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RESUMO 

 

A presente pesquisa-intervenção teve por objeto uma experiência com Círculo de Cultura, tendo 

por sujeitos de pesquisa professores polivalentes e licenciados que atuam na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) na Escola da Prefeitura de Guarulhos “EPG Hamilton Félix de Souza” 

na região metropolitana de São Paulo. Os encontros reflexivos com a pesquisadora, que também 

era coordenadora pedagógica na modalidade em estudo, foram gravados e posteriormente 

analisadas algumas reflexões que permitiram demonstrar a potencialidade dos Círculos de 

Cultura animados pela pesquisadora como metodologia de pesquisa na formação docente, 

espaço de perguntas sem respostas definitivas, numa perspectiva de ação-reflexão-ação, 

elevando a possibilidade de efetivar o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola estudada e 

o Quadro de Saberes, referencial curricular do município. Esse trabalho também demonstrou a 

importância da colaboração na construção dos grupos e da própria docência em sua autonomia 

para o desenvolvimento de possíveis práticas compartilhadas que caminhem para o educando, 

a partir da escolarização da EJA, transformar sua consciência e trajetória de vida. Esta pesquisa 

demonstrou que a metodologia de Círculo de Cultura fomenta a participação e a troca de 

experiência, numa reflexão emancipatória que aumenta a autonomia e colaboração, a qual 

repercute em um ato educativo superador da consciência ingênua.  

 

Palavras-chave: Círculos de Cultura. Colaboração. Reflexões pedagógicas na EJA. Paulo 

Freire. Referencial Curricular. Projeto Político Pedagógico. 

  



 

ABSTRACT 

 

The present research-intervention had as an object an experience with Círculo de Cultura, 

having as subjects of research polyvalent and licensed teachers that work in the Education of 

Young and Adults (EJA) at the Escola de Prefeitura de Guarulhos "EPG Hamilton Félix de 

Souza" in the region metropolitan of São Paulo. The reflective meetings with the researcher, 

who was also a pedagogical coordinator in the modality under study, were recorded and later 

analyzed some reflections that allowed the demonstration of the potentiality of the Culture 

Circles encouraged by the researcher as research methodology in teacher training, a space of 

questions without answers with a perspective of action-reflection-action, raising the possibility 

of implementing the Pedagogical Political Project (PPP) of the school studied and the Table of 

Knowledge, a curricular reference of the municipality. This work also demonstrated the 

importance of collaboration in the construction of groups and the teaching itself in its autonomy 

for the development of possible shared practices that walk to the student, from schooling in the 

EJA, transform their consciousness and life trajectory. This research demonstrated that the 

Círculo de Cultura methodology promotes participation and the exchange of experience, in an 

emancipatory reflection that increases the autonomy and collaboration, which reverberates in 

an educative act surpassing the naive conscience. 

 

Keywords: Circles of Culture. Collaboration. Pedagogical reflections in the EJA. Paulo Freire. 

Curricular Framework. Political Pedagogical Project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

La presente investigación-intervención estuvo sujeta a una experiencia con un círculo de 

cultura, teniendo por temas de investigación polivalentes y profesores licenciados que actúan 

en la educación de jóvenes y adultos (eja) en la escuela de la Prefectura de Guarulhos "EPG 

Hamilton Félix De Souza "en el área metropolitana de Sao Paulo. Los encuentros reflexivos 

con el investigador, que también fue Coordinador pedagógico en la modalidad de estudio, 

fueron grabados y posteriormente analizaron algunas reflexiones que permitieron demostrar la 

potencialidad de los círculos culturales animados por el Investigadora como metodología de 

investigación en formación docente, espacio de preguntas sin respuestas definitivas, en una 

perspectiva de acción-reflexión-acción, planteando la posibilidad de efectuar el proyecto 

político pedagógico (PPP) de la escuela estudiada y el marco de Ya sabes, currículum 

referencial del municipio. Este trabajo también demostró la importancia de la colaboración en 

la construcción de grupos y de su propia enseñanza en su autonomía para el desarrollo de 

posibles prácticas compartidas que caminan a la educación, desde la escolarización del eja, para 

transformar Su conciencia y trayectoria de vida. Esta investigación demostró que la 

metodología del círculo cultural promueve la participación y el intercambio de experiencias, en 

una reflexión emancipadora que aumenta la autonomía y la colaboración, que resuena en un 

acto educativo superado por la conciencia ingenua.  

 

Palabras clave: círculos de cultura. Colaboración. Reflexiones pedagógicas en eja. Paul Freire. 

Referencia curricular. Proyecto político pedagógico. 

 

  



 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................ 10 

INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 18 

 

CAPÍTULO I – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL ........................ 22 

1.1 Da colônia ao golpe de 1964 ............................................................................................ 22 

1.2 Da militarização aos dias atuais: contexto histórico e desafios na atualidade ........... 26 

1.3 Mova: Paulo Freire e os Círculos de Cultura ............................................................... 33 

1.3.1 Círculos de Cultura ....................................................................................................... 37 

1.4 A Educação de Jovens e Adultos no município de Guarulhos .................................... 41 

 

CAPÍTULO II - A EPG “HAMILTON FÉLIX DE SOUZA” COMO CAMPO DE 

PESQUISA/INTERVENÇÃO................................................................................................44 

2.1 A escola e seu contexto.......................................................................................................44 

2.1.1 Finalidades da Educação de Jovens e Adultos e Referencial Curricular de Guarulhos...47 

2.1.2 Os eixos curriculares da Educação de Jovens e Adultos em Guarulhos  ....................48 

2.2 O trabalho colaborativo na EPG “Hamilton Félix de Souza” EJA..............................50 

2.2.1 A autonomia docente como fonte de colaboração.........................................................50 

 

CAPÍTULO III – O PERCURSO DA PESQUISA-INTERVENÇÃO ............................. 55 

3.1 Círculo de Cultura enquanto metodologia de pesquisa ............................................... 55 

3.2 A pesquisa-intervenção na EPG “Hamilton Félix de Souza” ...................................... 56 

3.2.1 Projeto Político-Pedagógico para a Rede Municipal de Educação de Guarulhos.......57 

3.2.2 O coordenador pedagógico ............................................................................................ 62 

3.3 A intervenção ................................................................................................................... 66 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................ 83 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 86 

  



10 

APRESENTAÇÃO 

 

Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. 

 

Paulo Freire (2003) 

 

A pesquisadora que escreveu a presente dissertação, aqui se apresenta na primeira 

pessoa do singular, de forma a ampliar a autenticidade desse relato, sem deixar de se reconhecer 

constituída por outras tantas, na sua singularidade e no plural dos vários coletivos que cercam 

a vida, especialmente a dos educadores. 

Desde o Ensino Fundamental me identifiquei com as atividades das aulas de Educação 

Artística do professor Elias. Eu, menina na 6ª série, educanda da Escola Estadual Francisco de 

Assis Pires Corrêa, num projeto de salas-ambiente, entre as quais os educandos se deslocavam 

entre espaços da unidade escolar preparados para cada disciplina.  

A sala de aula do professor Elias era um espaço maior que os outros, dava espaço para 

a sua ousadia, então ele propunha desafios, envolvia os educandos em projetos escolares, 

vivências inesquecíveis, peças teatrais com temas polêmicos (drogas na juventude ou gravidez 

indesejada), preparando os jovens para a vida. Naquele ambiente agradável, se respirava 

liberdade artística das várias turmas que permaneciam juntas por vários anos. 

Em 1997, já na 8ª série, aos quatorze anos, perdi meu pai, um herói para mim, em morte 

inesperada por atropelamento no retorno do trabalho. Esse triste episódio me afastou daquela 

experiência pedagógica: fui para o mercado de trabalho para colaborar com minha família que 

só conhecia como provedor meu pai e estudar à noite.  Essa perda me fez valorizar, mais ainda 

o homem firme com história sofrida, poucas oportunidades e muita sabedoria popular, que, 

saído jovem do Nordeste brasileiro, não estudou, mas sempre reforçou o valor da escola e do 

estudo: “Estuda para ser alguém na vida, para não ser como eu, que tive que comer ‘carne 

estragada’ para não deixar faltar nada para vocês”, dizia. 

A sua morte e as novas exigências me afastaram da motivação permanente pelo estudo, 

comecei a apresentar dificuldades escolares, em Língua Portuguesa e Matemática só conseguia 

ser aprovada após período de recuperação. Mas a identidade com artes continuou, gostava de 

atuar em projetos como visita em museus, organização de festas, feiras etc. Mas, consegui 

concluir o Ensino Médio com esforço e colaboração familiar. 

Minha mãe sempre me orientava com sua experiência de ter recuperado a escolaridade 

no Ensino Supletivo na Universidade São Judas, me indicou o vestibular em Educação Artística 

com ênfase em Artes Cênicas naquela instituição, compareceu comigo no primeiro dia para 



11 

evitar o comum trote (brincadeiras, como pintar o rosto e o corpo, cortar cabelos, entre outras 

que educandos veteranos faziam com os calouros) como acontecera com a minha irmã mais 

velha. 

A situação econômica da família ainda era frágil, pagar meus estudos superiores e os 

materiais do curso fez com que atuasse como balconista de loja, domingo a domingo sem folgas. 

Mesmo cansada acompanhava as aulas dada à identificação com o curso, com os colegas e 

professores. 

Algumas dificuldades de aprendizagem eram carregadas comigo, Estatística 

Geométrica exigia muita matemática. Por sorte, em conversa como carteiro da loja sugeriu: 

“Não seria mais fácil você tentar fazer o exercício visualizando uma caixa de fósforos?”. Ele 

sentou-se ao meu lado por alguns minutos e me fez entender como era possível encontrar, na 

prática, a perpendicular. A partir de então, todos os dias eu aguardava esse mago capaz de 

transformar por ele, que me ajudava a visualizar os conceitos; fui evoluindo e superando 

dificuldades. Foi uma experiência importante para compreender como a aprendizagem ocorre 

em colaboração. 

Meu trabalho cansativo, desinteressante e minha vontade de ser professora me 

impulsionaram para, cursando o quinto semestre, me inscrever na Diretoria Regional de Ensino 

(DRE) da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, no mesmo dia em que me inscrevi, 

assumi 16 aulas na DRE Leste 3, oito turmas do Ensino Fundamental na Escola Estadual Carlos 

Liberalli, conhecida como Morro do Sabão, localizada em São Mateus. 

A direção me acolheu com um sorriso generoso, apresentou as turmas e, mesmo 

insegura, tremendo de medo, assumi o compromisso de conhecer e utilizar a proposta curricular 

da rede estadual como base, adaptando-a as necessidades dos educandos. Apreciei esse universo 

escolar, o contrato era temporário, mas lecionei até me formar e continuei a estudar para 

alcançar a Licenciatura Plena, novo requisito legislado na época e, acabei por fazer o concurso 

para professor pela rede estadual de São Paulo. Realizei um curso preparatório para concurso 

na Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), sindicato 

representativo dos professores estaduais e o contato com a entidade permitiu conhecer melhor 

aspectos do magistério de São Paulo, as conquistas de representação das escolas na entidade, 

representação de professores por escola e comecei a frequentar o sindicato, participar do grupo 

“Na Escola e na Luta”. Inseri-me em uma chapa de representantes, sendo eleita para representar 

os professores na Subsede de Itaquera (bairro da Zona Leste da cidade de São Paulo). A 

convivência com professores com maior experiência sindical fortaleceu a minha, superei 
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inseguranças, aprendi a expressar minhas ideias, colaborar com os outros e, apesar de estar no 

início da carreira participei ativamente das campanhas do sindicato, visitas às escolas.  

Ainda novata na educação, estive presente na atuação sindical, assumi compromissos e 

fiz parte da Secretaria de Cultura da Subsede da APEOESP de Itaquera, na qual desenvolvi 

oficinas de arte e cineclube para os professores da rede do Estado de São Paulo.  

O processo me possibilitou perceber o quanto o espaço educativo é marcado por disputas 

entre diferentes posicionamentos políticos, que, eventualmente, podem obstaculizar a ação 

colaborativa, bem como por diversos níveis de compromisso dos professores e outros agentes 

educativos com escola, educandos e comunidade local e de compreensão da realidade social, 

econômica e cultural.  

Desse modo, associei a minha formação profissional à sindical numa vivência que 

ampliou meus conhecimentos e levou a refletir sobre a importância de uns colaborarem com os 

outros na aquisição de saberes, porque, como Paulo Freire (2006b, p. 68) afirmou: ''Não há 

saber mais, nem saber menos, há saberes diferente''. Essa descoberta foi ampliada pela 

participação em concursos abertos na própria Secretaria Estadual de Educação e nos municípios 

Na Escola Técnica de São Paulo (ETEC), de Guaianases, passei em terceiro lugar; entretanto, 

infelizmente, apenas havia uma vaga no edital. Nesse tempo de espera de colocação, resolvi 

fazer o Curso de Pedagogia.  

