
sociais e políticas que amparavam esses modos de ensinar e 
aprender na escola. Nesse caso, a escola era/é compreendida como 
instituição da própria sociedade e não separada ou à parte dessa. 
Esses questionamentos contribuem para que hoje se possa afirmar 
que a escola pretende/deve ensinar o conhecimento socialmente 
acumulado e isto é um direito social e subjetivo que não pode ser 
desconsiderado no processo de formação dos sujeitos. Ainda que 
nessa sociedade se continue a serviço das perspectivas capitalistas.

Foi, então, no bojo do contexto cultural de abertura política 
do Brasil e das eleições diretas para presidente que surgiu 
a necessidade de que a escola se tornasse efetivamente 
democrática, espaço esse, marcadamente conflituoso na época.

A expansão dos cursos de pós-graduação em Educação, 
principalmente no final dos anos 1970 e em meados dos anos 
1980, também ocorreu nesse contexto cultural que favoreceu a 
“gradativa organização dos serviços de extensão universitária e a 
intensa participação de professores universitários em programas 
de formação continuada de professores” (MORTATTI, 2004, p.73).   

Quando essas tensões provocadas pelos estudos e pelos 
movimentos sociais surgem, outras maneiras de problematizar 
o processo histórico, com novas perspectivas e valores sobre 
características individuais e sociais, são constituídas. Entretanto, 
as anteriores não são descartadas, pois não são substituídas no 
discurso social das falas e crenças dos sujeitos, das pesquisas e 
estudos na área, mas sim contribuem com diferentes pontos de vista 
para a compreensão do processo de constituição das significações 
atribuídas aos contextos e relações sociais.  

LOUIS ALTHUSSER

[ QUEM? ]
Filósofo francês, ideólogo do marxismo, 
que define como uma nova prática da 
Filosofia. Nasceu em 1918 e faleceu 
em 1990.
Autor de obras como Lire “le capital” 
(1965) e “Cequi ne peut plus durer 
dans le parti communiste” (1978), 
a sua tendência para os extremos 
levou-o a um estado de loucura que 
culminou no assassinato da sua mulher. 
A sua dolorosa trajetória está patente 
numa obra memorialista, “L’avenir dure 
longtemps” (publicada postumamente, 
em 1992).
O seu pensamento foi determinante 
para a crítica pós-estruturalista 
e, concomitantemente, para a 
mundividência pós-moderna.  
Disponível em: <http://www.infopedia.
pt/Louis-althusser>.  
Acessado em: 01 mar. 2014.



O currículo na EJA

As concepções atuais de currículo da Educação de Jovens e Adultos 
ressaltam a necessidade de considerar o direito a escolarização 
para todos/as, independente da idade e das trajetórias de vida que 
tenham vivenciado. Reconhecem também que não se pode privar 
as pessoas dos conhecimentos historicamente acumulados, os 
quais são ensinados pela escola. Outra importante questão é não 
ver o ensino como uma simples reposição ou “compensação” de 
algo que as pessoas deveriam ter aprendido quando crianças ou 
adolescentes, característica que historicamente baseou o ensino 
Supletivo para jovens e adultos (HADDAD, 2007). 

Para que o currículo escolar expresse para jovens e adultos pouco 
escolarizados a dimensão política e identitária de uma sociedade 
que os reconhece como sujeitos históricos, não devemos ter como 
base, para essas proposições, as carências sociais como síntese 
e todo de suas subjetividades. Torna-se necessário conhecer os 
sujeitos e percebê-los como homens e mulheres que constroem 
e são construídos socialmente, com diferentes histórias de vida, 
participantes e constituintes de distintos espaços sociais com 
os quais desenvolvem relações dialéticas e dialógicas. Essa 
atenção deve voltar-se em especial com a classe trabalhadora 
e empobrecida, que esteve/está, marginalizada pelas questões 
de classe social que atravessam as relações sociais e, portanto, 
também se fazem presentes nas instituições escolares. 

[ O Ensino Supletivo tem como 
foco a concepção da falta, da 
carência dos jovens e adultos, 
desconsiderando, portanto, os 
conhecimentos adquiridos em 

esferas fora da escolar. ]
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Os sujeitos que estão vinculados à EJA, conforme foi visto nos 
depoimentos apresentados na unidade 1, são ativos, como todo 
e qualquer sujeito histórico-social e, portanto, possuem trajetórias 
de lutas, conquistas, certezas e incertezas que não podem ser 
desconsideradas no processo de escolarização quando se pretende 
pensar o currículo com esses sujeitos e não para eles. 

Segundo Haddad (2007, p. 15):

[...] uma nova visão do sujeito da EJA tem como 
desdobramento um novo modo de acolhimento, em que 
a participação efetiva dos educandos é princípio básico 
dos processos de escolarização, garantindo que os 
modelos de escola vão se produzindo e reproduzindo 
como resultado dessa ação participativa.    

Essa assertiva fundamenta-se inclusive no que é apontado pelo 
Documento Base do PROEJA no que se refere às políticas públicas 
voltadas para EJA que enfatizam principalmente as questões 
relacionadas à alfabetização, sem que questões trabalho-capital 
sejam consideradas. O mesmo se mostra na falta de integração 
entre a educação básica e a profissional.

Isto considerando que ao focar a EJA apenas na alfabetização, 
desconsiderando a importância da formação desses sujeitos para 
a profissionalização, forjava-se uma lacuna entre sua participação 
efetiva e suas possibilidades de ascender socialmente, sendo essas 
firmadas pelo próprio sistema de ensino. O projeto de educação 
para EJA, ao minimizar os conteúdos e desenvolver um currículo 
centrado apenas na internalização do Sistema de Escrita Alfabético 
(SEA), sem que os processos de letramentos fossem valorizados, 
projetava para esses sujeitos uma relação de trabalho também 
“inferior” em termos de condições de inserção no mercado. Nesse 
aspecto, seus conhecimentos não os colocavam em um patamar 
para a inclusão em espaços de trabalho que pudessem reverter seu 
empobrecimento. 

A educação profissional, embora não seja a única estratégia 
necessária à alteração desse quadro de desigualdade, é um 
condicionante importante na medida em que instrumentaliza o 
sujeito para alcançar e buscar outros patamares formativos e de 
colocação no mercado de trabalho. A dimensão ampliada de sua 
formação permite constituir-se como alguém capaz de ampliar 
seus horizontes formativos e, por meio desse, sentir-se capaz 
de ocupar outros espaços profissionais, que não apenas aqueles 



a que historicamente estiveram submetidos e submeteram-se. O 
rompimento com um currículo minimizado é também a possibilidade 
de rompimento com o subemprego e com a falta de regularidade 
nas relações de trabalho.

Como aponta Ramos (2011), reside aí a importância em oferecer 
cursos de Ensino Fundamental e Médio integrados à formação 
profissional.

Apesar dos avanços no número de educandos nos últimos 
anos, a oferta de cursos de PROEJA na Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica ainda é pequena 
se comparada ao público jovem e adulto sem acesso 
à escolarização básica no Brasil e ao número total de 
matriculados na EJA e na Educação Profissional. Conforme 
dados do Ministério da Educação, havia, em 2010, 27 mil 
educandos matriculados no PROEJA, em cursos ofertados 
pelas redes pública e privada (BRASIL, 2010). No entanto, 
de um total de quase quatro milhões de matriculados na 
EJA em 2011, apenas 16 mil estavam matriculados em 
instituições ligadas à Rede Federal (INEP, 2012). Dados 
apresentados pelo MEC durante o I Seminário Nacional de 
PROEJA, realizado em novembro de 2011, mostram que as 
matrículas no programa representam menos de 1% do total 
de matrículas na Rede Federal de Educação Profissional   
(SILVA e SILVA, 2012, p. 122).

A aproximação entre as modalidades de ensino Educação 
Profissional e a Educação de Jovens e Adultos, representada 
pelo PROEJA, que historicamente ocorreram de maneira distinta, 
possibilitou aos adultos considerados pouco escolarizados o 
acesso à educação profissional. Buscou-se com esse programa, 
conforme objetivos expressos no Documento Base, romper com 
a fragmentação e dualidade do ensino, pois se constituiu como 
uma política de inclusão social, focada nos processos educativos 
de qualidade. Essas alterações na estrutura da formação dos 
sujeitos encontra íntima relação com as pesquisas em educação 
como, por exemplo, o tencionamento pelo aparato conceitual 
sobre currículo.  Nesse sentido, os estudos culturais, contribuíram 
significativamente, especialmente, no que se refere ao rompimento 
com os pressupostos conservadores.

Desta forma, é necessário refletir sobre conceitos que até então 
estavam ocultados, mas que coadunam com as propostas 
curriculares em todo país. Entre estes conceitos estão: diversidade, 
subjetividade e identidade. 

Para tanto, compreender a transformação do currículo é também 
visibilizar sua estrutura, que segundo Gallo (2004), deveria 

[ Ainda que a educação não possa 
“salvar a humanidade”, ela pode 

servir de ferramenta aos processos 
de enfrentamento dessas realidades 
onde a desigualdade social se firma 

como algo que falaciosamente se 
mostra como intransponível aos 

sujeitos marginalizados 
e empobrecidos. ]
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transpor de um modelo considerado como arbóreo para um 
modelo rizomático. A retomada a esses conceitos e modelos de 
currículo nessa unidade foi realizada não apenas porque propõe 
outra perspectiva curricular, mas porque se compreende, com 
as proposições e argumentação feitas até aqui, que quando se 
fala de educação destinada a pessoas jovens e adultas, fala-se 
inevitavelmente da constituição de uma proposta de educação 
para aqueles que estiveram excluídos do processo escolar.

Retomando as concepções de currículo, com base no proposto por 
Gallo (2004), encontra-se as raízes da organização escolar em dois 
modelos distintos: o currículo arbóreo, faz referência à árvore 
do conhecimento enquanto uma raiz fixa representada pela 
ciência. Nessa proposta, os galhos da árvore fazem referência 
às áreas de conhecimento vinculadas a esse saber legitimado e 
que é organizado pela hierarquização do conhecimento dividido 
em disciplinas independentes umas das outras. Esse modelo, 
ainda presente no círculo educacional, embasa a dicotomização 
dos saberes e sustenta a verticalidade do currículo em relação à 
importância de cada disciplina no conjunto teórico-prático do que 
será ensinado e aprendido pelos sujeitos da relação pedagógica. É 
responsável também pelos valores sociais atribuídos aos sujeitos 
diante de seus saberes em cada disciplina como, por exemplo, 
o status atribuído ao estudante que ascende às disciplinas cujo 
cálculo e a lógica são sua expressão mais evidente em detrimento 
daqueles que o fazem em relação a outras áreas. 