Acabei por ingressar em Guarulhos, onde ainda atuo. Foi um momento que resgatou 

minha autoestima, no chamamento por telefone gritei pela casa: “Obrigada, Deus”, minha mãe 

até achou que eu estava enlouquecida. Iniciei na EPG “Anísio Teixeira”, uma escola pequena e 

bem estruturada. Inicialmente, era professora do projeto “Segundo Tempo”, em 2008, que 

realizava atividades de contraturno horário e tinha adesão de poucos educandos, com os quais 

criei uma ação didática que partia dos conhecimentos anteriores que traziam para realizar 

experiências artísticas significativas, reforçando o que Paulo Freire (2006b, p. 34) disse: 

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

mediados pelo mundo". 

Na perspectiva da implementação das disciplinas: Educação Física e Arte como 

componentes curriculares pela rede municipal, aos educadores foi acenada a possibilidade de 

atuar na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) e, embora as condições não fossem 

as melhores, aceitei o desafio. Resolvi, então, introduzir jogos teatrais. Baseei-me em Viola 

Spolin (2006) cuja obra, orientada para crianças, foi adaptada ao público adulto. Baseei-me 

também em Augusto Boal (2005), que, com seus jogos de encenação do Teatro do Oprimido 

que promovem a discussão da capacidade artística em todos os indivíduos, sujeitos da própria 
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vida e o reconhecimento de realidade em transformação. Para tornar as aulas mais dinâmicas, 

utilizei outras linguagens: instalações artísticas, cordel e jogral, teatro sobre drogas e 

sexualidade, e, em parceria com o professor de Ciências, atuei em um projeto sobre meio 

ambiente. Foi um ano gratificante, repleto de novas aprendizagens para mim e para os 

educandos, criando um clima colaborativo, em que processos artísticos permitiram favorecer 

os sujeitos, protagonistas do exercício de possibilidades de transformação, um caminho 

semelhante ao indicado por Boal (2005). 

Fui avançando, mesmo diante dos obstáculos: o pouco tempo para desenvolver projetos 

comuns, a exigência de espaço e preparação de materiais, e, especialmente, a resistência de 

alguns educandos na Educação de Jovens e Adultos (EJA), que exigiam minha atenção diante 

do imediatismo em se alfabetizar para obtenção de certificado, dessa forma demoravam a 

aceitar aulas que escapavam à tradicional cópia da lousa; aos poucos, nas diversas turmas, 

desconstruí essas barreiras; utilizei jogos mais simples e significativos para jovens e adultos 

considerando que, via de regra, vão à escola após longas jornadas de trabalho. A história de 

cada um e o seu cotidiano por meio da representação teatral avaliada pelos próprios grupos, foi 

uma estratégia da qual me utilizei no combate a estereótipos, deixando os educandos cada vez 

mais à vontade com o grupo e a professora. 

Acompanhando o crescimento da rede de Guarulhos e ofertada, no plano de carreira 

para o magistério, resolvi tentar o concurso interno para coordenação pedagógica da EJA. Após 

aprovação em processo seletivo, apresentei proposta à EPG Ione Gonçalves, onde já atuava 

como professora de Arte na EJA, mas não fui eleita. Permaneci professora e apenas em 2014, 

na EPG “Vereador Carlos Franchin”, concorri novamente e os pares da EJA me elegeram.  

No mesmo ano, a escola foi desmembrada em duas, dentro do espaço do CEU Cumbica 

e a EJA foi transferida para a escola recém-inaugurada, “EPG Hamilton Felix de Souza”, onde 

atuei por quatro anos consecutivos com objetivo já presente na apresentação para eleição: 

interagir e integrar os professores numa ação dialógica, com mediação apoio aos docentes nesse 

exercício de coordenar essa modalidade de ensino da educação de jovens e adultos e sua 

respectiva realidade social. 

O trabalho com os professores de diversas áreas e linguagens, tanto do Ciclo I, séries 

iniciais (1° a 5° anos), como do Ciclo II, séries finais (6° a 9° anos) na EJA, exigiu esforço na 

criação de uma relação de confiança dentro de uma perspectiva emancipatória, que pudesse, 

marcada por uma práxis colaborativa, tornar contradições, conflitos e divergências cotidianas 

em crescimento profissional, numa dinâmica que expandisse o potencial transformador da 



14 

docência como “[...]teoria da ação dialógica, caracterizada pela colaboração, pela união, pela 

organização, pela síntese cultural “(PAULO FREIRE, 2006b, p. 23)  

Nesse ínterim, quando ainda lecionava na EPG “Ione Gonçalves’, numa Festa da 

Primavera, aberta à comunidade, conheci Adriano, meu marido, filho de um aluno meu. Dias 

depois ele me procurou na escola e passamos, no mesmo ano, o meu aniversário junto, fomos 

assaltados na pizzaria e com o seguro começamos a investir numa casa. Embora tenha resistido 

inicialmente, ele me conquistou e acabamos por casar  

Após o casamento continuei minha formação e fiz duas pós-graduações lato senso 

voltado para a educação: Arte-educação; Estética e História da Arte. Os cursos eram aos 

sábados e foram marcados por visitas ao MASP, Pinacoteca e Lasar Segall, com 

acompanhamento do professor que enriqueceu o curso com interpretação de obras artísticas 

contextualizadas. Engravidei e tive Lavínia. A casa já não era mais tão silenciosa e eu demorei 

a me adaptar, voltei ao trabalho e no ano seguinte consegui vaga numa creche da rede municipal 

de Guarulhos. 

Foi a consciência da necessidade de aperfeiçoamento de meu arcabouço teórico para 

contribuir para o meu fazer docente e responder aos desafios da coordenação pedagógica que 

me fez travar conhecimento com Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais 

(PROGEPE) da UNINOVE, por meio de uma mestranda que me incentivou a realizar a seleção, 

o que veio ao encontro dos meus anseios de oportunidade de crescimento pessoal e profissional, 

que respingasse na escola como colaboração, influenciando positivamente toda a instituição 

escolar. 

Prestei uma prova para concorrer ao processo seletivo de ampla concorrência, apresentei 

um pré-projeto fui selecionada para a entrevista com os professores Adriano Salmar Nogueira 

e Taveira e Ana Haddad2. Preenchidos os requisitos necessários e demonstrando 

disponibilidade para fazer jus à bolsa do mestrado, comecei o mestrado. Logo no início, minha 

filha adoeceu, fiquei apreensiva, mas assumi a minha conquista e meu marido me incentivou a 

prosseguir.  Depois da alta de Lavínia fiquei aliviada. 

O primeiro semestre exigiu leitura e dedicação, tanto as aulas obrigatórias, quanto as 

complementares possibilitaram reflexões, troca de pontos de vista. As bancas de qualificação e 

defesa assistidas e seus registros foram uma valiosa contrapartida à Bolsa de Estudos com a 

qual a instituição agraciou estudantes na minha condição, foram momentos de compreender o 

                                                           
2 Graduada em Letras, mestre e doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP. Pós-doutoramento em História da Ciência (PUC/SP) e 
pela Universidade de Lisboa (FAPESP). É pesquisadora e professora da UNINOVE, líder de pesquisa do grupo de Tempo-memória: Educação, 

Literatura e Linguagens certificado pela UNINOVE e pelo CNPQ e no PROGEPE: Metodologias de Aprendizagem e Práticas Pedagógicas. 
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processo acadêmico. No desenvolver da pesquisa, estudando cada vez mais e encontrando como 

referencial teórico Paulo Freire, se superou dificuldades de conciliação do mestrado com o 

trabalho e família, sem desânimo, na perseverança de realizar um trabalho acadêmico com 

qualidade. 

O segundo semestre foi feito com maior segurança dada à base inicial, e valorizado com 

o módulo internacional, X Encontro Internacional de Fórum Paulo Freire, em Santiago de Chile. 

Esse encontro representa um marco na difusão das ideias de Paulo Freire, realizado bienalmente 

em países da América Latina que desenvolvem projetos e trabalhos acadêmicos com esse 

referencial prático e teórico. É uma ocasião de reunião, apresentação de trabalhos concluídos e 

em conclusão que permitiu pensar no próprio trabalho, iluminando-o a partir do foco de vários 

pesquisadores que trabalham os conceitos desse autor brasileiro de reconhecido valor. 

Para preparar a participação da Pós-Graduação em Educação Stricto Sensu da 

UNINOVE no encontro do Chile houve uma reunião, sob coordenação dos Doutores 

Professores Jason Mafra e José Eustáquio Romão, para orientar e passar todos os detalhes de 

organização, logística, apresentações e roteiro acadêmico com visitas nas Universidades 

Academia Humanismo Cristiano e Universidade de Los Lagos, onde foram apresentados 

trabalhos acadêmicos de vários países. Nessas visitas foi possível perceber que as universidades 

estão dispostas para receber estudantes estrangeiros, dar informações sobre espaços, dialogar 

sobre semelhanças e diferenças institucionais e, nos Círculos de Cultura temáticos os 

pesquisadores interagiram de modo espontâneo, mas pautados em suas pesquisas. 

A pesquisadora, para participar do Congresso, conseguiu isenção da jornada de trabalho 

no município de Guarulhos no qual atua como coordenadora e se integrou com professores e 

estudantes da UNINOVE na assistência de vários trabalhos, realizados na própria instituição e 

por estudantes de várias instituições dos países participantes. Ouvir experiências de pesquisas 

oriundas de realidades diversas, mas congruentes com o pensamento de Paulo Freire, permitiu 

reforçar ideias que já se alinhavavam na pesquisa que resultou nessa dissertação e compartilhar 

histórias de vida, cheias de lutas e vitórias. 

A própria autora fez uma apresentação num círculo de cultura com educadores latino-

americanos: “Do contrassenso de existirmos sem os sonhos e sem a luta”, ressaltando. O título 

representa um trocadilho de grupo sindical no qual atuava “na escola e na luta”, desvendando 

a relação da sua história profissional e pessoal que a levou ao mestrado, sonho em realização, 

no sentido da epígrafe desta dissertação de que conhecer é o princípio de sonhar. 

Houve visita cultural a Islã Negra, visitando a Casa de Pablo Neruda, poeta chileno 

premiado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1971. Foi incrível a imersão cultural num 
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museu que fica dentro do Oceano Pacífico, emocionante, especialmente diante da formação 

inicial em artes que a pesquisadora carrega. Essa visita também possibilitou um aproximar com 

colegas e educadores numa refeição conjunta na área do museu, o que diminui a ausência da 

família, inclusive porque minha filha fez aniversário de 4 anos nesse período. 

O convívio com colegas no belo hotel onde nos hospedamos especialmente no 

dormitório, foi divertido e intenso, fortalecendo laços, valorizando nossas vivências como 

educadoras, reproduzindo no contexto cotidiano o sentido do Círculo de Cultura como espaço 

de conhecer-se e conhecer o outro. No retorno do Chile, a pesquisadora teve a surpresa de 

constatar uma segunda gravidez, um desafio para a continuidade da pesquisa que, ao mesmo 

tempo, assustou e alegrou.  

No terceiro semestre, as aulas da disciplina História latino-americana: a experiência da 

educação popular, da investigação-ação e de uma pedagogia da cultura foram bem dinâmicas, 

realizadas no pavilhão da criatividade no Memorial da América Latina e fortaleceram os 

conceitos em torno de Paulo Freire e contribuíram para a promoção do Encontro de Educação 

de Jovens e Adultos realizado na EPG “Hamilton Félix de Souza”, com participação de 

professores, educandos, educandos já formados ,e comunidade em geral e sob coordenação da 

pesquisadora. Esse evento foi a base para a prossecução da pesquisa e a realização da 

intervenção, focada em promoção de novos encontros temáticos com o grupo de educadores da 

EJA para fortalecer práticas pedagógicas colaborativas em torno do PPP (Projeto Político 

Pedagógico) da escola considerado documento vivo, coletivo e em construção permanente 

naquela unidade de ensino. 

No mesmo período, por convite do orientador, em conjunto com Cláudia, estudante da 

referida disciplina, a pesquisadora teve oportunidade de participar de Círculo de Cultura em 

Seminário da Unicamp sobre pesquisa participativa, coordenado por Nima Imaculada Spigolon 

e José Carlos Brandão. Foi um encontro enriquecedor que fomentou aprofundamento de estudo 

sobre o Círculo de Cultura de Paulo Freire como metodologia. 