No modelo rizomático, pretende-se retirar a ciência de um tronco 
e colocá-la em uma raiz horizontal com inúmeras outras raízes que 
se entrelaçam e se transversalizam, produzindo a possibilidade de 
ruptura com a hierarquia historicamente constituída para as áreas 
do conhecimento. Não se trata, portanto de tornar interdisciplinar, 
posto que a interdisciplinaridade teria resquícios da divisão 
disciplinar do conhecimento. 

A interdisciplinaridade:

[...] embora possa significar um grande avanço em relação 
à disciplinarização pura e simples, não é, porém, um 
rompimento definitivo com as disciplinas [...] A afirmação da 
interdisciplinaridade, é em última instância a afirmação da 
disciplinarização [...] (GALLO, 2004, p.28). 

Desse modo, é necessário deixar de incrementar a fragmentação 
para, de fato, transversalizar os conhecimentos e encontrar os pontos 
de contato entre os saberes, sem que a divisão do conhecimento 
seja necessária.

TRANSVERSALIDADE 
E EDUCAÇÃO

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]
GALLO, Silvio. Transversalidade e 
Educação: pensando uma educação 
não-disciplinar. In: ALVES, Nilda; 
GARCIA, Regina Leite (Orgs.). O 
Sentido da escola. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2004. 
Nesse texto, Silvio Gallo esclarece o 
posicionamento das teorias curriculares 
atuais quanto à problematização da 
organização curricular, defendendo uma 
perspectiva que transcenda à noção 
de disciplinas.

[ A palavra disciplina apresenta, 
porém, um duplo sentido: tanto 
induz à delimitação de um campo 
específico como à hierarquização e 
ao exercício do poder. ]



Deleuze e Guatarri (2009, p.32-33) também discutem a estrutura do 
modelo rizomático:

Oposto a uma estrutura, que se define por um conjunto 
de pontos e posições, por correlações binárias entre 
esses pontos e relações biunívocas entre estas posições, 
o rizoma é feito de linhas: linhas de segmentaridade, de 
estratificação, como dimensões, mas também linhas de fuga 
ou de desterritoralização como dimensão máxima segundo o 
qual, em seguindo-a, a multiplicidade metaforseia, mudando 
a natureza. Oposto da árvore, o rizoma não é objeto de 
reprodução: nem reprodução externa como árvore-imagem, 
nem reprodução interna como árvore-estrutura [...] o rizoma 
se refere a um mapa que deve ser produzido, construído, 
sempre desmintável, conectável, reversível, modificável, com 
múltiplas entradas e saídas, com suas linhas de fuga.

Com esse aporte cabe transversalizar as propostas provenientes 
do projeto de educação para os sujeitos excluídos dos processos 
de escolarização para que a EJA se desvincule desses processos 
educacionais fundamentados no modelo arbóreo. Com essa 
alteração, possibilita-se que seu projeto pedagógico possa provocar 
rupturas que atinjam as transformações necessárias na vida em 
sociedade. Diante das inúmeras formas com que o preconceito 
se estabelece nas relações sociais e, portanto escolares, a 
hierarquização dos conteúdos e a valoração de uma área em 
detrimento de outra, possibilitou/possibilita a desqualificação dos 
saberes das classes populares, colocando-as em uma condição 
desigual diante do que é valorado como conhecimento para a 
inclusão nos espaços sociais. 

Todavia, não há como ignorar que o currículo escolar foi estruturado 
ao longo do processo histórico de forma a recusar à diversidade e 
às diferenças. Seja pela forma com que os conteúdos escolarizados 
são organizados, com base na perspectiva de que todos/as seriam 
capazes de aprender e internalizar os saberes exatamente da mesma 
forma, seja na maneira de organização das classes subdivididas 
com base nas meritocracias os “bons” e os “maus” alunos. 

Para que não se naturalize o que é histórico e social, é importante 
registrar que esse modo de trazer a diversidade neste diálogo 
é com base no que se pretende como compreensão para o 
currículo. Este é um espaço de tensão e de conflito, ou seja, não é 
linearmente organizado tampouco facilmente transformado, visto 
que as instituições escolares são fundamento e expressão da 
sociedade. Desta forma, reconhece –se que há uma distância entre 
o que se propõe e as condições de acesso da classe empobrecida 
a processos de escolarização que os compreenda em suas 
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subjetividades e diferenças, sem colocá-los à parte da sociedade 
como um todo.

Conforme as concepções atuais de currículo para a Educação 
de Jovens e Adultos, pretende-se pensar o currículo com esses 
sujeitos e não para eles/as, o que exige uma atitude inclusiva que 
os perceba e os considere como sujeitos de direito, capazes de 
reivindicar e produzir conhecimentos, embora não tenham sido 
vistos assim ao longo do processo histórico.

O currículo e suas implicações 
no processo de ensino e 
aprendizagem da EJA

Para se levantar a discussão sobre o currículo e as salas de aula da 
Educação de Jovens e Adultos serão apresentadas algumas cenas 
e relatos de pesquisa que expressam situações vivenciadas por 
esses estudantes na esfera escolar e influenciam na forma como se 
constituem e são constituídos.

Inicialmente será apresentando uma sala de aula em que os 
professores se dirigem aos estudantes adultos conduzindo os 
conteúdos com base em questões de gênero e todos os exemplos 
e diálogos fundamentam-se nos lugares sociais destinados 
às mulheres e aos homens por meio de afirmações sexistas e 
machistas. 

Nessa cena de sala de aula será comum que, ao selecionar os 
conteúdos, os professores destinem estudos que reafirmam as 
mulheres como únicas cuidadoras dos/as filhos/as, como “donas 
de casa”, e elenque palavras, textos e situações cotidianas que as 
vinculam aos serviços domésticos. Enquanto que para os homens, 
sejam selecionados conteúdos que façam referência ao mundo do 
trabalho e a ideia de provedores da família e responsáveis pelo seu 
sustento. Porém, esse contexto não é criado pelos professores 
quando se tornam adultos, mas sim desde a tenra idade, quando 
já na educação infantil, os brinquedos dispostos na sala de aula 
são oferecidos para as crianças, bonecas, louças em miniatura, 
caminhas, fogões e outros utensílios para que componham o 
“brincar de casinha”. Todas as crianças, meninos e meninas, 
envolvem-se na brincadeira, porém os lugares sociais replicam 
algumas das representações sociais destinados aos gêneros na 



sociedade. As meninas assumem o lugar das “donas de casa”, 
seguem para a suposta cozinha e organizam rapidamente o 
espaço, os meninos pegam suas pastas e vão trabalhar. No 
desenrolar da brincadeira, chegam em casa onde o almoço já 
está sendo servido e os diálogos giram em torno dos cuidados 
das meninas aos “filhos” e do trabalho dos meninos fora de casa. 
Essa cena, comum em muitos espaços, ilustra os modos como 
paulatinamente as crianças vão incorporando lugares sociais, que 
não são naturais, mas historicamente constituídos e constituidores 
dos espaços destinados aos homens e as mulheres e que na vida 
adulta conduzirá seu modo de pensar as relações sociais. 

Como essa cena se mostra nas atividades de professores? Não é 
incomum também que as pessoas afirmem: “isto é coisa de menina!”, 
algo próprio do senso comum que se transfere às realizações 
das crianças e que mais tarde se traduzirá em afirmativas como: 
“coisa de mulher”, “trabalho de homem”... Frente aos conteúdos 
escolares, essa tendência pode ser observada quando se afirma 
que as meninas/mulheres são frágeis quanto aos conhecimentos 
exigidos na Matemática, enquanto que essa área é de conhecimento 
de meninos/homens, reafirmando distinções com base no feminino 
e no masculino (LOURO, 2001). Embora a cena seja outra e agora 
pensemos numa relação da ação pedagógica, o que sustenta a 
afirmativa tem origem no mesmo lugar. As representações sociais e 
culturais de saberes que são pertencentes a determinados sujeitos, 
os quais estão intimamente vinculados ao gênero sustentados pelo 
pensamento hegemônico. Não obstante, o mesmo se mostra nas 
relações escolares entre etnias e classe social. 

A transversalidade desses fatos produzem outros desdobramentos 
para os currículos, com seus programas de ensino e metodologias 
normalmente desarticulados com as necessidades dos adultos que 
não fazem parte de grupos legitimados pela cultura hegemônica, 
os quais, normalmente são o público-alvo da Educação de Jovens 
e Adultos. As práticas escolares infantilizadas ou direcionadas 
a adolescentes, que ainda hoje são utilizadas nas salas de aula 
da EJA, afastam esses sujeitos novamente da escola, pois 
desconsideram seus conhecimentos, suas vivências, seus ciclos de 
vida.  Os sujeitos que participam da EJA constroem conhecimentos 
individuais e coletivos sobre o processo de ensino e aprendizagem 
desenvolvido na instituição escolar.

Para ilustrar essas questões você poderá observar o quadro a 
seguir, com base na pesquisa realizada por Aguiar (2009).

Fonte: Aguiar (2009).

Metodologias, orientações e materiais 
sugeridos pelo professor

Atitudes dos alunos e sentidos que eles atribuem aos 
materiais

Leitura do texto “Estória da Coca” que 
já tinha sido trabalhado na aula anterior 
(texto retirado de um livro de 3ª série do 
Ensino Fundamental).

Alunos abrem o texto para a leitura e antes mesmo de 
o professor chegar continuam a atividade que vinham 
realizando na aula anterior.

Recortar frases desordenadas que estão 
depois do texto para posteriormente 
formar um resumo do texto.

 Antes de o professor chegar, os alunos comentaram à 
pesquisadora suas opiniões sobre o texto. Maria Rita* 
disse que “esse texto dá pra rir professora” e Bianca fez 
um comentário  “esse texto é muito chato, não serve pra 
nada”.

Professor auxilia individualmente os 
alunos passando de mesa em mesa.

Alunos que já tinham terminado a atividade na aula anterior 
fi cam sem nada para fazer e começam a conversar. Eulália, 
que já tinha terminado, comenta com os colegas: “não sei 
aonde o professor tirou essa Coca, coca para mim é só 
para tomar (risos)”. 

Intervalo 

Professor conversa com a turma sobre 
as características de um resumo e 
comenta que a mesma palavra pode ter 
vários signifi cados.

No momento da interlocução com o professor, alunos 
demonstram que conhecem o texto.

Professor coloca no quadro as palavras 
do texto “Coca e Angu” e pergunta para 
os alunos os seus signifi cados

Alunos participam sempre que questionados.

Professor solicita a Juca (aluno que ainda 
não sabe ler) que conte a história que 
está no texto

Michel aluno da turma questiona o professor: “o Juca 
não pode contar a história porque ele ainda não sabe 
ler”. Professor diz: “o Juca não precisa ler porque ele vai 
estar contando a história”. Michel fala “ah... lembrando 
né professor, também dá para saber a história de cabeça 
depois que alguém já leu pra gente”. Juca conta a história 
em detalhes. 

Professor faz a leitura em voz alta do 
texto “A Cobra Caninana” retirado de 
um livro didático de 3ª série do Ensino 
Fundamental.

Diane questiona o professor se ele está tirando a história 
de um livro e o professor responde: “sim, mas não é do 
de vocês”. Após a leitura, Eulália pergunta: “não é melhor 
você ler a história da cegonha professor? Acho que é mais 
coerente”. Alunos riem e professor fala: “não, nada de 
cegonha” e muda de assunto. 

Professor questiona a turma sobre 
o que é calango e acrescenta que 
quem deve saber são as alunas que 
nasceram no Nordeste. Professor 
comenta brevemente sobre as diferenças 
regionais. 

Samira que nasceu no Nordeste comentou: “agora eu 
estou me sentindo em casa e respondeu que calango 
é uma dança”. Maria Rita que nasceu em Florianópolis 
falou: “calango é igual a escalando, de escalar o peixe, 
professor”.

Término da aula Eli Sônia sai conversando com Eulália e comenta: “eu não 
peguei nada da aula, porque que eu vou querer vir para cá 
ler historinhas, isso eu já faço em casa com as minhas fi lhas. 
Acho que para aprender a ler bem um texto cada um tinha 
que ler um texto ou uma parte dele, caso contrário nunca 
vamos aprender”. Eulália responde: “vamos embora que o 
professor não está muito bom hoje, não passou nada de 
bom, deve ter sido a reunião dele, mas calma, amanhã ele 
melhora”. Outras alunas (Samira, Maria Rita e Maria Carmen) 
saem rindo e falando: “eu que não quero segurar a cobra, 
cabra que voa e que pula..., eu nunca vi isso, olha a cobra...”.

Aula na EJAETNIA, RAÇA E NAÇÃO

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]
Para aprofundar essa questão 

indica-se a leitura de:
MEYER, Dagmar Rstermann. Etnia, raça 
e nação: o currículo e a construção de 

fronteiras e posições sociais. In: COSTA, 
Marisa Vorraber (Org.). O currículo nos 

limiares do contemporâneo. Rio de 
janeiro: DP&A, 2001. 

Nesse texto, a autora enfatiza os 
modos como as questões referentes 

à nacionalidade, e às questões étnico-
raciais influenciam a avaliação escolar 
demonstrando inclusive, com análise 

de algumas pesquisas, como isso 
aparece em determinadas correntes de 

pensamento educacionais.

LEITURAS DE 
ALFABETIZANDOS DA EJA

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]
AGUIAR, Paula Alves de. Leituras de 
alfabetizandos da EJA: práticas de 

letramento em construção. Florianópolis, 
SC, 2009. 1 v. Dissertação (Mestrado) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, 

Centro de Ciências da Educação. 
Programa de Pós-Graduação em 

Educação. 2009. Disponível na internet.
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Fonte: Aguiar (2009).

Metodologias, orientações e materiais 
sugeridos pelo professor

Atitudes dos alunos e sentidos que eles atribuem aos 
materiais

Leitura do texto “Estória da Coca” que 
já tinha sido trabalhado na aula anterior 
(texto retirado de um livro de 3ª série do 
Ensino Fundamental).

Alunos abrem o texto para a leitura e antes mesmo de 
o professor chegar continuam a atividade que vinham 
realizando na aula anterior.

Recortar frases desordenadas que estão 
depois do texto para posteriormente 
formar um resumo do texto.

 Antes de o professor chegar, os alunos comentaram à 
pesquisadora suas opiniões sobre o texto. Maria Rita* 
disse que “esse texto dá pra rir professora” e Bianca fez 
um comentário  “esse texto é muito chato, não serve pra 
nada”.

Professor auxilia individualmente os 
alunos passando de mesa em mesa.

Alunos que já tinham terminado a atividade na aula anterior 
fi cam sem nada para fazer e começam a conversar. Eulália, 
que já tinha terminado, comenta com os colegas: “não sei 
aonde o professor tirou essa Coca, coca para mim é só 
para tomar (risos)”. 

Intervalo 

Professor conversa com a turma sobre 
as características de um resumo e 
comenta que a mesma palavra pode ter 
vários signifi cados.

No momento da interlocução com o professor, alunos 
demonstram que conhecem o texto.

Professor coloca no quadro as palavras 
do texto “Coca e Angu” e pergunta para 
os alunos os seus signifi cados

Alunos participam sempre que questionados.

Professor solicita a Juca (aluno que ainda 
não sabe ler) que conte a história que 
está no texto

Michel aluno da turma questiona o professor: “o Juca 
não pode contar a história porque ele ainda não sabe 
ler”. Professor diz: “o Juca não precisa ler porque ele vai 
estar contando a história”. Michel fala “ah... lembrando 
né professor, também dá para saber a história de cabeça 
depois que alguém já leu pra gente”. Juca conta a história 
em detalhes. 

Professor faz a leitura em voz alta do 
texto “A Cobra Caninana” retirado de 
um livro didático de 3ª série do Ensino 
Fundamental.

Diane questiona o professor se ele está tirando a história 
de um livro e o professor responde: “sim, mas não é do 
de vocês”. Após a leitura, Eulália pergunta: “não é melhor 
você ler a história da cegonha professor? Acho que é mais 
coerente”. Alunos riem e professor fala: “não, nada de 
cegonha” e muda de assunto. 

Professor questiona a turma sobre 
o que é calango e acrescenta que 
quem deve saber são as alunas que 
nasceram no Nordeste. Professor 
comenta brevemente sobre as diferenças 
regionais. 

Samira que nasceu no Nordeste comentou: “agora eu 
estou me sentindo em casa e respondeu que calango 
é uma dança”. Maria Rita que nasceu em Florianópolis 
falou: “calango é igual a escalando, de escalar o peixe, 
professor”.

Término da aula Eli Sônia sai conversando com Eulália e comenta: “eu não 
peguei nada da aula, porque que eu vou querer vir para cá 
ler historinhas, isso eu já faço em casa com as minhas fi lhas. 
Acho que para aprender a ler bem um texto cada um tinha 
que ler um texto ou uma parte dele, caso contrário nunca 
vamos aprender”. Eulália responde: “vamos embora que o 
professor não está muito bom hoje, não passou nada de 
bom, deve ter sido a reunião dele, mas calma, amanhã ele 
melhora”. Outras alunas (Samira, Maria Rita e Maria Carmen) 
saem rindo e falando: “eu que não quero segurar a cobra, 
cabra que voa e que pula..., eu nunca vi isso, olha a cobra...”.

Aula na EJA



Os textos utilizados pelo professor na aula descrita no quadro 
anterior foi primeiramente a “Estória da Coca” e posteriormente 
“A Cobra Caninana”. Ambos retirados de um livro didático de 3ª 
série do Ensino Fundamental, mas apresentam características 
diferentes. O primeiro texto faz parte de um CD de roda, histórias e 
canções de ninar, que teve origem a partir da tradição oral da Bahia. 
A organizadora do CD, Ester Pedreira de Cerqueira, comenta que 
a “Estória da Coca” foi uma história contada pela ama que a criou. 
O segundo texto é uma poesia que também faz parte do folclore 
nordestino. 

Em nenhum momento da aula o professor se reportou às 
características dos textos (gênero textual, portadores de texto, 
autores do texto, data em que foram escritos, funções do texto, 
entre outros) o que poderia torná-los mais significativos aos 
alunos naquela sala de aula. Tal procedimento metodológico 
poderia mostrar as funções sociais desses textos e contribuiria 
na percepção dos/as estudantes sobre a importância da tradição 
oral, que nas sociedades centradas na escrita adquiriu uma função 
secundária e quase obsoleta. 

Na aula apresentada, o professor trabalhou com a relação entre o 
oral e o escrito apenas quando solicitou que Juca contasse o texto. 
Mesmo com o questionamento de um estudante, o docente afirmou 
ser possível contar uma história mesmo sem saber ler. Solicitar aos 
outros que lessem e memorizassem o texto foram estratégias que 
os/as estudantes afirmaram utilizar antes de estarem alfabetizados. 
A valorização das práticas orais contribui para uma aproximação 
dos adultos pouco escolarizados às lógicas escolares desde que 
o conhecimento da escrita não lhe seja negado. Não se trata de 
sobrepor um conhecimento a outro, mas valorizá-los e colocá-los 
um a serviço do outro, dialética e dialogicamente.

Quanto ao primeiro texto, os/as estudantes apresentaram opiniões 
divergentes: alguns o acharam engraçado e gostaram da ideia da 
confusão em função dos três diferentes significados das palavras; 
outros, no entanto, acharam o texto infantil e sem sentido. 

Na aula analisada, houve vários momentos de interação 
demonstrando que o professor considerava os/as estudantes 
sujeitos de aprendizagem. Os/as estudantes tinham o direito de 
falar e expressar suas opiniões que, aliás, nem sempre eram levadas 
em consideração porque fugiam da temática da aula elaborada. 
Observa-se esse fato quando Eulália, insatisfeita com o texto da 
“Cobra Caninana” (naquela aula utilizado com o único objetivo de 

[ Nesse contexto, acredita-se que 
poderia ser possível constatar que 

o contar histórias, prática que os/as 
estudantes faziam antes de estarem 

alfabetizados, tem importante 
função social. ]

[ Adaptar materiais didáticos do 
Ensino Fundamental ou materiais 

destinados especificamente 
para adolescentes na EJA pode 

tornar as aulas enfadonhas e sem 
sentido representando até mesmo 

uma forma de violência para os 
alunos, que novamente nega suas 

possibilidades na construção do 
conhecimento, relegando a práticas 
que ignoram sua história. Reafirma-

se assim, a necessidade do currículo 
ser construído com os sujeitos da 

prática educativa, de dar voz a eles, 
aos seus anseios e necessidades 
para efetivamente se transformar 

em um documento de identidade de 
seus protagonistas. ]
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treinar a prática de resumir), questionou em tom irônico se não era 
melhor trabalhar o texto da cegonha. O professor não explicou o 
porquê de utilizar o texto para a aluna e continuou a aula como se 
todos estivessem gostando do texto e considerando-o importante. 
Tal conduta do professor rompe com a dialética e a dialógica 
pretendida por Paulo Freire, como foi estudado anteriormente.