Qualificar antes da chegada de Laura demonstrou ser o procedimento mais acertado, 

inclusive encorajado pelo orientador. Deu certo, a qualificação, no final do terceiro semestre, 

trouxe novos elementos de reflexão sobre o primeiro capítulo que contextualizou a EJA, 

modalidade na qual a pesquisa estava se desenrolando.  

Os comentários da banca examinadora colocaram questionamento sobre o percurso 

metodológico a seguir, desmontando a possibilidade de utilização dos Círculos de Cultura, 

como forma de pesquisa que valoriza a experiência de cada sujeito educador, tanto os 
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professores como a coordenação, agregando o sentido da discussão temática e exigindo 

compreender o significado do conceito vocacionado para a pesquisa.  

Como viés paralelo, conforme recomendado, se incorporou a autonomia docente como 

transversal às práticas pedagógicas colaborativas e para fundamentar esse elemento, recorreu 

se a Contreras (2012), autor que pesquisou a importância do professor e do compromisso 

didático e educativo. 

A partir dessa revisão metodológica, se desenvolveu a pesquisa numa intervenção com 

círculos de cultura que manteve a pesquisadora próxima do trabalho cotidiano na EPG Hamilton 

Félix de Souza, apesar de estar em licença maternidade, e, permitiu experienciar uma pesquisa 

com base nesse instrumento dialógico que o círculo se mostrou. 

Realizar essa pesquisa-intervenção me valorizou, sinto uma nova pessoa, mulher, mãe, 

profissional e pesquisadora em busca de inovação, na experiência de pesquisa que utilizou como 

instrumento o Círculo de Cultura, objetivando demonstrar uma experiência de círculos de 

cultura entre a coordenação e professores da EJA que resultou em reflexões sobre as práticas 

pedagógicas. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) presente nos movimentos populares e suas lutas, 

como recuperação de escolaridade, direito ao acesso fora da idade prevista para todos, foi uma 

conquista da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996): 

 

Art. 37 A Educação de Jovens e Adultos será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que 

não puderem efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais 

apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de 

vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador 

na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

§ 3º A Educação de Jovens e Adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a 

educação profissional, na forma do regulamento (parágrafo incluído pela Lei 11.741 

de 16/07/2008) 

 

Inserida, igualmente, como direito no Plano Nacional de Educação reconhece a 

educação básica como “[...] primeiro momento do processo educativo ao longo da vida, [...] um 

direito social alienável da pessoa humana e dos grupos socioculturais” (BRASIL, 2007) a EJA 

se enquadra na garantia de formação integral e qualidade social, de oportunidades iguais de 

alfabetização e escolarização ao longo da vida.  

Entretanto, a legislação consigna direitos, mas garantir, de fato, sua realização depende 

do Estado e da sociedade e, nesse caso, também do sistema escolar. Na escola é preciso 

consolidar uma Educação de Jovens e Adultos (EJA) que considere as condições dessa 

modalidade com isonomia nos processos de gestão, monitoramento, avaliação e formação 

permanente de professores, considerando as particularidades que exige e tendo em vista a 

característica do público que a frequenta, seu conhecimento anterior que, embora não 

escolarizado, tem validade na vida social e cultural, além da  cultura de origem dos jovens e 

adultos, porque trazem um conjunto de experiências de vida que ultrapassam o currículo como 

de conteúdos escolares e o torna ferramenta para a tomada de consciência crítica.  

No ambiente escolar, essa consolidação se vincula à ação docente e ao papel profissional 

do coordenador pedagógico que, com a equipe, sistematiza as propostas e colabora na sua 

execução e avaliação, e, nesse processo, amplia a autonomia da instituição em torno de suas 

características próprias, como desafio no “[...] construir sua autonomia, deixando de lado seu 

papel de mera ‘repetidora’ de programas de ‘treinamento” (VEIGA; CARVALHO, 2011, p. 

50). 
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A coordenação da EJA é, assim, corresponsável por essa formação cotidiana dos 

professores, na medida em que, agora inserida no sistema escolarizado, assume na instituição 

escolar função de recuperação da oportunidade negada ao educando na idade certa e certificação 

escolar e\ou social. Nessa condição de corresponsabilidade o coordenador assume, no cotidiano 

da escola, papéis articulados de mediador das situações pedagógicas e de agente de reflexão 

para os professores, formador que propulsiona reflexão sobre a prática, a partir do 

conhecimento dos grupos com os quais a equipe trabalha para eliminar barreiras à inclusão 

social e garantir a educação de adultos como direito. 

Esse aspecto formativo da função de coordenação recorre a ferramentas da formação 

docente na escola. Uma delas é o PPP3 da escola, documento escrito que, sem negar o instituído 

pelo conjunto dos sujeitos internos e externos (GADOTTI, 2001), orienta o coletivo para uma 

colaboração ativa e a partir da qual o professor repensa o seu campo de autonomia e vai 

incorporando regras decididas em conjunto como princípios de suas práticas num processo de 

ação-reflexão-ação no âmbito escolar, impulsionando uma: 

 

[...] prática docente crítica, implicante do pensar certo, [que] envolve o movimento 

dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. [...] O que se precisa é 

possibilitar, que, voltando-se sobre si mesma, através da reflexão sobre a prática, a 

curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, se vá tornando crítica. [...]. A prática 

docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, 

entre o fazer e o pensar sobre o fazer. (FREIRE, 2003, p. 42-43).  

 

Igualmente, o currículo é elemento que media a autonomia do professor, portanto sua 

construção profissional e, na EJA, essa referência precisa ser explicitada. Para a coordenação,  

implica ferramenta para a efetivação de uma escola que contribua na construção profissional 

autônoma do professor em todas as dimensões que Contreras (2012) identificou como face 

crítica da docência: dirija o ensino para a emancipação individual e social, estabeleça 

compromisso com a comunidade, defendendo valores para o bem comum (justiça, igualdade e 

outros) e fundamente a competência profissional na autorreflexão sobre as os condicionantes 

institucionais e suas implicações na educação e na escola como unidade. 

Considerado esse contexto escolar da EJA na contemporaneidade brasileira que 

equilibra o direito à escolaridade se houver compromisso das escolas em considerar o adulto no 

seu universo próprio; a fundamentação em Paulo Freire; a vivência da pesquisadora como 

professores, coordenadora e os encontros em forma de Círculo de Cultura que aqui se 

                                                           
3 Não se constrói um projeto sem uma direção política, um norte, um rumo. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também político. O 

projeto pedagógico da escola é, por isso mesmo, sempre um processo inconcluso, uma etapa em direção a uma finalidade que permanece como 

horizonte da escola.” GADOTTI, M. (2001, p. 37) 
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apresentam, a presente dissertação foi considerada como pesquisa-intervenção, na medida em 

que resultou de um mestrado profissional, no qual a experiência que cada mestrando traz é 

iluminada pela teoria para fomentar novas práticas. O texto está organizado em três capítulos 

que situam a experiência da pesquisadora a partir desse encontro crítico entre pensar e fazer. 

No primeiro capítulo, foi explorado o conceito de EJA e seus princípios, bem como a 

sua história no Brasil, especificamente a experiência do Mova, e em Guarulhos, destacando os 

fundamentos dessa modalidade de ensino no município no qual se localiza a EPG ”Hamilton 

Felix de Souza” em estudo. Também o conceito de Círculo de Cultura4 (PAULO FREIRE, 

2006a), com foco no trabalho reflexivo e colaborativo entre coordenação e professores, bem 

como o potencial dessa metodologia num contexto escolar de EJA porque incentiva a reflexão 

e difunde a autonomia docente.  

Nesse capítulo se explicita, ainda, a opção metodológica pelo Círculo de Cultura, na 

medida em que essa abordagem de pesquisa-intervenção acentua a recuperação do significado 

circular dos debates e a perspectiva de mudança epistemológica dos sujeitos diante de suas 

próprias práticas, abrangendo a percepção dos sujeitos e a síntese na troca das experiências 

como projeção de aumento da colaboração entre os professores no aprimoramento de tais 

práticas, replicando em qualidade educativa aos educandos.  

O segundo capítulo traz o relato da experiência de prática colaborativa na EPG 

“Hamilton Felix de Souza”, instituição escolar estudada; é um capítulo descritivo no qual foram 

apresentados a escola, os professores e a experiência vivenciada. No percurso do capítulo se 

descreve os oito encontros realizados em Círculos de Cultura e as discussões que suscitaram 

colaboração como exercício autônomo dos sujeitos professores.  

Essa descrição foi pontilhada no correlacionar dos pressupostos teóricos abordados no 

capítulo anterior, consignados na história recente da EJA, cada vez mais marcada pela 

escolarização, pela força prescritiva do currículo e pela necessidade de atuação autônoma dos 

professores e coordenação pedagógica para superá-la, num esforço de absorver abordagens 

críticas, como a de Paulo Freire e Contreras para atuar pedagogicamente sobre os saberes 

escolares. 

O relato demonstra como a pesquisadora fomentou um diálogo temático com Círculos 

de Cultura que permitiu a livre expressão de todos os professores, extrapolando a experiência 

                                                           
4 Círculo de Cultura é uma forma, em perspectiva histórica e ideal, que remete à lembrança de experiências de cultura e educação popular no 

Brasil a partir dos anos de 1960, está enraizada no próprio significado de se considerar a realidade contextual do aprendiz; a forma disposta 
em círculo guarda consigo o desejo de dissolver modelos hierarquizados, bem como garantir a democratização da palavra, da ação e da gestão 

coletivizada e consensual (BRANDÃO, 2008) 

 



21 

individual e analisando seus resultados como forma de perceber o objeto de pesquisa, inserido 

nas várias temáticas reflexivas trabalhadas nos encontros, visando, como recomenda Paulo 

Freire (2006a) produzir novos pensares.  

No terceiro capítulo foram analisadas as transcrições realizadas dos Círculos de Cultura 

como processo colaborativo entre a coordenadora e os professores da EJA nesta pesquisa-

intervenção, de modo a destacar as possibilidades desse processo dialógico como aquele que 

aponta caminhos para os professores refletirem e avançarem em suas práticas. 

As considerações finais representam apontamentos conclusivos que, longe de resultar 

em respostas definitivas sobre os Círculos de Cultura, sua aplicação na pesquisa, especialmente 

numa pesquisa-intervenção como a realizada. Tais apontamentos poderão subsidiar novas 

pesquisas em cenários semelhantes, contribuir com a reflexão sobre novas metodologias de 

pesquisa em educação e fomentar a necessidade de diálogo permanente sobre as práticas 

educativas na EJA que possam fazer avançar práticas colaborativas na coordenação da EJA. 
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CAPÍTULO I – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL 

 

1.1 Da colônia ao golpe de 1964 

 

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Brasil, remonta ao século XVIII, de modo 

que surgiu para fins religiosos, difusão do evangelho por parte dos jesuítas. Segundo o teórico 

Thyeles Borcarte Strelhow (2010, p. 51), a educação religiosa tinha como público as crianças, 

todavia voltava-se para indígenas, em vista de ensinar a língua portuguesa e, conforme falado, 

para fins catequizantes. Logo, para Haddad e Di Pierro (2000, p. 108), existia, além da missão 

em difundir o evangelho por parte desses missionários, a educação em relação a normas, 

convenções e ofícios para o saudável funcionamento da colônia.  

 Entretanto, com a expulsão dos jesuítas da colônia, em 1759, a educação de adultos, 

assim já considerada, entra em colapso, pois, conforme coloca a política proposta por Marquês 

de Pombal, os ditames educacionais dão-se em perspectiva elitista, com o ensino do latim, 

grego, filosofia e retórica – aulas designadas principalmente aos filhos dos colonizadores 

(HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 109). Assim, para Strelhow (2010, p. 51), há, por via desse 

acontecimento, a notória exclusão de indígenas e negros do contexto educacional, mostrando 

assim o caráter seletivo que, de certa maneira, marca ainda as políticas educacionais do país. 

 Tal situação se prolongou até o Império, visto que, segundo Strelhow (2010, p. 51), a 

Constituição de 1824 procurou dar ao termo Educação um sentido de maior amplitude em 

relação a como essa acontecia, ação que foi render algum fruto dez anos depois, com base no 

Ato Constitucional de 1834, que colocou sob a responsabilidade das províncias a instrução 

primária e secundária de todas as pessoas; mas foi com atenção aos jovens e adultos que esse 

Ato foi direcionado. Com isso, segundo o autor, conferiu-se à Educação de Jovens e Adultos 

um caráter solidário, visto que, de acordo com Stephanou e Bastos (2005,5 p. 261 apud 

STRELHOW, 2010, p. 51), em detrimento de um direito, tal caráter estava ligado à iluminação 

das “[...] mentes que viviam nas trevas da ignorância para que houvesse progresso”. 