Durante a leitura em voz alta do segundo texto, constatou-se que o 
professor não fez nenhuma menção de que local o texto foi retirado 
tanto que um estudante chegou a perguntar se o texto fazia parte 
de um livro. Apesar de o professor comentar brevemente sobre as 
diferenças entre a cultura do Nordeste e do Sul do Brasil acredita-
se que o tema poderia ter sido mais bem explorado, já que havia 
despertado interesse na turma. Dessa forma, o ensino escolar 
deixaria de ter um fim em si mesmo, pois estariam ocorrendo 
problematizações, seriam levantados objetivos da aula e a sua 
correlação com as práticas cotidianas. 

O adulto considerado pouco escolarizado, conforme já foi 
destacado, é produtor de cultura e de vários conhecimentos sobre 
o mundo. Pode-se observar na aula apresentada que os adultos 
são críticos com relação à aprendizagem e aos materiais que lhes 
são oferecidos, ou seja, constroem dialeticamente o currículo. 
Segundo as falas dos/as estudantes, eles/as não viram sentido nos 
textos trabalhados, não perceberam a sua importância social nem 
a função para o aprendizado da leitura:

“Não é melhor você ler a história da cegonha professor? Acho 
que é mais coerente, eu não peguei nada da aula, porque que 
eu vou querer vir para cá ler historinhas, isso eu já faço em 
casa com as minhas filhas. Acho que para aprender a ler bem 
um texto cada um tinha que ler um texto ou uma parte dele, 
caso contrário nunca vamos aprender.” (Eulália) (AGUIAR, 
2009). 

As opiniões divergentes consideraram a leitura engraçada devido 
ao texto da “Cobra Caninana” não apresentar uma cobra comum 
e sim uma cobra personificada. Cabe ainda, destacar a forma com 
que o texto foi apresentado e trabalhado com a turma, que passou a 
desqualificar o texto, ou seja, não conseguiu perceber que embora 
fosse um texto voltado às crianças, faz parte da literatura e poderia 
ser lido por um adulto em um contexto específico, como no caso da 
estudante que afirmou “ler para os filhos”. Aquele conhecimento, 
não era desnecessário, teria uma importância em suas vidas, porém 
não houve por parte do professor atribuição de sentido para aquele 
saber, levando à desvalorização do texto, ocultando essa questão 



e forjando-a em sua prática pedagógica.

Apesar de o professor demonstrar conhecer a importância de 
trabalhar com os saberes que os/as estudantes traziam para a 
EJA e considerá-los produtores de cultura, ele teve dificuldade 
para partir desses conhecimentos prévios para os sistematizados, 
realizando algumas vezes práticas enfadonhas e repetitivas. Esse 
fato demonstra a complexidade do processo educacional que é 
permeado por diferentes concepções e práticas tanto do professor 
como dos/as estudantes.

Com essas análises, é preciso que você se volte para a 
possibilidade de participação ativa desses sujeitos em sala de aula, 
sem que sejam invisibilizados. Eles e elas são pessoas capazes 
de transformar os espaços da sala de aula, de acordo com seus 
anseios e necessidades, sem que a recusa a seu processo histórico 
como alguém que produz conhecimento seja novamente o móbil 
dos processos escolarizados.

O relato de uma estudante da EJA, a seguir, demonstra que alguns 
estudantes contestam a forma como o conhecimento é ensinado 
quando esse não tem relação com sua história de vida, quando 
invisibilizam os sujeitos. No relato constata-se também que 
muitos/as estudantes não contestam, apesar de incomodados 
com a situação, fator que pode levá-los a novamente deixarem de 
participar de práticas, pois não se sentem parte daquele processo 
já que esse rompe com os processos dialógicos e o que resta é a 
conhecida figura do professor como detentor de saberes. 

Cheguei lá a professora estava com a sala cheia de alunos. 
No início as aulas dela eram muito fracas. Um dia eu cheguei, 
já não acordei muito boa, já estava de saco cheio com aquilo 
ali de contar historinha. Ela pegou o livro e disse que ia 
‘contar a história dos três porquinhos e do lobo mau para 
vocês, pode ser? ‘Eu falei ‘não professora, isso aí a senhora 
tem que contar para os meus netos, porque eu não estou 
aqui para aprender por que o porquinho foi pegar açúcar, 
construiu a casa essas coisas, essa história aí eu conheço, eu 
quero mais’ (risos). Por este motivo no início ela não ia muito 
com a minha cara, mas depois de um tempo ela aprendeu a 
gostar de mim. No meio do ano ela disse que gostava muito 
de mim, principalmente porque eu era sincera. Eu disse para 
ela me desculpar, mas meu jeito é assim, eu não sei fingir. 
Eu disse ‘a senhora me desculpe, mas eu poderia fazer 
um monte de outras coisas, caminhar para perder a minha 
barriga, mas não, eu estou aqui para aprender, eu procuro 
não faltar à aula, quero aproveitar. Os colegas ficavam falando 
uns com os outros, ficavam resmungando, mas não tinham 
coragem de falar’. Nesse dia eu cheguei resolvida lá, ela já 

[ Na aula apresentada é possível 
verificar uma mescla de concepções 

e práticas, uma mistura de 
discursos que ora são negadas e 

ora afirmadas tanto pelo professor, 
quanto pelos/as estudantes. ] 
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tinha contado historinhas lá e eu cheguei decidida a falar [...]” 
(Celina, entrev. – 20/01/2011) (AGUIAR, 2012, p. 141).

Oliveira (1999) aponta como uma das principais causas da evasão 
escolar, processos como os que foram descritos até aqui em que 
se negam aos sujeitos, seus interesses, valores, necessidades de 
conhecimento, motivações, os locais em que vivem e o tempo que 
podem permanecer na escola. Outra dificuldade na organização 
curricular da EJA está nos processos de infantilização dos sujeitos, 
como foi observado nas falas apresentadas. 

Paulo Freire alertava sobre essa questão, pois ao voltar sua 
perspectiva de alfabetização e escolarização de adultos, orientava 
para que o contexto vivido pelos sujeitos fosse parte essencial 
do processo pedagógico. Entretanto, algumas distorções de sua 
teoria foram colocadas em prática nas salas de aula, tornando 

Paulo Freire e o método de alfabetização de adultos, por André Koehne. Fonte: Wikimedia Commons. 
Disponível em: <http://commons.wikimedia.org>.



o conteúdo para os jovens e adultos sem sentido e significado. 
Como dizia o autor não se trata de ensinar a palavra “tijolo” 
para operários da construção civil, mas sim discutir as relações 
capital-trabalho a partir de sua inserção como trabalhador em uma 
sociedade que se configura pelo modelo econômico capitalista. É 
claro, que é necessário ainda enfatizar que o fato dos conteúdos 
serem apresentados da forma proposta por Freire, não fará com 
que sua internalização ocorra de forma direta ou por determinismo 
social. Os sujeitos participam ativamente de diferentes esferas 
sociais e precisam encontrar forças para resistir ao legado da 
exclusão. Por isso, cabe ao processo de institucionalização dos 
saberes acumulados pela humanidade mediar os sujeitos para 
compreensões amplas desses processos sociais, culturais e 
políticos. Para que diante de tais conteúdos possam posicionar-
se criticamente sem que novamente fortaleçam o preconceito e a 
estigmatização sobre si próprio e em sua volta.

Algumas considerações:

Neste texto chama-se a atenção para importância na organização 
curricular das instituições de ensino. O currículo é documento 
norteador de todas as ações educativas e, como tal, deve romper 
com a hierarquização dos conteúdos. As salas de aula, por sua vez, 
são espaços ricos em possibilidades para que a práxis pedagógica 
se realize potencializando os estudantes.



 

O Processo 
Educacional 
Destinado às 
Pessoas Pouco ou 
não Escolarizadas 
no Brasil 

 SUJEITOS DA DIVERSIDADE      UNIDADE 3

Esta unidade apresenta uma breve revisão histórica da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) no Brasil. Abordam-se as relações sociais como 
fundamento e expressão de determinada sociedade, que se constitui e é 
constituída por marcas sociais, estigmas e preconceitos dirigidos a essas 
pessoas. O objetivo da unidade é identificar as marcas e legados sociais 
presentes em trajetórias de escolarização de pessoas adolescentes, jovens, 
adultas e idosas excluídas por um período de suas vidas dos processos 
de escolarização. Busca-se estabelecer relações entre os legados sociais 
historicamente situados e as políticas públicas de educação vigente na 
constituição de ações pedagógicas para esses sujeitos de direito.

Caroline Kern
Paula Alves de Aguiar



O Processo Educacional 
Destinado às Pessoas Pouco ou não 

Escolarizadas no Brasil
Para que você compreenda a EJA no Brasil e os estigmas 
construídos socialmente relacionados às pessoas que participam 
dessa modalidade educacional, torna-se necessário entender que 
a alfabetização nem sempre foi uma prática institucionalizada. A 
escolarização, por sua vez, foi inicialmente dirigida aos cidadãos 
como forma de controle político/social.

Tal afirmativa é confirmada na atualidade na medida em que a 
escolarização continua sendo uma forma de manutenção do 
capitalismo e contraditoriamente uma possibilidade de alterar 
as trajetórias de vida de sujeitos que estiveram à margem desse 
processo. A Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (UNESCO, 2003, p.15), por exemplo, afirma 
em seu texto “Alfabetização como liberdade”, publicado em 2003, 
que “a alfabetização não é apenas um objetivo em si mesma. É um 
pré-requisito para um mundo saudável, justo e próspero. É uma 
ferramenta para traduzir em realidades as Metas do Milênio”.

Negra com turbante fotografada por Albert Henschel (c.1870). Fonte: Wikimedia Commons. Disponível em: <http://commons.wikimedia.org>.
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A organização das Nações Unidas (ONU) elaborou a Declaração do 
Milênio após encontro com líderes de diferentes países, entre eles 
o Brasil, em 2000. As metas deveriam ser alcançadas até 2015 e 
foram denominadas de Metas de Desenvolvimento do Milênio. 

As oito metas do Milênio

Fonte: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – Relatório nacional de acompanhamento. Brasília: Ipea, 2004.