 Desse modo foi mantido até o fim do Império e o início da República, entre 1875 e 1891, 

já que, segundo os termos de Strelhow (2010, p. 51), a Reforma Leôncio de Carvalho e a Lei 

Saraiva são responsáveis em dar o tom de exclusão aos analfabetos, visto que apenas aqueles 

que possuíam o letramento e mantinham posses mantêm seus direitos políticos, tais como votar 

                                                           
5  STEPHANOU, Maria; BASTOS, Maria Helena (Org.). Histórias e Memórias da Educação no Brasil. v. III. 

Petrópolis: Vozes, 2005. 



23 

e se candidatar a algum cargo público. Corroborando a esse pensamento, Haddad e Di Pierro 

(2000, p. 109) apontam que, 

 

Mais uma vez garantiu-se a formação das elites em detrimento de uma educação para 

as amplas camadas sociais marginalizadas, quando novamente as decisões relativas à 

oferta de ensino elementar ficaram dependentes da fragilidade financeira das 

Províncias e dos interesses das oligarquias regionais que as controlavam 

politicamente.  

 

 Em perspectiva desse panorama, no início do século XX, ocorreram algumas ações com 

vistas a erradicar o que se considerava um mal, o analfabetismo, em concordância a como se 

enxergava esse estado no século anterior, porém com o viés de inclusão ao mundo letrado das 

camadas que não tiveram acesso à educação formal, uma vez que a intenção de setores da 

sociedade, como a Liga Brasileira contra o Analfabetismo, criada em 1915, é a de fortalecer, 

conforme Strelhow (2010), as instituições republicanas.  

 Logo, além da Liga Brasileira contra o Analfabetismo, havia a Associação Brasileira de 

Educação (ABE), que, sob as mesmas premissas da associação anterior, pretende erradicar o 

analfabetismo, visto como uma praga, a fim de tornar jovens e adultos melhor capacitados e 

produtivos em face do desenvolvimento e do progresso nacional (HADDAD; DI PIERRO, 

2000, p. 109). 

O que vem em seguida é, nos termos de Mariza Narcizo Sampaio (2009, p. 18), a 

crescente necessidade de mão de obra qualificada no contexto da nascente industrialização, 

principalmente nas regiões próximas ao litoral brasileiro, o centro do então poder – Rio de 

Janeiro e São Paulo. Segundo a autora, tende-se a repetir no Brasil movimentos de educação 

ocorridos, principalmente, na Europa no século XIX, de maneira a especializar a massa operária 

existente nesses centros urbanos. Desse modo, a fim de ampliar a rede escolar, por meio da 

Constituição de 1934, o governo passa a buscar novas diretrizes educacionais para o país 

(SAMPAIO, 2009, p. 18). 

 Para Haddad e Di Pierro (2000, p. 110), é por meio da Constituição de 1934 que se 

oficializa a Educação de Jovens e Adultos, via esfera jurídica brasileira. Todavia, para Cury 

(2000, p. 219), no Parecer CNE 11/2000 – CEB, essa preocupação não se mostrou de modo 

democrático naquele momento, e, sim, um atendimento à necessidade do capital – no que urge 

a especialização da mão de obra com alvo no desenvolvimento da recém-criada indústria no 

Brasil. Para esse autor, portanto,  

 

Os primeiros documentos oficiais de atenção à EJA eram uma resposta às 

necessidades do capital: mão de obra minimamente qualificada para atuar na indústria, 

maior controle social, além de diminuir os vergonhosos índices de analfabetismo. 

(CURY, 2000, p. 219). 
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 Sob o viés exposto, em 1934, foi criado o Plano Nacional de Educação, que, segundo 

Strelhow (2010, p. 52) previa, em suas linhas, o ensino primário integral e gratuito estendido 

às pessoas adultas. Em seguida, em 1938, foi criado o Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos, o INEP, que, em vista de estudos e pesquisas, deu base à criação do Fundo 

Nacional do Ensino Primário, que, conforme os termos do pesquisador, serviu como 

fundamento a ações que incluíssem e ampliassem o Ensino Supletivo voltado a jovens e adultos 

(STRELHOW, 2010, p. 52).  

 Adiante, nos termos de Strelhow (2010, p. 53), a década de 1940 mostrou-se bastante 

afinada ao que se denominou Ensino Supletivo. De acordo com Haddad e Di Pierro (2000, p. 

111), em 1947, foi criado o Serviço de Educação de Adultos, o SEA, cujo intento foi a 

coordenação do ensino de jovens e adultos analfabetos, denominado, por sua vez, Campanha 

de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), mantendo-se até 1950. Dessa forma, foi 

criada uma infraestrutura para os estados e municípios, com a qual eles puderam administrar, 

posteriormente, essa modalidade de ensino (DI PIERRO; HADDAD, 2000, p. 111).  

 Há, todavia, uma crítica oriunda da intervenção, por parte do teórico Strelhow (2010, p. 

53), que considera a ação promovida pela CEAA como discutível, já que, para o autor, o método 

pedagógico da CEAA “[...] homogeneizava seus alunos sem a preocupação dos contextos em 

que estavam inseridos”. Dando base a essa caracterização, Paiva (1973, p. 178) discute que, em 

meio a solicitações da Unesco, órgão das Nações Unidas para a promoção da educação, 

sociedade e cultura, a CEAA surgiu, fornecendo uma resposta aos anseios de educação popular 

demandados pela organização, de modo que, para a autora, a campanha seria uma maneira de 

 

Oferecer oportunidade aos analfabetos de saírem do marginalismo, além de um meio 

de livrar os alfabetizados de terem de suportar esses párias dependentes. É a sociedade 

alfabetizada que, valorizando a educação em si mesma e envergonhando-se dos 

índices de analfabetismo, quer livrar-se de seus analfabetos. (PAIVA, 1973, p. 185). 

 

 Em vista dos termos de Paiva, Strelhow (2010, p. 53) endossa que a cultura que 

contribuiu para a alfabetização em massa é a de que o analfabeto é ignorante, incapaz, cabeça 

dura e sem jeito para as letras. Assim, esses adultos eram considerados inaptos para 

compreender, devendo ser educados tal como eram as crianças. Entretanto, para o autor, ao 

mesmo tempo em que se entendia o adulto analfabeto dessa forma, havia a crença de que era 

mais fácil alfabetizar um adulto do que uma criança, não sendo necessários, portanto, profundos 

conhecimentos técnicos ou especialização para tal feito. Dessa arte, surgiram os programas de 

voluntariado – em 1948, Relação com o Público e o Voluntariado, e, em 1960, o Manual do 
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Professor Voluntário – Ilustrações para o Ensino de Leitura e Linguagem Escrita 

(STRELHOW, 2010, p. 53).  

 Em paralelo à CEAA, outras campanhas foram implantadas, como a Campanha 

Nacional de Educação Rural (CNER), em 1952. Em 1958, com a realização do II Congresso 

Nacional de Educação de Adultos, no Rio de Janeiro, conforme colocado por Strelhow (2010, 

p. 54), começou a se dar os primeiros passos em direção à discussão de métodos pedagógicos 

utilizados na educação de adultos.  

 Para o teórico, os educadores sentiram a necessidade de romper com modelos anteriores 

e, principalmente, com os preconceitos que pairavam sobre as pessoas analfabetas. Assim, 

como resposta às demandas do Congresso, surge a Campanha Nacional de Erradicação do 

Analfabetismo (CNEA), com o propósito de serem criados projetos-polos com atividades que 

integrassem a realidade de cada município e servissem de modelo para todo o país 

(STRELHOW, 2010, p. 54).  

 É nesse contexto que Paulo Freire, no Seminário Regional realizado em Recife, 

Pernambuco, já chamava a atenção para o fato de que o processo educativo deve estar atrelado 

às necessidades contextuais do aprendente, o educando. Assim, para Strelhow (2010, p. 54), as 

pessoas analfabetas não deveriam ser vistas como imaturas ou ignorantes, tampouco o 

analfabetismo visto como uma praga, tendo em vista as condições de miséria em que viviam, 

principalmente, os adultos não alfabetizados.  

 Assim, nos anos posteriores, surgem o Movimento de Educação de Base, promovido 

pela Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB), em 1961, o Movimento de Cultura 

Popular do Recife, também em 1961, além dos Centros Populares de Cultura, da União dos 

Estudantes (UNE), além de outros movimentos e campanhas, em especial a Campanha De Pé 

no Chão Também se Aprende a Ler, da Secretaria Municipal de Educação de Natal, Rio Grande 

do Norte. Esses programas, para Stephanou e Bastos (2005 apud STRELHOW, 2010), 

possuíram forte viés freiriano, entendendo-se isso enquanto a valorização do sujeito não 

alfabetizado como produtor de conhecimento, aplicando ao analfabetismo como amálgama de 

uma sociedade injusta, não como um empecilho ao desenvolvimento capital da nação, 

conforme era percebido em movimentos de alfabetização anteriores.  

 Desse modo, segundo Strelhow (2010, p. 54), devido à dimensão dos movimentos 

populares de alfabetização, a CNEA foi encerrada, e o educador Paulo Freire foi indicado para 

elaborar o Plano Nacional de Educação, junto ao Ministério da Educação e Cultura – ação que 

foi interrompida devido ao golpe militar ocorrido em 31 de março de 1964. Para Haddad e Di 

Pierro (2000, p. 113), 
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Nesses anos, as características próprias da educação de adultos passaram a ser 

reconhecidas, conduzindo a exigência de um tratamento específico nos planos 

pedagógico e didático. À medida que a tradicional relevância do exercício do direito 

de todo cidadão de ter acesso aos conhecimentos universais uniu-se à ação 

conscientizadora e organizativa de grupos e atores sociais, a educação de adultos 

passou a ser reconhecido também como um poderoso instrumento de ação política. 

Finalmente, foi-lhe atribuída uma forte missão de resgate e valorização do saber 

popular, tornando a educação de adultos o motor de um movimento amplo de 

valorização da cultura popular.  

 

 Por fim, convém salientar, segundo Strelhow (2010, p. 54), que, politicamente, o Brasil 

vivia o populismo como forma de governo vigente, visto ações de equilíbrio dos governos de 

Getúlio Vargas, Juscelino Kubitscheck e João Goulart, que consistiam em manter o status quo 

social à medida que favoreciam movimentos sociais de cunho popular. Nesse sentido, foi 

propiciado a esses movimentos a participação política, havendo grande empenho de grupos de 

intelectuais, organizações de esquerda, entidades estudantis, entidades ligadas à Igreja Católica, 

todas elas comprometidas com o intuito de mobilizar as classes trabalhadoras, urbanas e rurais, 

para sua maior participação política. Logo, o autor classifica de modo fundamental a luta por essa 

participação política, pois, em vista dessas demandas, assim como as ações para as petições 

dessas, foi possível o surgimento da educação de base à educação de adultos com vista à atuação 

política (STRELHOW, 2010, p. 54).  

 

1.2 Da militarização aos dias atuais: contexto histórico e desafios na atualidade 

  

Dando prosseguimento à linha do tempo da EJA no Brasil, o que vem em paralelo aos 

acontecimentos políticos, a partir de 1964, até 1985 – com a eleição do primeiro presidente 

civil, via Colégio Eleitoral, após um período de 21 anos – essa modalidade de educação, em 

detrimento dos movimentos populares que a embasavam nos últimos anos, vem a atender o viés 

ideológico sustentado pelo governo dos militares (STRELHOW, 2010, p. 55). Para Freitas e 

Biccas (2009, p. 221), uma ação específica, como a Cruzada de Ação Básica Cristã, ou Cruzada 

ABC, ainda que não tenha sido plenamente exitosa, serviu para destruir todos os programas 

oficiais do governo civil anterior, de modo a combater as iniciativas que ainda se inspiravam 

no método de Paulo Freire.  

 Assim, por via da Lei n.º 5.379, de 15 de dezembro de 1967, é criado o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (Mobral) que, segundo Strelhow (2010, p. 54), serviu não só para 

habilitar o indivíduo quanto à leitura e escrita, mas também, de modo continuado, serviu para 

inculcar que a responsabilidade de seu estado ante a sociedade é exclusivamente sua, não 

havendo qualquer relação entre as pessoas, à justiça social e a miséria pela qual passava a grande 
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massa daqueles que dependiam da escolarização fora do período regular de ensino, os jovens e 

adultos atendidos pela EJA. Para Medeiros (1999,6 p. 189 apud STRELHOW, 2010, p. 55), por 

meio dos ditames do Mobral, o sujeito é considerado uma pessoa “vazia”, que deve ser 

socializada segundo as diretrizes do movimento de alfabetização.  