Pesquisadores como Graff (1994) questionam o fato de se atribuir 
à alfabetização ou a escolarização uma gama de características 
positivas e a responsabilidade pelo desenvolvimento econômico e 
social. Para o autor, tal argumentação é frágil. 

Baseado em contextos históricos, Graff (1994) percebeu que, 
no período anterior à Revolução Industrial, alguns países que 
apresentavam baixas taxas de alfabetização conseguiram obter 
desenvolvimento econômico superior ao de países com um maior 
índice de alfabetização e, em outros países, a escolarização 
contribuiu para que o processo de industrialização se desenvolvesse 
mais rapidamente e com menos conflitos. Esse autor conclui que não 
existem, portanto, relações diretas e lineares que possam relacionar 
a alfabetização ou a escolarização com o desenvolvimento social, 
pois essas não são universais, mas se distinguem entre grupos 
sociais e contextos específicos, apresentando características 
próprias. 

Essa é uma das contradições observadas. Com o maior nível de 
escolarização da população, as vagas de emprego que até então 
se destinavam aos trabalhadores pouco ou não escolarizados, 
muitas vezes, em condições adversas quanto à regularidade e 
inobservância dos seus direitos, não são mais ocupadas por esses 
sujeitos.  

[ Por outro lado, sabemos que com 
o advento da tecnologia, sujeitos 
com maior nível de escolarização 
são necessários, caso contrário, o 
desenvolvimento do mercado sob 
a égide capitalista esbarraria na 
ausência de mão de obra qualificada 
para as indústrias. ]



Antes do século XVIII, a alfabetização e a participação em processos 
de escolarização eram vistos como um grande perigo se realizados 
pela classe trabalhadora. Entretanto, com a passagem da economia 
agrária para a industrial, a escrita passou a ser um recurso essencial 
para a sustentação de tecnologias industriais e, dessa forma, 
procurou-se universalizar o Ensino Primário. Essa mudança levou 
“aproximadamente um século, desde a capacidade rudimentar 
e quase que geral de ler um pouco (...) até a capacidade de ler 
materiais novos e aprender informações antes desconhecidas” 
(GUMPERZ, 1991, p.35). 

Antes desse período, a educação era permeada por questões 
religiosas e apenas as elites eram ensinadas. Os conhecimentos 
da classe popular não eram sistematizados pela escolarização. 
Só se pode falar de um sistema nacional de ensino entre o fim do 
século XVIII e o início do século XIX; foi apenas com a Revolução 
Francesa e a Revolução Industrial, que se iniciou um processo de 
universalização e democratização do ensino (PETITAT, 1994). 

Com as revoluções, o Estado passou a ser o responsável pela 
educação da população, como ocorre nos dias atuais. No entanto, 
o principal intuito político da universalização do Ensino Primário foi o 
controle das consciências, a moralização das pessoas, uma vez que 
essa educação não despertava a criticidade. Ao contrário, levava à 
submissão e valorizava demasiadamente as elites burguesas. Com 
um cidadão dócil, submisso, honrado, econômico e nacionalista, a 
estabilidade política não correria o risco de ser abalada (PETITAT, 
1994). Assim, um “cidadão domesticado” passou a ser a principal 
estratégia republicana. A educação escolarizada, segundo Graff 
(1994, p. 69), tornou-se a maneira mais segura de alfabetizar a 
população, pois “tencionava exaltar a população e assegurar a paz, 
a prosperidade e a coesão social”.

Para você compreender essas inter-relações com base nos 
propósitos da EJA na atualidade, faz-se necessário que conheça 
como isso se deu, mesmo que brevemente, em seu processo 
histórico para que nessa interface você compreenda os processos 
de ensino destinados à parcela da população que se insere nessas 
modalidades.

EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]
CUNHA, Maria da Conceição. Introdução 

– discutindo conceitos básicos. In: 
SEED-MEC. Salto para o futuro – 

Educação de jovens e adultos. 
Brasília, 1999. 

SOARES, Leôncio José Gomes. 
A educação de jovens e adultos: 

momentos históricos e desafios atuais. 
Revista Presença Pedagógica, v.2, 

nº11, Dimensão, set/out 1996. 
Nesses textos os autores fazem uma 

revisão histórica da Educação de 
Jovens e Adultos no Brasil, enfatizando 

a legislação educacional vigente e 
suas implicações nas políticas de 

alfabetização no país. 

Papiro egípcio de Amen-hotep, Terceiro Período Intermediário. Fonte: Wikimedia Commons. Disponível em: <http://commons.wikimedia.org>.
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Breve retrato histórico: analfabetismo 
do Brasil Colônia à República
Como foi apresentado no decorrer dessa unidade curricular, a 
história da educação é também a história de homens e mulheres, 
que dialética e dialogicamente se constituem e são constituídos. 
Examinar excertos da história é também examinar os caminhos 
possíveis aos sujeitos pertencentes aquele processo, nesse caso 
a inserção de pessoas jovens, adultas e idosas, nas instituições 
de ensino e a relação desse processo com suas identidades e 
subjetividades.

No Brasil Colônia, se encontra a educação com caráter doutrinador, 
baseada nas questões religiosas. A educação escolar, nesse 
período, não estava voltada à produção, o que a distanciava dos 
investimentos do Estado. As crianças eram o foco principal, embora 
indígenas adultos fossem colocados para aprendizagem da fé. 

A Identidade da Educação Brasileira
A Companhia Missionária de Jesus, tinha a função básica de 
catequizar (iniciação à fé) e alfabetizar na língua portuguesa os 
indígenas que viviam na colônia brasileira. Com a saída dos jesuítas 
do Brasil em 1759, a educação de adultos entra em colapso e fica 
sob a responsabilidade do Império a organização e emprego da 
educação. A identidade da educação brasileira foi sendo marcada 
então, pelo elitismo que restringia a educação às classes mais 
abastadas. As aulas régias (latim, grego, filosofia e retórica), ênfase 
da política pombalina, eram designadas especificamente aos filhos 
dos colonizadores portugueses (brancos e masculinos), excluindo-
se assim as populações negras e indígenas. Dessa forma, a história 
da educação brasileira foi sendo demarcada por uma situação 
peculiar que era o conhecimento formal monopolizado pelas 
classes dominantes (STRELHOW, 2010, p. 50). 



A escolarização de sujeitos adultos no Brasil Império ocorreu 
mediante o ensino noturno, dirigida à educação de “adultos 
analfabetos”. O relatório do ministro José Bento da Cunha indicava 
a existência de 200 mil alunos no ensino noturno, sendo essa a 
única alternativa de educação para adultos no país (CUNHA, 1999). 
A própria nomenclatura: “adultos analfabetos”, dá indícios do lugar 
social desses sujeitos, ou seja, adultos que não tiveram acesso à 
alfabetização escolar. Naquele momento histórico, esses conceitos 
não eram vistos como restritos, pois a alfabetização indicava 
apenas a capacidade de ler e escrever enquanto que o conceito de 
escolarização vislumbrava o Ensino Superior apenas para a elite. 

Cabe destacar que até a metade do século XIX, não saber ler e escrever 
não impedia que os sujeitos se inserissem em diferentes práticas 
sociais no Brasil, uma vez que a maior parte dessas atividades era 
baseada na oralidade e a função da escrita era secundária. Como 
ressaltam Galvão e Pierro (2007), os grandes proprietários rurais e 
a maioria da população eram analfabetos, as pessoas alfabetizadas 
eram pertencentes às camadas médias urbanas. As desigualdades 
eram produzidas pela má distribuição de renda e acúmulo de bens 
por parte de alguns, enquanto a maioria estava desprovida de suas 
garantias à cidadania e ao acesso a melhores condições de vida. 
Essa relação existia tanto entre sujeitos não alfabetizados, como 
em relação aos alfabetizados. Embora nas relações de trabalho a 
alfabetização não tenha um papel tão significativo nessa época, nas 
relações sociais o status atribuído à leitura e a escrita já é observado, 
por isso, a centralidade dessa formação estava nas mãos da elite. 
Mesmo porque esse conhecimento não estava necessariamente 
vinculado a uma certificação, como na atualidade, mas aos “bons 
modos” e a “civilidade”.

[ Utiliza-se os termos “alfabetização 
escolar” e “educação escolar”, 

porque considera-se que a 
alfabetização e a educação não se 

dão exclusivamente na escola, mas 
também nos diferentes espaços 

sociais nos quais o sujeito 
transita na sociedade. ]

Escravos numa fazenda de café no Brasil (c. 1885). Fonte: Wikimedia Commons. Disponível em: <http://commons.wikimedia.org>.
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Essa contextualização nos dá a situação em que se iniciou a 
educação brasileira. É importante lembrar que a partir da constituição 
Imperial de 1824 procurou-se dar um significado mais amplo para 
a educação, garantindo a todos os cidadãos a instrução primária. 
No entanto, essa lei, infelizmente ficou só no papel. Havia uma 
grande discussão em todo o Império de como inserir as chamadas 
camadas inferiores (homens e mulheres pobres livres, negros e 
negras escravos, livres e libertos) nos processos de formação 
formais. E a partir do Ato Constitucional de 1834, ficou sob a 
responsabilidade das províncias a instrução primaria e secundária 
de todas as pessoas, mas que foi designada especialmente para 
jovens e adultos. É importante ressaltar que a educação de jovens 
e adultos era carregada de um princípio missionário e caridoso. O 
letramento destas pessoas era um ato de caridade das pessoas 
letradas às pessoas perigosas e degeneradas. Era preciso 
‘iluminar’ as mentes que viviam nas trevas da ignorância para que 
houvesse progresso (STRELHOW, 2010, p.49).

O ensino da leitura e escrita no Brasil passa a ser um conteúdo 
escolar a partir da Proclamação da República. É com seu advento 
que a necessidade de formação profissional especializada para 
a modernização da sociedade torna-se importante. A leitura e a 
escrita, até então restrita a poucas pessoas e em especial à elite 
burguesa, efetivou-se como a bandeira da escola obrigatória, 
gratuita e laica e agregou-se aos saberes escolarizados. Com a 
organização do ensino sistematizado e intencional, a alfabetização 
ganhou novos atributos e passou a ser considerada conteúdo da 
escola. Por outro lado, os valores sociais atribuídos aqueles que 
acessavam e internalizavam esse conteúdo passou a construir, 
paradoxalmente, a exclusão daqueles que “não sabiam”.