 Desse modo, considerava-se “educado” o indivíduo que apenas fosse alfabetizado – ou 

seja, que conseguisse minimamente ler e escrever – e, conforme o que se verificou entre os anos 

1940 e 1950, os monitores não eram pessoas tecnicamente preparadas para fornecer uma 

educação que fornecesse meios aos aprendizes à autonomia (MEDEIROS, 1999, p. 189 apud 

STRELHOW, 2010, p. 55). 

 Esses fatos são corroborados, ainda, sob a perspectiva de Haddad e Di Pierro (2000, p. 

114), que consideram o Mobral ferramenta adequada a um projeto de implementação 

doutrinária conforme o aparelho ideológico do regime de então. Para Di Pierro (2010, p. 117), 

a Lei n.º 5.692/67 “[...] reformou o ensino de 1º e 2º graus e regulamentou o ensino supletivo, 

conferindo à suplência a função de repor escolaridade não realizada na infância e adolescência”.  

 Em meio a essa visão, o Ensino Supletivo estava, naquele momento, comprometido, 

novamente, à formação cada vez mais qualificada de mão de obra, dando o aspecto, que, 

segundo Sampaio (2009, p. 21) possui características conservadoras nos propósitos e 

assistencialistas nos procedimentos. Em vista disso, há um ponto positivo, pois, de acordo com 

Sampaio (2009, p. 21), em 1971, a Educação de Jovens e Adultos, em termos legais, aparece 

pela primeira vez em capítulo específico de uma lei federal que versa sobre educação, além de, 

em caráter legal, mostrar preocupação com a qualificação dos profissionais que atuam nessa 

modalidade de ensino.  

 Em consonância a esses fatos, com a redemocratização, a denominada República Nova, 

especificamente com a promulgação da Constituição de 1988, a pressão popular, conforme 

Sampaio (2009, p. 21), leva a extensão do direito à educação básica a jovens e adultos como 

um dever do Estado, assegurando sua obrigatoriedade e gratuidade, sendo ela prevista 

legalmente desde então. 

Ainda para destacar o compromisso com a escolarização de jovens e adultos por meio 

da Carta Magna de 1988, 

 

O inciso I do artigo 208 indica que o Ensino Fundamental passa a ser obrigatório e 

gratuito, “assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria”. Em seu artigo 214, a Carta Magna indica também a que 

legislação “estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração plurianual, 

                                                           
6  MEDEIROS, M. do S. de A.. A formação de Professores para a Educação de Adultos no Brasil: da história à 

ação. 1999. Tese (Doutorado) – Universitat de les Illes Balears, Palma de Malorca, 1999. 
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visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à 

integração das ações do poder público que conduzam à • I – erradicação do 

analfabetismo, • II – universalização do atendimento escolar. (OLIVEIRA, 2007,7 p. 

4 apud STRELHOW, 2010, p. 55). 

 

 Para Haddad e Di Pierro (2000, p. 120), com o aporte legal, encontrou-se ambiente para 

que, com a erradicação do Mobral, em 1985, fosse criada a Fundação Nacional para a Educação 

de Jovens e Adultos (Fundação Educar), cuja responsabilidade tomada foi a de articular o 

Ensino Supletivo, enquanto estrutura, além da política nacional da Educação de Jovens e 

Adultos, prevendo, inclusive, a formação técnica e o aperfeiçoamento dos educadores, a 

produção do material didático e a supervisão e avaliação das atividades em sala de aula. Para 

os autores,  

 

As práticas pedagógicas informadas pelo ideário da educação popular, que até então 

eram desenvolvidas quase que clandestinamente por organizações civis ou pastorais 

populares das igrejas, retomaram visibilidade nos ambientes universitários e passaram 

a influenciar também programas públicos e comunitários de alfabetização e 

escolarização de jovens e adultos. (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 120). 

 

 Todavia, em 1990, durante o governo de Fernando Collor de Mello, a Fundação Educar 

foi extinta. Concomitante a isso, o Estado foi isento da responsabilidade com a Educação de 

Jovens e Adultos (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 121). Desse modo, segundo Strelhow 

(2010, p. 55), os municípios passam a assumir esse compromisso, além de que, em paralelo, 

associações, universidades, movimentos sociais e organizações não governamentais (ONGs), 

aproveitando-se do vácuo criado, nesse setor, pela União, passam a realizar experiências 

metodológicas baseadas em descobertas linguísticas, psicológicas e pedagógicas, que, 

conforme o pesquisador, contribuíram para os diversos movimentos de educação.  

 Com base na Constituição Cidadã de 1988, é elaborada a Lei de Diretrizes e Bases (Lei 

n.º 9.394), de dezembro de 1996, com forte enfoque, segundo Strelhow (2010, p. 55), na 

disponibilização do acesso à educação, em concordância ao que seria o Plano Nacional de 

Educação, em 2000, que, por sua vez, teve por norteador a Declaração Mundial de Educação 

para Todos (STRELHOW, 2010, p. 55), firmada em Jomtien, Tailândia, em 1990 (SAMPAIO, 

2009, p. 22). Desse modo, foi constituída a Educação de Jovens e Adultos tendo por base os 

ditames da LDB de 1996, que, segundo Di Pierro (2010, p. 941), 

 

[...] reiterou os direitos educativos dos jovens e adultos no ensino adequado às suas 

necessidades e condições de aprendizagem e estabeleceu as responsabilidades dos 

                                                           
7  OLIVEIRA, R. L. P. Educação de Jovens e Adultos: o direito à educação. Trabalho apresentado na Mesa 

Redonda Direitos Educativos e a EJA no Brasil, no 16º Congresso de Leitura do Brasil – COLE, X Seminário 

de Educação de Jovens e Adultos, Campinas, Unicamp, 11 a 13 de julho de 2007. 
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poderes públicos na identificação e mobilização da demanda, e na provisão de ensino 

fundamental e apropriado.  

 

 Assim, conforme Haddad e Di Pierro (2000, p. 122), a maior ruptura que representa a 

LDB de 1996 é a integração da EJA ao ensino básico. Entretanto, houve, conforme os termos 

dos autores, uma diluição das especificidades pedagógicas, fazendo com que a base curricular 

da Educação de Jovens e Adultos fosse igualada ao ensino regular.  

 Além disso, cabe ressaltar que houve a redução da idade mínima para a realização de 

exames supletivos de conclusão dos ensinos fundamental e médio, para 15 e 18 anos, 

respectivamente, todavia não sendo definida a idade mínima para o ingresso na EJA, que, em 

primeiro momento, foi 14 anos para realização da matrícula no fundamental e 18 anos no médio 

(HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 122), o que, posteriormente, em 2010, o Conselho Nacional 

de Educação, conforme Parecer CEB/CNE 1/2010, decidiu determinar a idade de 15 anos para 

realizar os estudos no ensino fundamental e 18 anos para ingressar no ensino médio (BRASIL, 

2010). Nesse sentido, Di Pierro (2010, p. 401) aponta que, 

 

A diminuição das idades mínimas de ingresso e conclusão reforçou uma função que a 

educação de jovens e adultos já vinha cumprindo há pelo menos duas décadas: 

configurar um espaço de contenção das problemáticas sociais e da diversidade 

sociocultural recusada pela educação comum, abrindo-se como um canal de 

reinserção no sistema educativo de adolescentes e jovens dele excluídos precocemente 

e de aceleração de estudos para aqueles que apresentam acentuado atraso escolar.  

 

 Nesse contexto, surgem, segundo Strelhow (2010, p. 56), programas de caráter 

assistencialista, como o governamental Programa Alfabetização Solidária (PAS), em 1996, que, 

conforme colocam os teóricos Stephanou e Bastos (2005, p. 272 apud STRELHOW, 2010, p. 

56), pareceu, na época, mais uma retomada do que se havia feito nas décadas de 1940 e 1950, 

ou seja, deu-se um caráter de campanha solidária a um movimento de alfabetização.  

 

[...] além de se tratar de um programa aligeirado, com alfabetizadores semipreparados, 

reforçando a ideia de que qualquer um sabe ensinar, tinha como um de seus 

pressupostos a relação de submissão entre o Norte-Nordeste (subdesenvolvido) e o 

Sul-Sudeste (desenvolvido). Além disso, com a permanente campanha ‘Adote um 

Analfabeto’, o PAS contribuiu para reforçar a imagem que se faz de quem não sabe 

ler e escrever como uma pessoa incapaz, passível de adoção, de ajuda, de uma ação 

assistencialista (STEPHANOU; BASTOS, 2005, p. 272 apud STRELHOW, 2010, p. 

56). 

 

 Em contraponto a essa visão de alfabetização, Strelhow (2010, p. 56) destaca o 

Movimento de Alfabetização (MOVA), cuja premissa estava em conduzir a alfabetização 

conforme a leitura e a interpretação do aluno, tornando-o, nas palavras do autor, coparticipante 

em seu processo de aprendizagem, visão corroborada pela autora Di Pierro (2010, p. 941), além 

de destacar o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) que, segundo 
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Strelhow (2010, p. 56), trata-se de um programa social vinculado ao Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra).   

 Entre os anos de 2003 e 2004, durante o governo de Luís Inácio Lula da Silva, é lançado 

o programa Brasil Alfabetizado, que, embora tivesse, inicialmente, característica de campanha, 

logo, com a mudança da gestão no Ministério da Educação, o programa foi reformulado, 

aumentando seus prazos em relação à duração de seus projetos de alfabetização (STRELHOW, 

2010, p. 56), o que ocorreu em 2007.  

 Além de haver essa reformulação, foi aprovado o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o 

Fundeb (BRASIL, 2007), o que, entre outras modalidades de ensino, beneficiou a Educação de 

Jovens e Adultos (CARVALHO, 2012, p. 29), embora o teórico questione o impacto do 

aumento dos valores no investimento em educação do Fundo anterior, o Fundef, que veio a 

ocorrer, de fato, somente em 2006, com elevação dos 3,9% (governo Fernando Henrique 

Cardoso) a 4,4% do PIB (CARVALHO, 2012, p. 68).  

 Nesse sentido, para Di Pierro (2010, p. 945), embora tenham ocorrido avanços 

significativos em relação à EJA, esses ainda estão longe de significar uma real valorização. Para 

a autora, ainda que a Educação de Jovens e Adultos tenha sido incluída nos programas de 

financiamento, assim como os de assistência, essa modalidade educacional não ocupa uma 

atenção especial no cerne das discussões sobre investimentos educacionais. E ainda, Di Pierro 

(2010, p. 946) coloca que, mesmo positivos, esses programas pecam pela desarticulação. Para 

a autora, 

 

É provável que as bases assentadas durante essa gestão garantam que a EJA ocupe um 

lugar mais relevante na agenda de políticas educacionais nos anos vindouros. 

Observado o comportamento dos indicadores educacionais, entretanto, constatamos 

que o ativismo desse governo no campo da EJA não foi capaz de reverter tendências 

anteriormente instaladas, [...] a começar pela superação do analfabetismo. (DI 

PIERRO, 2010, p. 946). 

 

 Em sequência, vale destacar, conforme os termos de Ferrari e Fischer (2015, p. 8), os 

programas governamentais destinados a jovens e adultos, o Programa Nacional de Integração 

da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos, o Proeja, e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, 

de modo a remeter-se à intenção de, segundo as autoras, “[...] romper com a dicotomia entre 

educação academicista e educação instrumental [...]” (FERRARI; FISCHER, 2015, p. 8), sendo 

a primeira atrelada às classes mais favorecidas e a segunda às menos, democratizando, 

conforme os termos das autoras, o acesso e integrando a educação básica à profissional.  
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 Desse modo, segundo as autoras, no Projeto Político-Pedagógico do Proeja, 

 

Há clara ênfase que este deve dialogar com a vida dos sujeitos envolvidos no processo 

educativo e de ensino, propondo que o mesmo seja construído para atender às 

necessidades do sujeito aluno. Ainda neste sentido, o documento enfatiza a atenção 

indispensável às especificidades dos sujeitos da EJA, os quais devem ser ouvidos e 

reconhecidos em seus saberes já constituídos, assim como sua história como condição 

de existência. Em outras palavras, a necessidade imprescindível de considerar, no 

trabalho pedagógico, os conhecimentos que estes cidadãos já possuem. (FERRARI; 

FISCHER, 2015, p. 6).  

 

 Nesse sentido, o Pronatec, criado por meio da Lei n.º 12.513/2011 (BRASIL, 2011), é 

um programa destinado a ampliar as oportunidades educacionais e de formação profissional 

destinado a jovens, trabalhadores e beneficiários dos programas de transferência de renda do 

governo federal brasileiro. Segundo o sítio institucional do Ministério de Educação (BRASIL, 

2011), entre os anos de 2011 e 2014, foram realizadas mais de oito milhões de matrículas, entre 

cursos técnicos e de qualificação profissional em mais de 4.600 municípios. Para as autoras 

Ferrari e Fischer (2015, p. 10), o governo, por meio do Ministério da Educação, mostra maior 

preocupação na realização das diretrizes deste programa em detrimento do Proeja, 

especificamente.  

 Em termos hodiernos, além do que se refere à perspectiva de oferta, a EJA, segundo Di 

Pierro (2010, p. 944), está enraizada no reconhecimento da extensão das taxas de analfabetismo, 

além dos grotões de desigualdade nas diferentes regiões do Brasil, por parte do Plano Nacional 

de Educação (PNE), documento elaborado entre 1996 e 2001, estabelecendo um plano 

plurianual para a universalização tanto da alfabetização quanto do atendimento escolar.  

 Nesse sentido, para a autora, o PNE priorizou o atendimento considerando a 

subjetividade do público jovem e adulto. Di Pierro (2010, p. 945) afirma que, dentre as 26 metas 

dedicadas à EJA no PNE, destacam-se cinco objetivos: erradicação do analfabetismo em uma 

década; assegurar, em cinco anos, a oferta do primeiro ciclo do ensino fundamental à metade 

da população jovem e adulta que não tenha atingido esse nível de escolaridade; ofertar, no prazo 

de dez anos, o segundo ciclo do ensino fundamental a toda população de 15 anos ou mais que 

tenha concluído o primeiro ciclo; dobrar, em cinco anos, e quadruplicar, em dez, a oferta de 

cursos da EJA em nível médio; e, finalmente, implantar ensino básico e profissionalizante em 

todas as unidades prisionais e estabelecimentos que atendam a adolescentes infratores. Di Pierro 

(2010, p. 945) destaca que, embora haja a previsão de formação de educadores voltados à EJA, 

o PNE previu que os estados firmassem compromisso nesse sentido, apenas voltando-se à 

alfabetização e séries iniciais. Em face desse cenário, a teórica coloca que se perdeu a 
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oportunidade de envolver os cursos superiores para a formação inicial de docentes que atuam 

em projetos comunitários e redes públicas de ensino.  

 Assim, Di Pierro (2010, p. 945) acrescenta que, embora o PNE, em essência, tenha 

contado com ações de monitoramento, pouco se fez em relação a metas e prazos estabelecidos 

pelo Plano, sendo difícil avaliar o impacto de seu cumprimento, pois, de acordo com a autora, 

 

Embora as estatísticas populacionais registrem um crescimento no número de pessoas 

que participam de programas de alfabetização, repercutindo o engajamento de estados 

e municípios nas campanhas lideradas pelo governo federal no período, as taxas de 

analfabetismo mantiveram a tendência histórica de recuo bastante lento [...]. Os 

indicadores de escolaridade comportaram-se de modo similar, com uma elevação 

modesta da média de anos de estudos ao longo do período, ainda situada abaixo da 

escolaridade obrigatória prevista na lei. (DI PIERRO, 2010, p. 946). 

 

 Nessa perspectiva, Di Pierro (2010, p. 945) aponta que os avanços apresentados se 

mostraram lentos, ainda que, por base do período de análise, o final do governo FHC e o 

governo Lula, em dois mandatos, sob a vigência da Lei 10.172/2001, projetou maior 

importância à EJA, pois, ainda que essa modalidade tenha permanecido em segundo plano na 

agenda educacional nesse período, houve avanços nas ações e no respectivo organograma, o 

que não atendeu, ao longo do tempo, a EJA em plenitude, pois,  

 

Observado o comportamento dos indicadores educacionais, entretanto, constatamos 

que o ativismo desse governo no campo da EJA não foi capaz de reverter tendências 

anteriormente instaladas, de modo que nenhuma das cinco metas prioritárias do PNE 

relativas a esse campo educativo será alcançada, a começar pela superação do 

analfabetismo. (DI PIERRO, 2010, p. 945). 

 

 Assim, em termos de desafios a serem superados entre os anos 2011-2020, Di Pierro 

(2010, p. 951), às vésperas do estabelecimento de um novo plano plurianual, estabelece que o 

debate, por exemplo, sobre a erradicação do analfabetismo vai além da concepção pedagógica, 

passando por suas conexões em relação ao desenvolvimento socioeconômico e o exercício da 

cidadania, já que, segundo Soares (1990)8 e Gleace (2009)9 (apud DI PIERRO, 2010, p. 953), 

há persistente necessidade no debate sobre a superação de que a EJA seja apenas relegada à 

alfabetização, e sim que essa modalidade de ensino seja o alicerce à atuação social e cultural 

por parte dos educandos.  

 Finalmente, Di Pierro (2010) afirma que, para uma maior abrangência na oferta e 

incremento na qualidade, em sentido material, há de se ampliar o financiamento à EJA, o que 

será revertido na formação profissional dos educadores, acesso às tecnologias de informação e 

                                                           
8  SOARES, M. B. Universidade, cidadania e alfabetização. Caminhos, Belo Horizonte, n. 1, p. 37-41, jun. 1990. 
9  GRUPO LATINO-AMERICANO DE ESPECIALISTAS EM ALFABETIZAÇÃO E CULTURA ESCRITA 

(GLEACE). Declaração sobre analfabetismo e alfabetização. 2009. Disponível em: 

<http://www.scribd.com/doc/22896417/GLEACE-Declaração-sobre-Analfabetismo-e-Alfabetização>. 
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comunicação, revertendo, assim, as condições de despreparo estrutural e desvalorização dos 

profissionais que atuam nessa modalidade de ensino. Em relação a esse último, a autora destaca 

que é o maior desafio para os anos sequentes para a EJA, de modo a que haja, conforme citado 

anteriormente, continuidade em parcerias com instituições superiores de ensino no que diz 

respeito à formação, também de natureza contínua, dos profissionais que atuam na modalidade.  

 

1.3 Mova: Paulo Freire e os Círculos de Cultura 

  

De modo a destacar o que representou o Movimento de Alfabetização (Mova), neste 

subcapítulo será abordado o histórico desse que, nos termos de José Singolano Néspoli (2013, 

p. 31), foi o reflexo de uma educação que visa à formação crítica do educando, bem como sua 

consciência política e reforço da participação popular por meio dessa formação.  

 Historicamente, o Mova teve por base o método Paulo Freire, que, durante os anos de 

1960, tornou seu executor conhecido nacionalmente, fazendo com que o governo brasileiro de 

então, o de João Goulart, convidasse o educador a coordenar a campanha de alfabetização “De 

pé também se aprende a ler”, bem como a Campanha Nacional de Alfabetização do Ministério 

da Educação, que integrava o programa de Reformas de Base proposto por esse governo 

(NÉSPOLI, 2013, p. 31).  

 Em 1964, todavia, com a ascensão dos militares no governo brasileiro, e a consequente 

deposição de Goulart, Paulo Freire foi exilado do país, o que, conforme se poderia supor, não 

comprometeu a difusão de seu método de educação popular entre organizações da sociedade 

civil, pautando as ações dos movimentos populares, oferecendo resistência aos governos 

militares, especialmente nas décadas de 1970 e 1980 (NÉSPOLI, 2013, p. 31). 

 Assim, com a Anistia, no final dos anos de 1970, Paulo Freire retorna ao Brasil, 

procurando inserir-se na vida política e educacional do país (NÉSPOLI, 2013, p. 31). Em 1989, 

com a eleição de Luiza Erundina para a prefeitura do município de São Paulo no ano anterior, 

o educador é convidado a exercer a respectiva Secretaria Municipal de Educação (SME). 

Assim, segundo Néspoli (2013, p. 31), foi o momento em que, junto aos movimentos sociais 

atuantes no município, Freire encontrou o contexto político-ambiental propício para a criação 

do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos da cidade de São Paulo (Mova-SP), 

herdeiro do Movimento de Educação de Base (MEB), dos anos de 1960, fincado, porém, na 

realidade contemporânea de então. 

 Para Santos (2008, p. 272), a proposta de criação do movimento veio de encontro às 

necessidades dos grupos sociais oriundos de várias regiões do município de São Paulo, com 
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destaque, segundo a autora, para as regiões Leste e Sul, que já possuíam certa tradição na 

educação de jovens e adultos. Desse modo, com o fim do financiamento do governo federal, 

provocado pela extinção da Fundação Educar, em 1990, as organizações que assistiam a 

periferia da cidade necessitavam de apoio financeiro para dar continuidade a seus trabalhos 

(SANTOS, 2008, p. 272). 

 Segundo Néspoli (2013, p. 34), o que marcou fortemente a gestão de Freire frente à 

SME foi o caráter popular empreendido. Nesse sentido, quatro prioridades são representativas, 

a saber; 

 

1) ampliar o acesso e a permanência dos setores populares – principais usuários da 

educação pública; 2) democratizar o poder pedagógico e educativo para que todos – 

alunos, funcionários, professores, técnicos, pais de família – se vinculassem num 

planejamento autogestionado; 3) incrementar a qualidade da educação, mediante a 

construção de um currículo interdisciplinar e da formação permanente do pessoal 

docente; 4) finalmente, a quarta grande prioridade da gestão foi combater o 

analfabetismo de jovens e adultos em São Paulo. (FREIRE, 2000). 

 

 Sob essa perspectiva, de acordo com Néspoli (2013, p. 34), o problema que se 

apresentava era o analfabetismo, que atingira, principalmente, as camadas mais humildes da 

população paulistana, constituindo-se um elemento de exclusão política e social, portanto, um 

obstáculo ao exercício da cidadania.  Nesse sentido, o autor ainda destaca que uma das maiores 

conquistas dos movimentos de educação popular, na época, foi ter conseguido que a chamada 

Constituição Cidadã, de 1988, incumbisse ao Estado a missão de erradicar o analfabetismo no 

Brasil, além de reconhecer que o direito à educação básica só será pleno e garantido por meio 

da cooperação entre a União e a sociedade civil.  

 Em 1990, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(Unesco) anuncia que aquele ano seria o Ano Internacional da Alfabetização. Diversos 

intelectuais da educação, em cujos países de origem a obra de Freire havia sido difundida e 

reconhecida, interessaram-se sobre qual seria a resposta do educador frente a um novo contexto 

social e político que se verificou nesse período (NÉSPOLI, 2013, p. 34).  

 Nesse sentido, Paulo Freire procurou apontar quais seriam os caminhos para a educação 

popular, em especial, a alfabetização, em âmbito mundial (NÉSPOLI, 2013, p. 34). Sob essa 

perspectiva, Paulo Freire (2000, p. 70) argumenta: 

 

Acho que seria importante durante todo o trabalho do Ano Internacional da 

Alfabetização, insistir e lutarmos para que este grande esforço tenha continuidade no 

tempo e na luta pela construção de uma educação pública e popular.  

 

Santos (2008, p. 272) e Néspoli (2013, p. 34) chamam a atenção para o caráter semântico 

do termo movimento, que deveria ser prontamente diferenciado de qualquer significação que 



35 

remetesse o movimento popular a campanhas de alfabetização, tão difundidas em anos 

anteriores, no plano governamental, especificamente durante o regime militar, pois, 

 

Todos tinham o compromisso com a escolarização básica de jovens e adultos 

incorporados à luta por uma escola pública popular e com a questão da continuidade 

do processo de alfabetização, propondo o desdobramento na pós-alfabetização e 

criando condições para que os participantes deste movimento se engajem na luta para 

reivindicação do prosseguimento da sua escolarização básica. (SÃO PAULO, 198910 

apud SANTOS, 2008, p. 272). 

 

 Segundo Santos (2008, p. 273), foi decidido pelos seguintes componentes que a 

manifestação da SME, sob a gestão de Freire, as frentes de educação popular e educadores 

atuantes na SME, em conjunto, atenderiam pelo termo movimento, dando o sentido de 

mobilização e engajamento dos setores populares organizados da sociedade, principalmente 

daqueles que já desenvolviam trabalho educacional junto a jovens e adultos.  