[...] No entanto, é importante refletir que com a República 
fizemos uma travessia, coletiva e individual, não importa se 
real ou imaginária, pois de qualquer forma significa, funciona, 
produz seus efeitos, uma vez que não poder-se-á mais dizer, 
a partir de então, que no Brasil não somos todos iguais 
perante a lei, mesmo que para tanto tenha-se de mudar ou 
violar a lei. Há, portanto, de se lidar com a desigualdade de 
outra forma, há um deslocamento na produção de sentido e 
na posição do sujeito da leitura e da escrita [...] (SILVA, 1996, 
p.23).

O analfabetismo e consequentemente as pessoas não alfabetizadas 
ou consideradas pouco escolarizadas, nesse período, estavam 
relacionadas à pobreza e ameaçavam a consolidação das 
elites burguesas, necessitando ser “combatidas e vencidas”. 



As metáforas utilizadas socialmente para disseminar sentidos 
negativos às pessoas pouco escolarizadas como as que relacionam 
o analfabetismo com questões bélicas.

Essas metáforas, que consideram o analfabetismo e a pouca 
escolarização como inimigos do desenvolvimento pessoal e social, 
são comumente propagadas no discurso da mídia, dos professores, 
dos familiares, de diferentes grupos sociais e mesmo dos próprios 
sujeitos que se constituem e são constituídos nesse processo. 
Como afirmam Galvão e Pierro (2007, p. 24):

[...] os sucessivos constrangimentos e experiências 
de discriminação levam à corrosão da autoestima dos 
indivíduos, que acabam assumindo a identidade deteriorada 
e assimilando no próprio discurso as metáforas depreciativas 
formuladas pelas elites letradas. 

Os programas de alfabetização do início da República não tiveram 
resultados favoráveis eram apenas compensatórios e pretendiam 
formar uma mão de obra eleitoreira. O viés da solidariedade firmava 
o projeto de educação de adultos em que alfabetizar era um ato de 
bondade para retirar os brutos e ignorantes das trevas.

Com o passar do tempo, uma pessoa que não fosse alfabetizada, 
que não participasse de longos anos de práticas escolares, era 
considerada “inferior” e tenderia a ter um menor prestígio social 
e poder econômico. No século XX, o perigo social deixou de ser 
alfabetizar todos e passou a ser não tê-los alfabetizados. A ausência 
dessa formação geraria instabilidade social e impediria o avanço 
econômico da sociedade. Graff (1994, p. 69) acrescenta: “consciente 
e inconscientemente, formal e informalmente, a organização das 
relações trabalhistas e sociais está implicitamente encerrada no 
microcosmo da escola a ser compreendido e assimilado”. 

As consequências dessa visão sobre os sujeitos, compreendidos 
como “adultos analfabetos”, considerados incapazes de participar 
das decisões políticas, os impedia de votar e ser votado. Com 
isso, uma parcela significativa da população deixava de garantir a 
manutenção dos governos por meio do voto. 

Como aponta Strelhow (2010), a frase célebre de Rui Barbosa em 
1882, “os analfabetos são considerados, assim, como crianças, 
incapazes de pensar por si próprios”, é um exemplo claro das 
distinções e legados sociais das pessoas consideradas analfabetas 
ao longo de nossa história política e social. 

[ Algumas das metáforas bélicas 
utilizadas para se referir à busca da 
escolarização de toda a população 

são: guerra, batalha, missão, 
disputa, cruzada... 

(GALVÃO; PIERRO, 2007). ]

[ Salienta-se que esses discursos 
permanecem até hoje no contexto 

social e reforçam o mito de que 
apenas escolarização, mesmo que 
restrita, pode levar a superação da 

pobreza e das desigualdades sociais, 
ignorando os múltiplos fatores que 

se vinculam ao acúmulo de bens 
pelas relações de trabalho em uma 

sociedade capitalista. ]

HISTÓRIA SOBRE A 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS NO BRASIL

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]
STRELHOW, Thyeles Borcarte. Breve 
história sobre a educação de jovens 

e adultos no Brasil. Revista Histedbr 
On-line, Campinas, n.38, 

p. 49-59, jun.2010. 
Nesse artigo, a autora retrata a história 

de jovens e adultos no Brasil diante dos 
processos de escolarização à luz de 

uma reflexão voltada às desigualdades 
sociais, cotejando à legislação e políticas 

públicas dos diferentes 
momentos históricos.
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Antes desse período, o que definia quem poderia votar eram 
questões de ordem econômica. O ensino escolar dessa época 
era voltado predominantemente para a leitura e a escrita baseada 
no reconhecimento do Sistema de Escrita Alfabético (SEA), e na 
memorização de conteúdos, sem a preocupação com os sentidos 
e os significados dessas aprendizagens na vida dos estudantes, 
como você observou na unidade 2 sobre o currículo escolar.

A proibição do voto dos analfabetos demonstra o lugar que a 
alfabetização e consequentemente a escola foi gradativamente 
assumindo na sociedade brasileira. É relevante lembrar que as 
aprendizagens não são obtidas apenas nas instituições, mas nos 
diversos contextos em que os sujeitos transitam cotidianamente. 
Porém, são as escolas que tem como função social o ensino dos 
conhecimentos sistematizados e acumulados pela humanidade, 
são elas também que agregam o valor social aos conhecimentos. 
Aprender e ter conhecimento constituído sem uma certificação, 
pouco significa para uma sociedade que se configura grafocêntrica 
e que se organiza no campo das relações trabalho-capital pela 
exigência de trabalhadores escolarizados.

SOCIEDADE 
GRAFOCÊNTRICA

[ GLOSSÁRIO ]
Sociedade cujas práticas são centradas 
na escrita e na leitura.

Urna eletrônica brasileira. Fonte: Wikimedia Commons. Disponível em: <http://commons.wikimedia.org>.



Nesse aspecto, cabe ressaltar que as relações de gênero também 
apontam essas contradições, as mulheres, mesmo quando 
alfabetizadas, não tinham direito ao voto. Como foi estudado na 
unidade anterior, as mulheres eram consideradas fracas e incapazes 
de participação política, visão que as mantinha à margem dos 
processos de escolarização.

Dessa forma, a não escolarização foi se constituindo paulatinamente 
como um problema social e consequentemente as pessoas pouco 
escolarizadas passaram a ser estigmatizadas como inferiores e 
consideradas incapazes de agir com autonomia na sociedade. 
Atitudes como exercer o direito ao voto, que parecem simples 
para aqueles que não enfrentaram os legados da exclusão escolar, 
possuem sentidos altamente positivos para os sujeitos pouco 
ou não escolarizados e deixam marcas na constituição de sua 
identidade e cidadania.

Com a ampliação do processo de industrialização no Brasil e 
a eminente necessidade de formar mão de obra qualificada, as 
políticas de educação precisaram ser alteradas. Os trabalhadores 
considerados desqualificados para suas funções necessitavam 
ampliar seu nível de escolarização, o qual se tornou elemento 
fundamental para a venda da força de trabalho no modelo 
econômico capitalista. Associado a isso, outras questões 
agregaram-se a necessidade da indústria para incentivo desses 
sujeitos aos estudos, como a intensificação dos discursos que 
prometem ascensão social como relação direta da participação nos 
processos de escolarização.

Daí a importância de tornar os sujeitos que participam de processos 
de escolarização destinados a jovens e adultos como “visíveis”. Não 
reconhecê-los como sujeitos em suas subjetividades e identidades 
seria o mesmo que reafirmar as condições históricas dirigidas 
para essa parcela da população. Daí a importância de especificar 
os diferentes grupos sociais historicamente marginalizados e 
compreendê-los à luz do contexto político-social expressos nos 
estereótipos e estigmas vinculados à pobreza, a etnia, ao gênero 
e tantas outras marcas sociais que fundamentam os legados 
destinados a esses grupos. 

Foi na década de 1950 e início da de 1960 que a preocupação 
com as pessoas consideradas pouco escolarizadas se fez de forma 
mais evidente. Paulo Freire, como representante fundamental da 
produção teórica e problematização da educação de pessoas jovens, 
adultas e idosas, tenciona a Pedagogia para pensar em posições 
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vinculadas à crítica social e política. Se antes o analfabetismo 
era considerado sinônimo e causa de pobreza e marginalidade, 
agora era expressão das desigualdades e das dívidas sociais 
com as classes empobrecidas. Os considerados analfabetos já 
profundamente marginalizados pelos modos com que se concebia 
sua pouco ou nenhuma escolarização ganharam espaço para que 
a revisão de seu lugar social fosse problematizada. 

O movimento mais significativo desse período, que apresenta 
marcas na prática educativa de jovens e adultos nos dias 
atuais, foram os “círculos de cultura”, organizados por Paulo 
Freire. Cabe ressaltar que o trabalho desenvolvido pelo autor 
não fazia parte da Pedagogia oficial do país. 

O processo de alfabetização voltado a jovens e adultos passou a 
ser analisada por Freire (2011) como um “ato político” e um “ato de 
conhecimento”. A alfabetização não poderia ser reduzida ao ensino 
puro da palavra, das sílabas ou das letras. Um ensino em cujo 
“processo o alfabetizador fosse ‘enchendo’ com suas palavras as 
cabeças supostamente ‘vazias’ dos alfabetizandos” (FREIRE, 2011). 
Para Freire (2011), o alfabetizando é o sujeito da alfabetização, 
produtor de cultura e de saberes e o educador deve colaborar e 
não anular do educando a criatividade e a sua responsabilidade na 
construção de sua linguagem escrita.

Nos círculos de cultura, o método utilizado era baseado na retirada 
de palavras- chave que tivessem um significado social, político, 
cultural e vivencial dentro do contexto em que os/as estudantes 
viviam ou trabalhavam. Depois, essas palavras eram separadas em 
sílabas, servindo como base para o aprendizado da leitura e da 
escrita. O principal no trabalho de Freire não era o “método”, mas 
a concepção de alfabetização que fundamentava sua proposta 
filosófica. A alfabetização para Freire (2011) tinha um sentido 
amplo, ideológico, político e não o da simples decodificação. O 
alfabetizando não era apenas aluno, mas participante do grupo e a 
aula era o desenvolvimento do diálogo. 

A concepção de alfabetização de Paulo Freire “transforma o 
material e o objetivo com que se alfabetiza, as relações sociais em 
que se alfabetiza, é uma concepção que põe o método a serviço de 
uma certa política e filosofia da educação” (SOARES, 2002, p. 120). 