 Para Néspoli (2013, p. 34), havia o desejo de Freire, sob essa ótica, em fortalecer os 

movimentos já existentes de educação popular, que, por sua vez, enxergaram na gestão do 

educador frente à SME a oportunidade em poder trabalhar e construir, junto ao Estado, um novo 

projeto pedagógico, que indicasse rupturas com velhas políticas. Assim, no anseio de oficializar 

as relações entre Estado e movimentos sociais, além de educadores da SME, foi criado o Mova-

SP (NÉSPOLI, 2013, p. 35), sob a seguinte estrutura: 

 

a) No âmbito da SME: uma coordenação central e uma equipe responsável pelo 

desenvolvimento do programa, pelo convênio com entidades assistenciais, sociedades 

e associações regularmente constituídas e pela criação do Fórum dos Movimentos 

Populares de Alfabetização de Adultos da Cidade de São Paulo (Fórum Municipal) 

que iria estabelecer as diretrizes e os princípios gerais do Mova; b) No âmbito das 

associações conveniadas: elas tiveram que construir a sua estrutura organizada, 

inclusive jurídica, e contribuir para a constituição do Fórum dos Movimentos de 

Jovens e Adultos da Cidade de São Paulo (Fórum Municipal). Esse Fórum 

caracterizou-se como espaço de discussão política, de decisão coletiva, de auto-

organização, de debate, de encaminhamento e de negociação tanto das próprias 

propostas quanto daquelas apresentadas pela SME. (SANTOS, 2008, p. 273). 

 

 Obedecendo a essa estrutura, o anseio de Paulo Freire fincava bandeira na construção 

de um movimento de eminente caráter político, ao mesmo tempo em que, concomitantemente 

e por meio da alfabetização, “[...] procurava desenvolver um processo de conscientização dos 

envolvidos que incorresse num incremento à luta popular” (NÉSPOLI, 2013, p. 35).  

 Desse modo, segundo Néspoli (2013, p. 35), os seguintes objetivos tornam evidente a 

concepção de alfabetização defendida pelo Mova: 

 

                                                           
10  SÃO PAULO. Prefeitura Municipal. Projeto do Movimento de Alfabetização e pós-alfabetização para o 

município de São Paulo. São Paulo: SME, 1989. 
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1. Desenvolver um processo de alfabetização que possibilite aos educandos uma leitura 

crítica da realidade; 2. Através do Movimento de Alfabetização contribuir para o 

desenvolvimento da consciência política dos educandos e educadores envolvidos; 3. 

Reforçar o incentivo à participação popular e a luta pelos direitos sociais do cidadão, 

ressaltando o direito básico à educação pública e popular; 4. Reforçar e ampliar o trabalho 

dos grupos populares que já trabalham com alfabetização de adultos na periferia da cidade. 

(SÃO PAULO, 1989, p. 3). 

 

 Em concordância a esses termos, Santa (2008, p. 273) coloca que a fundamentação, 

tanto teórica quanto metodológica, é concebida, na alfabetização, enquanto emancipatória, de 

modo que propicia aos educandos a participação da transformação sócio-histórica da sociedade 

em que está inserido. Para a autora, essa concepção engloba o trabalho pedagógico, possui 

aspecto sociopolítico, além do desenvolvimento da compreensão crítica do texto e do contexto 

sociohistórico por parte do leitor/educando. 

 Para Néspoli (2013, p. 36), transparece nos objetivos do Mova, enquanto movimento de 

forte atuação e mobilização, o caráter popular da administração de então, da prefeita Luiza 

Erundina (1989-1992), visto que: 

 

[...] o programa busca incorporar, por meio de mecanismos de participação direta, os 

anseios da população por educação básica, ao mesmo tempo em que procura incitar, 

a partir da mesma participação, a organização da sociedade civil.  

 

 Historicamente, conforme os termos de Néspoli (2013, p. 36), o Mova-SP teve seu 

lançamento público em 29 de outubro de 1989, e a implementação do projeto se deu com a 

parceria entre a SME e 14 entidades. Pelo Mova-SP, até o seu cancelamento, em 1993, passaram 

aproximadamente 20 mil educandos, reuniram-se cerca de 70 entidades e foram abertos cerca 

de mil núcleos de alfabetização por toda a cidade de São Paulo (NÉSPOLI, 2013, p. 36). 

 Com a gestão de Paulo Maluf, a partir de 1993, houve a perda do apoio estatal, o que 

não impediu, segundo Néspoli (2013, p. 36), que várias instituições procurassem se manter 

organizadas em torno dos objetivos do Mova, buscando novas parcerias. Entre essas 

instituições, estão o Instituto Paulo Freire, o Núcleo de Trabalhos Comunitários (NTC) da PUC-

SP e o Instituto de Alfabetização, Cultura e Educação Popular (IACEP), órgão ligado à Central 

Única dos Trabalhadores (CUT), nos termos de Moacir Gadotti (200811 apud NÉSPOLI, 2013, 

p. 36). 

 Para Gadotti (2008 apud NÉSPOLI, 2013, p. 37), a força e a originalidade do Mova – o 

que garantiu sua sobrevivência – está no sistema de parcerias no seio da sociedade civil, 

incorporando diversos elementos da cultura política, que o autor chama de modelo 

                                                           
11  GADOTTI, Moacir. MOVA, por um Brasil Alfabetizado. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2008. (Educação 

de Adultos). 
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participacionista, presente entre muitos setores da sociedade no contexto da luta contra a 

ditadura militar. Assim sendo, a proposta de participação dos setores populares da sociedade 

presente no Mova possibilitou que novos atores adentrassem ao jogo político brasileiro (os 

movimentos sociais), com suas respectivas pautas de reivindicações (NÉSPOLI, 2013, p. 37), 

o que seria o germe para um processo de transformação social.  

 Nesse sentido, a experiência do Mova-SP foi referência para o surgimento de vários 

programas de alfabetização por meio de educação popular e emancipatória destinados a jovens 

e adultos, cujo enfoque está na possibilidade de integrar saberes adquiridos (acadêmicos) no 

contexto escolar às respectivas experiências de vida. Desse modo, a reunião de todas essas 

experiências e movimentos de educação popular constitui-se, atualmente, na rede Mova-Brasil, 

no intento de estruturar e fortalecer os núcleos de educação popular presentes em todo o país 

(SANTOS, 2008, p. 274). 

 

1.3.1 Círculos de Cultura 

 

 Segundo Dantas e Linhares (2010), os Círculos de Cultura formaram-se por meio de 

agrupamentos de trabalhadores populares, que, sob a coordenação de um educador, que, por 

sua vez, tinha por função administrar uma dada temática, discutiam assuntos pertinentes aos 

interesses dos próprios trabalhadores, cuja função era trazer esses assuntos para o debate 

coletivo.  

 Embora não tivesse na alfabetização seu principal ponto, era por meio dela que se 

objetivava chegar ao ponto crítico em se formar pessoas que pudessem transformar seu meio; 

essa base, destarte, deveria vir da significância dos temas discutidos, assim como via a 

introdução do conteúdo por meio do debate e do estudo do contexto (DANTAS; LINHARES, 

2010). Segundo os teóricos Schram e Carvalho (2007, p. 2), o pensar educação na perspectiva 

de Paulo Freire é querer um local em que os conteúdos sejam significativos, e que mesmo o 

currículo seja pensado para ser significativo, pensado de modo que a aprendizagem seja efetiva, 

que a pedagogia seja crítica, que desafie o educando a pensar sua própria realidade, a realidade 

social, política e histórica, e o profissional de ensino, o educador, por meio da concepção de 

Paulo Freire, seja capaz de ensinar “[...] os conteúdos de sua disciplina com rigor e com rigor 

cobra a produção dos educandos, mas não esconde a sua opção política na neutralidade 
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impossível de seu quefazer” (FREIRE, 2000,12 p. 44 apud SCHRAM; CARVALHO, 2007, p. 

2). 

 Assim, caracteriza-se Círculo de Cultura, mais que uma disposição coletiva, por um 

método cujo fundamento está na proposta pedagógica de caráter radicalmente democrático e 

libertador, o que propõe uma aprendizagem integral, que rompe com a fragmentação e requer 

uma tomada de posição frente aos problemas vivenciados em determinado contexto (DANTAS; 

LINHARES, 2010).  

 Logo, de acordo com as teóricas, os Círculos de Cultura, em termos pedagógicos, detêm 

na criticidade a leitura de mundo, fundamental à transformação social, entretanto não 

descartando o conteúdo específico que faz a mediação entre determinado educando e seu 

ambiente, principalmente o político e o social, o que possibilita a tomada de consciência, 

mediante o diálogo e o debate, e a tomada de consciência do trabalho, desvelando-se, assim, a 

realidade, por meio das construções ideais com base nos contextos social, político, econômico 

e cultural. 

 Para Freire (2000, p. 126), 

 

Você, eu, um sem-número de educadores sabemos todos que a educação não é a chave 

das transformações do mundo, mas sabemos também que as mudanças do mundo são um 

quefazer educativo em si mesmo. Sabemos que a educação não pode tudo, mas pode 

alguma coisa. Sua força reside exatamente na sua franqueza. Cabe a nós pôr sua força a 

serviço de nossos sonhos. 

 

 Nesse sentido, conforme os termos de Brandão (2008, p. 69), o Círculo de Cultura, em 

sua vocação transformadora, tanto de pessoas quanto da sociedade, é uma crítica ao que Paulo 

Freire conceituou como educação bancária – tradicional, hierárquica, não democrática e 

destoada da realidade do aluno – pois dispõe as pessoas em torno de uma roda – diferentemente 

da disposição enfileirada – em que, visivelmente, ninguém ocupa um lugar de destaque. Desse 

modo, o professor, que detém o saber acadêmico, destaca-se como o monitor, pois ensina aquele 

que não detém esse saber, além de também desempenhar o papel de coordenador das discussões 

que surgem e se propor a construir, em conjunto com os alunos, o saber solidário, momento em 

que todos têm a oportunidade de aprender e ensinar. (BRANDÃO, 2008, p. 69). 

 De acordo com Dantas e Linhares (2010), a roda consistia num lócus privilegiado de 

comunicação-discussão, pois, por meio do aprendizado em ouvir o outro, havia a 

problematização e, com ela, as possíveis soluções oriundas da expressão e do diálogo, todas 

essas ações conjuntas, realizadas de modo democrático, sem a previsão de linhas hierárquicas. 

                                                           
12  FREIRE, Paulo. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: Unesp, 2000. 
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Nesse sentido, cabe compreender uma visão de Freire acerca da significação em relação ao 

respeito à identidade, à dignidade, o que leva à autonomia do educando, pois: 

 

Saber que devo respeito à autonomia, à dignidade e à identidade do educando e, na 

prática, procurar a coerência com este saber, me leva inapelavelmente à criação de 

algumas virtudes ou qualidades sem as quais aquele saber vira inautêntico, palavreado 

vazio e inoperante. (FREIRE, 2006a, p. 62).  

 

 Assim, tendo como princípios metodológicos o respeito pelo educando, a conquista da 

autonomia e a dialogicidade, os Círculos de Cultura, nos termos de Dantas e Linhares (2010), 

estruturalmente, consistiam em: investigação do universo vocabular, que consistia na relação 

(listagem) de palavras de uso corrente, entendida como modo de vida dos grupos em suas 

interações sociais e em relação ao mundo do trabalho; com base nessa investigação, eram 

obtidas as palavras geradoras, as unidades básicas de orientação aos debates, de maneira que 

faziam surgir os chamados temas geradores, que, por sua vez, vinculava-se ao princípio de 

interdisciplinaridade, visão holística do processo de formação por meio da integração dos 

conteúdos (DANTAS; LINHARES, 2010). 

 Nesse sentido, para Brandão (2008, p. 69), o Círculo de Cultura, mais que uma simples 

metodologia ou técnica de ação coletiva, é a própria base para o aprendizado por meio do 

compartilhamento de palavras e audições. Logo, para o autor, a experiência didática proposta 

pelo Círculo é definida pelo “[...] suposto de que aprender é aprender a ‘dizer a sua palavra” 

(BRANDÃO, 2008, p. 69).  

 Em termos metodológicos, as autoras Dantas e Linhares (2010) ainda colocam como 

pertinente à estrutura a tematização. Processo paralelo à construção dos temas geradores, o 

objetivo da tematização era codificar13 – e descodificar – os temas que poderiam ser trabalhados 

na obtenção tanto das palavras quanto dos temas geradores por meio das discussões, buscando, 

por meio dessa ação, a consciência do vivido, da experiência, além do significado social dessas 

experiências, o que possibilitava a ampliação do conhecimento e a compreensão dos educandos 

ante a própria realidade (DANTAS; LINHARES, 2010). 