Com a ditadura militar que tem como marco o ano de 1964 no Brasil, 
os movimentos populares de alfabetização das pessoas jovens e 
adultas foram rompidos e a escolarização desses sujeitos ficou 

[ A concepção política de educação 
de Paulo Freire é utilizada até os dias 
atuais para fundamentar programas 
de educação de pessoas jovens, 
adultas e idosas. ]

[ A alfabetização dentro da 
concepção freireana, considerada 
marginal no Brasil e com 
abrangência limitada, tinha por 
princípio a conscientização 
(passagem da consciência 
ingênua para a consciência crítica), 
possibilitando o engajamento dos 
indivíduos na vida social, buscando 
mudanças e transformações. ]



sob a responsabilidade do Movimento Brasileiro de Alfabetização 
(MOBRAL). A concepção freireana de educação como forma de 
libertação deixou de ser utilizada, pois o foco do MOBRAL era 
capacitar mão de obra para a indústria e consolidar a política de 
controle vigente no país. Por esses motivos, as práticas educacionais 
para os jovens e adultos eram voltadas ao assistencialismo e para 
a funcionalidade, ou seja, para a manutenção “da ordem e do 
progresso”, lemas da ditadura.  

O MOBRAL tinha como objetivo livrar o país dos “males” do 
analfabetismo, por esse motivo todos os cidadãos, mesmo 
sem nenhuma formação educacional, eram responsáveis pela 
alfabetização dos jovens e adultos. A música “Você também é 
responsável” de Dom e Ravel, foi considerada hino do MOBRAL. 

“Eu venho de campos, subúrbios e vilas,
Sonhando e cantando, chorando nas filas,
Seguindo a corrente sem participar,
Me falta a semente do ler e contar
Eu sou brasileiro anseio um lugar,

Suplico que parem, prá ouvir meu cantar
Você também é responsável, 

Então me ensine a escrever,
Eu tenho a minha mão domável, 
Eu sinto a sede do saber
Eu venho de campos, tão ricos tão lindos,

Cantando e chamando, são todos bem vindos
A nação merece maior dimensão,
Marchemos prá luta, de lápis na mão

Eu sou brasileiro, 
Anseio um lugar,
Suplico que parem, prá ouvir meu cantar”.

Nas décadas de 1960 e 1970, o aumento no número de escolas e 
de matrículas no Ensino Fundamental veio acompanhado de um 
crescente índice de reprovações, principalmente, nas classes de 
alfabetização. Na falta de explicação para as causas do fracasso da 
escola em alfabetizar todos/as os/as estudantes, a “culpa” direta ou 
indiretamente coube aos estudantes. Serviram a essa justificativa 
a suposta incapacidade dos/as estudantes em aprender ou as 
condições de vida: carência alimentar, cultural e social. Surgiu então 
a necessidade de se implantar uma educação que compensasse 
essas “deficiências”. 

Embora o período da ditadura militar seja conhecido e dificilmente 
será esquecida dada sua importância na história do país, não há 
como se eximir da responsabilidade de recordar o grande risco 
que determinadas concepções de educação significavam ao 

[ A educação compensatória não 
teve resultados favoráveis e apenas 

reforçou a discriminação. Se o 
sujeito continuava “fracassando”, 

considerava-se que não era capaz 
de aprender, pois lhe haviam dado 
as condições necessárias para que 

atingisse os objetivos escolares. ]
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regime político da época. Não obstante as histórias de perseguição 
políticas a professores, estudiosos, cientistas, estudantes e tantos 
outros sujeitos que poderiam, por meio de seu posicionamento 
político enfrentar os desmandos da ditadura são ainda vivas em 
nossas memórias. As escolas, na época, foram cenário de inúmeras 
queimas do acervo de livros, do recolhimento de materiais e obras 
que poderiam indicar qualquer possibilidade de risco ao controle 
do Estado. Motivo esse da exclusão e marginalidade de Paulo 
Freire, em virtude de sua vinculação ao aporte das teorias críticas, 
que culminou com seu exílio no Chile.

Somente no bojo do contexto cultural de abertura política do país 
(década de 1980) e das eleições diretas para presidente, surgiu a 
necessidade de que a escola se tornasse efetivamente democrática. 
Nessa perspectiva, foram criadas medidas governamentais 
estaduais e nacionais para articular os estudos e pesquisas que 
vinham sendo desenvolvidos no meio acadêmico com a prática 
educativa. 

No ano de 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil 
declara que a educação destinada a jovens e adultos excluídos 
por anos dos processos educacionais é “dever do Estado”, sendo 
efetivada mediante a garantia de “Ensino Fundamental obrigatório 
e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os 
que a ele não tiveram acesso na idade própria” (BRASIL, art. 208, 
1988). O analfabeto também adquire o direito ao voto, tornando-se 
um cidadão de direitos garantidos por lei.

Promulgação da Constituição Brasileira, 2 de outubro de 1988. Fonte: Agência Brasil, Wikimedia Commons. 
Disponível em: <http://commons.wikimedia.org>.



A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/ 
de 20 de dezembro 1996) também tem grande importância nesse 
cenário tanto por engrossar o aparato jurídico, prevendo a garantia 
de direitos, como pelo tencionamento na formulação de políticas 
públicas que voltassem sua atenção aos jovens e adultos à margem 
do processo formal de escolarização.

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/1996): 

Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 
cultura, o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta 
Lei e da legislação dos sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 
práticas sociais.

TÍTULO III - Do Direito à Educação e do Dever de Educar

Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública 
será efetivado mediante a garantia de:
I - Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive 
para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao 
Ensino Médio;
III - atendimento educacional especializado gratuito aos 
educandos com necessidades especiais, preferencialmente 
na rede regular de ensino;
IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às 
crianças de zero a seis anos de idade;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e 
da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições 
do educando;
VII - oferta de educação escolar regular para jovens e 
adultos, com características e modalidades adequadas 
às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se 
aos que forem trabalhadores as condições de acesso e 
permanência na escola (BRASIL, 1996, grifos nossos).
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Esse apanhado histórico conduz para dois aspectos fundamentais: 
o primeiro no que diz respeito aos legados sociais providenciados 
pela conceituação e atribuição do termo “analfabeto” ou “analfabeto 
funcional” àqueles que não acessaram ou deixaram de participar 
das escolas formais. Condição essa que colocava esses sujeitos 
em condição desigual, excluídos e excluindo-se dos seus direitos 
fundamentais como, por exemplo, de seus direitos políticos 
conforme já reportado. Um segundo aspecto, são as condições 
materiais e objetivas de sobrevivência, que tal legado constituiu e 
constitui para esses sujeitos na medida em que estão imersos em 
uma sociedade capitalista onde a venda da força do trabalho está 
diretamente vinculada ao grau de conhecimento formal. Em uma 
sociedade em que a leitura e a escrita são valores fundamentais 
e participam ativamente dos processos de exclusão social, saber 
ler e escrever, assim como escolarizar-se, torna-se requisito 
inquestionável para o alcance de outros lugares sociais que não 
aqueles destinados aos considerados pouco escolarizados. 

Para concluir essas reflexões, ainda sem esgotá-las, nesse ponto é 
necessário retomar a importância de Paulo Freire (1927-1997), que 
apontava para a necessidade de distanciamento do que denominou 
de “educação bancária”, para que as classes empobrecidas 
pudessem usufruir de uma educação que as libertasse das amarras 
do capitalismo, visto que o autor compreende essas relações 
como dialéticas e dialógicas. Não se trata, portanto, de sujeitos 
subjugados, mas que também se subjugam, que sem produzir o 
enfrentamento de sua condição e lugar social, confirmam dialética 
e paradoxalmente o lugar ao qual foram destinados. 

PAULO FREIRE

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]
Entre as obras do autor destaca-se: 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da 
indignação. São Paulo: UNESP, 2000. 
______. Pedagogia da autonomia. 
São Paulo: Editora Paz e Terra, 1997. 
______. Educação como prática da 
liberdade. Rio de Janeiro: Editora Paz 
e Terra, 1967.
______.Pedagogia do oprimido. Rio 
de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1970.
______.Educação e mudança. São 
Paulo: Editora Paz e Terra, 1979.
______.A importância do ato de ler 
em três artigos que se completam. 
São Paulo: Cortez Editora, 1982.

Obra do artista Pye Engström, em Estocolmo (Suécia). Da esquerda para direita: Elise Ottesen-Jensen, Paulo Freire, Sara Lidman, Mao Tse-Dong, 
Angela Davis, Georg Borgström e Pablo Neruda (1971-76). Fonte: Wikimedia Commons. Disponível em: <http://commons.wikimedia.org>.



A “educação bancária”, em cuja prática se dá a inconciliação educador-
educandos, rechaça este companheirismo. No momento em que o 

educador “bancário” vivesse a superação da 
contradição já não seria “bancário”. 

Já não faria depósitos. Já não tentaria domesticar. 
Já não prescreveria [...] (FREIRE, 2011. p. 86).

Fonte: Adaptado de Freire (2011).

Educação bancária e educação problematizadora

PAULO FREIRE

Critica Defende

Educação Bancária Educação Problematizadora/Libertadora

Educador centro do processo de ensino e 
aprendizagem.

Dialogicidade como essência.

Educadores depositam ensinamentos nos 
educandos.

Características fundamentais: colaboração, 
união, organização e síntese cultural.

Educandos apenas reproduz conhecimentos. Relação dialógico-dialética entre educador e 
educando.

Educador disciplina. Educador e educando aprendem juntos.

Educandos são disciplinados. Educando detentor de vários conhecimentos.

Educador é o que pensa. Educação fundamentada nas relações com os 
outros, nos diálogos, questionamentos e refl exões 
sobre o mundo.

Educando são pensados. Modifi cação da consciência ingênua, que vê 
a realidade como estática, para a consciência 
crítica que permite transformações sociais.

Educador escolhe os conteúdos. Ensino baseado na práxis.

Educandos não são ouvidos na escolha. Conscientização baseada no processo dialético 
de ação-refl exão.

Educador sujeito do processo. Implica em um constante desvelamento da 
realidade. 

Educandos vistos como meros objetos. Educação capaz de levar à emancipação.

Clara divisão entre oprimidos (educandos) e 
opressores (educadores).

Educandos com inserção crítica na realidade, 
possibilitando modifi cá-la. 

Educação mantém a divisão entre os que sabem e 
os que não sabem. 

Libertação não é só individual, mas principalmente 
coletiva, social e política.
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Configuração atual da Educação de 
Jovens e Adultos no Brasil 

Atualmente a EJA constitui-se como uma modalidade da educação 
básica, sendo responsabilidade pública do Estado a garantia 
de condições de acesso e permanência desses estudantes na 
escola. O voluntarismo e os movimentos sociais deixaram de ser 
as principais formas de escolarizar os jovens e adultos, o que 
contribuiu para difundir e consolidar o direito à educação além de 
profissionalizar essa modalidade de ensino. 

Nesse contexto, espaços de discussão nas universidades e 
fóruns nacionais e estaduais surgiram para debater e pesquisar 
a temática. O Ministério da Educação criou um local para gerir 
essas questões educacionais e os estados e municípios definiram 
espaços específicos para trabalhar com a Educação de Jovens e 
Adultos (ARROYO, 2007).  

Ressalta-se, porém, que apesar da gradativa responsabilização 
do Estado pela Educação de Jovens e Adultos, alguns programas 
de governo, como a “Alfabetização Solidária” (1996) e “Brasil 
Alfabetizado” (2003) pretendem alfabetizar em um curto período de 
tempo e com profissionais não habilitados para desenvolver essa 
prática, percebendo-se a “primazia no cumprimento de metas em 
termos numéricos e não na implementação de uma política que 
vise à educação propulsora de mudanças que gerem o equilíbrio 
social e econômico” (PELANDRÉ, 2004, p. 2).

Nessa perspectiva, enfatiza-se uma questão fundamental no debate 
sobre processos de escolarização de pessoas jovens, adultas e 
idosas: a negação do direito à educação de qualidade. Apreende-
se desse posicionamento a importância de ampliar as análises. 

Essas pessoas tiverem pouco ou nenhum acesso à escola 
devido a condições específicas de suas vidas, mas participam 
de determinados grupos culturais e possuem muitos saberes, na 
maior parte das vezes, distintos dos escolares, mas que precisam 
ser valorizados. 

A escolarização permanece restrita, na maioria das vezes, àqueles 
que já têm a sua estabilidade econômica consolidada. Embora 
pareça óbvio, cabe sempre ressalvar: as pessoas não são pobres 
porque são pouco escolarizadas, mas sim porque a pobreza e a 
riqueza são constructos de um modelo econômico que se constitui 

FÓRUNS EJA BRASIL

[ SAIBA MAIS ]
Informe-se em:  
<http://www.forumeja.org.br/>.

[ Centrar a análise apenas 
sobre o sujeito conduz a leituras 
reducionistas, preconceituosas, 
descontextualizadas que novamente 
atribuem culpa pelo fracasso 
ou pelo sucesso no processo 
de escolarização aos próprios 
estudantes. Para que se tenha 
condições de ampliar os olhares 
sobre esse segmento e garantir a 
participação dessas pessoas em 
processos educativos de qualidade, 
é preciso dar relevo aos processos 
de exclusão social e violação de 
direitos dos quais 
jovens e adultos do país 
são/foram sujeitos. ] 



e é constituído pelos próprios sujeitos como desigual. 

A pouca escolarização não é, portanto, a responsável pelo 
empobrecimento, mas serve à justificativa que por sua vez 
individualiza esse legado, colocando no próprio sujeito a 
responsabilidade por sua pobreza, dialeticamente. É nesse sentido 
que se pode afirmar que a escolarização pode diminuir as distâncias 
entre as desigualdades, desde que não seja ela meramente 
conteudista, mas implicada no que Paulo Freire apontava como 
“leitura de mundo”, ou seja, que a escolarização produza condições 
dos sujeitos transcenderem e transformarem as relações sociais, 
desalienando-se.

[ A pobreza não é construída 
pela falta de escolarização, como 

propagados por alguns mitos sociais 
comentado nesta unidade, mas 

sim pelas relações trabalho-capital 
que destituem a grande maioria 

dos trabalhadores que produzem 
a riqueza de seu direito de acesso 

aos bens de consumo por meio 
da desqualificação de sua força de 

trabalho com base em sua 
pouca escolarização. ]

HISTÓRIAS CRUZADAS

[ FILME COMPLEMENTAR ]
O filme Histórias Cruzadas é baseado 

no livro de romance “The Help”, de 
Kathryn Stockett, conta a história de 
três mulheres moradoras da cidade 

de Jackson, no Mississipi durante os 
anos 1960. Uma das protagonistas 

da história, Skeeter, é recém-formada, 
branca e integrante da elite burguesa. 

Essa personagem confronta a 
sociedade da época ao entrevistar 

mulheres negras, tidas pela elite como 
inferiores, que abandonaram suas vidas 

para trabalhar em casas de famílias 
brancas ricas e criar seus filhos, 

como ela foi criada. 
Ao dar voz a essas mulheres, a escritora 

desagrada a sociedade dominante, 
mas descobre outras formas de 

significar a realidade, novos valores e 
conhecimentos, além de ressignificar 
sua própria identidade, pois passa a 

conhecer outras mulheres que possuem 
inúmeros conhecimentos distintos dos 

dela. “Histórias Cruzadas” enfatiza a 
necessidade de dar voz aos outros e 

conhecer a pluralidade dos sujeitos, os 
quais mesmo estando muito próximos 

de nós, podem ser invisibilizados. 
O filme mostra que através da 

dialogicidade é possível modificar as 
relações sociais e os valores 

tidos como unilaterais.
Poster original do filme “The help”. Fonte: IMDb/Divulgação. Disponível em: <http://www.imdb.com>.
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Com a escolarização, os jovens e adultos aprendem mais do que 
o domínio da internacionalização do sistema de escrita alfabético, 
do cálculo matemático e de outros conhecimentos sistematizados, 
eles aprendem também a “reorientar sua subjetividade e conduta 
para fazer frente aos padrões culturais dominantes” (GALVÃO; 
PIERRO, 2007, p. 27). A importância atribuída à escola é ocasionada, 
porque, como já se indicou, essa é a sua função social. Contudo, a 
possibilidade de acesso à escolarização dos jovens e adultos não 
é suficiente para seu êxito escolar, necessita-se que oportunidades 
venham acompanhadas de políticas consistentes de discriminação 
positiva e de espaços educacionais que ressignifiquem o 
protagonismo desses sujeitos. Evitar novas formas de exclusão 
e abandono é imprescindível para os educadores e somente com 
esforço conjunto isso será possível. 

Na linha das políticas públicas, outro programa destinado a pessoas 
jovens, adultas e idosas que merece destaque é o PROEJA. A 
integração entre as modalidades de ensino: Educação Profissional 
e Educação de Jovens e Adultos, expressa nos documentos de 
criação do PROEJA (Decreto n. 5.478/2005 e nº 5.840, de 13 de 

Programas do Governo Federal
É importante você ver também os programas do governo federal 
que, assim como o PROEJA, estão em vigência atualmente e entre 
seus objetivos está a busca por estruturar e consolidar a Educação 
de Jovens e Adultos como garantia de direito à Educação Básica: 
PRONATEC, Mulheres Mil, CERTIFIC, ProJovem.

Sarau Mulheres Mil no Vale do Amanhecer (DF), março 
de 2014. Fonte: Circuito Fora do Eixo. Disponível em: 
<http://www.flickr.com/photos/foradoeixo/>.



julho de 2006), possibilitou nova significação para a educação de 
jovens e adultos, pois reforçou a necessidade da formação desses 
sujeitos tanto para o aumento de sua escolaridade quanto para a 
formação profissional.

Segundo o Documento Base do PROEJA, esse programa 
busca superar a dualidade entre o trabalho manual e intelectual, 
concebendo o trabalho como criativo e criador, não alienante. 
Almeja, portanto, formar cidadãos aptos a ampliarem sua inserção 
social, política e cultural. Como ressalta Ribeiro (2012, p. 9), “[...] 
o objetivo do Programa é preparar o aluno para uma formação 
integral em todos os níveis e não apenas para ser um técnico ou 
um profissional qualificado para ingressar no mercado de trabalho”, 
respeitando, desse modo, as especificidades dos diferentes 
sujeitos que participam desse processo educativo, possibilitando a 
ampliação de suas trajetórias educacionais.

A Educação de Jovens e Adultos, que historicamente esteve 
direcionada a alfabetização e ao Ensino Fundamental, tem como 
foco no PROEJA também o Ensino Médio, com uma oferta 
nacional. As pessoas consideradas pouco escolarizadas tornam-se 
sujeitos das escolas da rede federal que por anos constituíram-se 
como elitizadas, destinada a poucos. Apesar dessa política ainda 
não ser desenvolvida para a grande parcela da população pouco 
escolarizada, houve um avanço com relação às políticas destinadas 
a essas pessoas, contribuindo para a consolidação de seu direito 
à educação e a busca por sua formação plena (MACHADO, 2011).

Algumas considerações:

Neste texto, destacam-se os processos históricos destinados às 
pessoas pouco ou não escolarizadas no Brasil. Essa trajetória é 
fundamental para compreender os atuais programas destinados 
aos jovens e adultos, dentre eles o PROEJA. Enfatizam-se 
principalmente as relações que se construíram com as pessoas 
que participaram dessa modalidade de educação, além dos 
estigmas e estereótipos que se configuram nessas relações e, 
consequentemente, se refletem nas salas de aula. 



Considerações 
Finais

Prezado/a estudante, 

No decorrer deste material, procurou-se chamar a atenção para 
a historicidade dos sujeitos que estão inseridos em processos 
de escolarização de pessoas jovens, adultas e idosas. 
Enfatizou-se a riqueza dessa diversidade para a constituição 
de grupos que possam encontrar na sala de aula espaço para 
suas indagações, conflitos e, especialmente, para aprender e 
ensinar dialética e dialogicamente.

Voltando a atenção para as questões da diversidade, espera-
se que as identidades e subjetividades componham com as 
possibilidades de cada sujeito em particular e seu conjunto 
para que as diferenças sirvam de inspiração às práticas 
educativas e sustentem ações pedagógicas transformadoras. 

Reconhecer a dívida social com os diferentes grupos 
marginalizados historicamente é o primeiro passo, mas é 
necessário continuar esse caminho, transformando e propondo 
uma educação com justiça social e, principalmente, que 
reconheça que já não se pode ofertar “educação pobre para 
os pobres”, como bem situa o Documento Base do PROEJA.

Neste sentido, almeja-se que, após esses estudos, você tenha 
encontrado argumentos e conhecimento necessário para iniciar 
ou continuar essa jornada rumo à organização e à continuidade 
das políticas públicas que têm a preocupação com as pessoas 
que, por anos, estiveram excluídas dos processos educativos.

Um grande abraço,

Caroline e Paula
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