 Para Freire (2003, p. 62), esses processos de investigação do objeto de estudo, assim 

como suas correlações e sua pertinência ao mundo dos educandos, particular e coletivamente, 

propiciam a concretude existencial, a aplicabilidade, em sentido real e localizado, do que se 

                                                           
13  Para Dantas e Linhares (2010), a codificação pode se dar por várias ações – a exposição de uma imagem, 

fotografia, desenho, imagem viva – que, em seu tempo, deverão suscitar debates. Compreende-se, nesse 

sentido, que cada pessoa, ainda que de maneira rudimentar, compreenda, em seu interior, os conteúdos 

necessários de que se utilizará para contribuir com as discussões. 
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tematiza nos Círculos, tanto por meio do que se explicita quanto por meio do que se 

compreende, ou apreende.  

 Assim, segundo Gutiérrez (2008, p. 72), Paulo Freire afirma que, particularmente, a 

alfabetização é um ato de conhecimento que implica a relação entre contextos dialeticamente 

postos – o teórico, que, mediante a abstração, busca a razão de ser dos fatos, e o concreto, que, 

processualmente, consiste na codificação das situações existenciais por meio das concepções 

internalizadas dos educandos. 

 Por fim, a problematização, de modo a ser o momento decisivo do ciclo do processo 

metodológico, conforme Dantas e Linhares (2010), busca superar uma visão ingênua em relação 

aos temas, assim como suas implicações, por meio de uma postura crítica, que seja capaz de 

transformar o contexto em que se vive. Ao sujeito que detém essa natureza de visão, ao contrário 

de Paulo Freire que dá ênfase ao conceito de sujeito práxico, aquele que discute os problemas 

observados por meio do diálogo. Logo, para Paulo Freire (2003, p. 69),  

 

O importante, do ponto de vista de uma educação libertadora, e não “bancária”, é que, 

em qualquer dos casos, os homens se sintam sujeitos de seu pensar, discutindo o seu 

pensar, sua própria visão do mundo, manifestada implícita ou explicitamente, nas suas 

sugestões e nas de seus companheiros.  

 

 Nesse sentido, para Dantas e Linhares (2010), o sujeito se transforma tanto na ação de 

problematizar quanto de detectar e investigar novos problemas, servindo como objeto de 

transformação com forte atuação em seu meio. Desse modo, a problematização emerge como 

ferramenta pedagógica, como elemento de práxis social, de maneira a manifestar um mundo 

expresso por meio das formulações, em primeiro momento, do indivíduo, e, em seguida, do 

grupo social componente do Círculo, e, quiçá, da comunidade (DANTAS; LINHARES, 2010).  

 Assim, o diálogo constitui-se no elemento-chave, o que possibilita que educandos e 

educadores sejam sujeitos atuantes, ampliando o olhar crítico. Para Zitkoski (2008, p. 117), é 

por meio do diálogo que é impulsionada a força para o pensar crítico-problematizador em 

relação à condição humana do mundo. Nesses termos, Freire (2003, p. 64) considera 

 

O que é o diálogo, nesta forma de conhecimento? Precisamente essa conexão, essa 

relação epistemológica. O objeto a ser conhecido, num dado lugar, vincula esses dois 

sujeitos cognitivos, levando-os a refletir juntos sobre o objeto. O diálogo é a 

confirmação conjunta do professor e dos alunos no ato comum de conhecer e 

reconhecer o objeto de estudo. Então, em vez de transferir o conhecimento 

estaticamente, como se fosse uma posse fixa do professor, o diálogo requer uma 

aproximação dinâmica na direção do objeto.  
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 Diálogo, desse modo, segundo Dantas e Linhares (2010), tem conceitualmente a 

amorosidade, em contraponto à ideia de opressão e dominação, situando a humildade como o 

substantivo preeminente à aprendizagem, tanto do educando quanto do educador.  

 Assim sendo, a ampliação do olhar por meio de todo o processo aqui descrito 

anteriormente, com amparo no que Dantas e Linhares (2010) classificam como ação-reflexão-

ação, além do desenvolvimento de uma consciência crítica oriunda da problematização, permite 

que homens e mulheres se percebam enquanto sujeitos históricos, de maneira a ser vislumbrada 

a esperança de que, com o desenvolvimento dessa criticidade, a transformação seja cada vez 

mais real, pois o processo em si, conforme sugere o ciclo metodológico do Círculo de Cultura, 

demanda paciência histórica do amadurecimento coletivo, de modo que a reflexão e a 

transformação sejam, de fato, sínteses elaboradas por ele (DANTAS; LINHARES, 2010). 

 Assim, o Círculo de Cultura é, segundo Freire (2000, p. 80), a clara tradução da 

necessidade do diálogo, do se discutir junto, já que para o educador a democracia 

 

[...] é forma de vida, se caracteriza, sobretudo por forte dose de transitividade de 

consciência no comportamento do homem. Transitividade que não nasce e nem se 

desenvolve a não ser dentro de certas condições em que o homem seja lançado ao 

debate, ao exame de seus problemas comuns. 

 

Segundo Paulo Freire, os Círculos de Cultura são espaços nos quais, dialogicamente, se 

ensina e se aprende, ou seja, é um tempo/lugar onde todos têm a palavra, onde todos leem e 

escrevem o mundo a partir das suas realidades e dele tomam consciência e da sua importância 

nesse mundo, ampliando a própria capacidade de refletir sobre o próprio mundo, o trabalho, a 

possibilidade de transformar o mundo num encontro de conhecimento crítica (Freire, 1967). 

Freire pensa a realização de Círculos de Cultura como encontros reflexivos que 

coloquem a educação como troca cultural, como politização das consciências, sempre em 

desenvolvimento. Reúne seres aprendentes e inacabados para vivenciar práticas solidárias, 

colaborativas, participativas e conscientes que representem uma mudança na sua vida, um olhar 

que supera o conhecimento ingênuo e o torna crítico e transformador, redesenhando utopias 

passíveis de construir coletivamente. 

 

1.4 A Educação de Jovens e Adultos no município de Guarulhos 

 

 A Educação de Jovens e Adultos, em Guarulhos, município localizado na região 

metropolitana de São Paulo, segundo documento intitulado Formação Permanente, publicado 

pela Secretaria Municipal de Educação dessa cidade, conta com ações localizadas entre as 
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décadas de 1960 e 1970, com o atendimento municipal ao Ensino Supletivo (GUARULHOS, 

2010, p. 13). 

 De acordo com o documento Formação Permanente (GUARULHOS, 2010, p. 13), no 

Supletivo, a formação de educadores, assim como a da equipe de supervisoras, era realizada 

por profissionais da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas de São Paulo (CENP-

SP) e da Diretoria Regional de Ensino – DRE 4 Norte – Guarulhos. Nessas formações, eram 

discutidos textos de educadores, especificamente sobre a educação de jovens e adultos, 

pautados no pensamento de Paulo Freire. As formações ocorriam mensalmente, em horário de 

trabalho do educador, e eram destinadas a estudo e pesquisa com vistas à melhoria do ensino 

nessa rede municipal de educação. (GUARULHOS, 2010, p. 13). 

 Isso ocorreu até o ano de 1983, quando as reuniões de formação passaram a ser 

realizadas, em totalidade, pelas supervisoras de Ensino Supletivo da Secretaria Municipal de 

Educação de Guarulhos (SME-Guarulhos). Nessa época, conforme o documento relata, havia 

demanda de 1.400 educandos, instalados em 21 espaços, tais como igrejas, empresas, 

associações, salas cedidas pela sociedade civil, entre outros. 

 A partir de então, várias orientações, em primeiro momento, tomaram postura, fazendo 

com que ações embrionárias fossem desenvolvidas ao ponto em que chegaram atualmente. 

Nesse sentido, em termos da EJA, em 1997, sob a orientação curricular proposta pelo MEC, o 

currículo da Rede Municipal de Educação de Guarulhos foi se alterando, em atendimento às 

demandas pedagógicas e de público de então. Desse modo, as reuniões de formação passaram 

a ser realizada em setores regionais e por áreas do conhecimento, por profissionais da SME-

Guarulhos. (GUARULHOS, 2010, p. 16).  

 Nesse mesmo ano, segundo o documento Formação Permanente (GUARULHOS, 

2010, p. 16), foi implantada a Alfabetização de Adultos, com um ano de duração, antecedendo 

os quatro primeiros termos da suplência, de modo a preparar o educando à formação regular 

nos parâmetros da EJA. Essa iniciativa foi denominada Projeto de Educação e Valorização do 

Adulto (PEVA).   

 A partir de 2001, o atendimento à EJA passou a ser Ensino Fundamental Regular de 

Jovens e Adultos, constituído por três ciclos: I, II e III, sendo o último um projeto piloto, 

denominado Projeto Servidores; todavia, ainda, a EJA no município era tratada por ensino 

supletivo (GUARULHOS, 2010, p. 20). O que é destacado pelo documento, também, é a 

implantação do Mova, fruto do convênio entre SME- Guarulhos e entidades sociais. 

 Em 2006, a SME-Guarulhos, em parceria com o governo federal de então, implantou o 

Programa Nacional de Inclusão do Jovem (Projovem), com a finalidade de incluir na educação 
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fundamental, de 6º a 9º anos – ainda sob a terminologia 5ª a 8ª séries – jovens que não tiveram 

a oportunidade a essa etapa de escolaridade em tempo de vida adequado (GUARULHOS, 2010, 

p. 20). Desse modo, o atendimento ao público da EJA cresceu significativamente, e, em 2010, 

a Rede Municipal de Educação mantinha nos bancos escolares cerca de 11.900 educandos, 

segundo o documento Formação Permanente (GUARULHOS, 2010, p. 20). 

 Por fim, a partir de 2014, segundo documento da SME-Guarulhos intitulado 

Planejamento 2014 (GUARULHOS, 2014a, p. 8), o governo municipal passa a ofertar a 

Educação de Jovens e Adultos no município conforme adequação às características, 

necessidades, interesses, condições de vida e de trabalho dos educandos, oportunizando 

condições educacionais apropriadas com oferta de qualificação profissional e semestralidade, 

na perspectiva de oferecer uma educação de qualidade social que atenda a esse público, 

estimulando sua permanência. 
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CAPÍTULO II - A EPG “HAMILTON FÉLIX DE SOUZA” COMO CAMPO DE 

PESQUISA/INTERVENÇÃO  

 

No percurso deste capítulo será descrito o funcionamento da modalidade de EJA na EPG 

“Hamilton Félix de Souza”, escola municipal em Guarulhos na qual esta pesquisa-intervenção 

foi realizada. Inicialmente, se descreve a escola em torno das finalidades que essa modalidade 

tem no contexto da perspectiva educacional daquele município e, posteriormente aspectos do 

trabalho dos professores naquele estabelecimento de ensino. 

 

2.1 A escola e seu contexto  

 

O município de Guarulhos faz parte da Região Metropolitana de São Paulo. No estado 

de São Paulo é o segundo mais populoso e detém o quarto maior produto interno bruto (PIB). 

A região de Cumbica é um dos sete subcentros do município, cortada por três rodovias, espaço 

urbano com divisa com a cidade de São Paulo que concentra o maior parque industrial de 

Guarulhos, 50% das indústrias do município ali se localizam. 

Situado na Região de Cumbica, o Bairro Jardim Cumbica é cercado por comunidades 

que se desenvolveram em torno das fábricas, de modo desordenado, ao mesmo tempo em que 

o bairro foi alvo de investimento imobiliário e até hoje há uma expansão de imóveis, 

especialmente, conjunto de prédios tanto populares que vão transferindo populações, quanto de 

aquisição própria, ainda há polos de situações não regulares, ruas sem pavimentação, falta de 

saneamento básico e contingente violência. 

A EPG “Hamilton Felix de Souza” está situada nesse bairro em crescimento permanente 

e urbanização em processo. Foi inaugurada em 2014, construída no complexo de um Centro 

Unificado de Educação (CEU), ambiente público utilizado para práticas educativas, esportivas, 

culturais e de lazer, visando integração social e familiar; abriga cerca de 800 educandos, 

organizados em dois segmentos, o Ensino Fundamental e a modalidade EJA Fundamental 

(equivalente aos nove anos de escolaridade) que são advindos dessa diversificada composição 

social do bairro. O atendimento de creche e pré-escola é feito por outra EPG também instalada 

no complexo CEU. 

O espaço interno EPG “Hamilton Felix de Souza” é amplo da escola é acessível para 

portadores de deficiência, com 10 salas de aula, previstas para cerca de 30 alunos, equipadas 

com lousa, projetor de vídeo, acesso internet Banda Larga e uma sala de recursos 

multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE). Há salas para diretoria, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
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secretaria, educadores, cozinha para servidores, cozinha e refeitório para alimentação escolar, 

pátio descoberto para convívio e brincadeira, instalações sanitárias suficientes e adequadas a 

estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida, despensa e almoxarifado. O espaço 

externo, a quadra esportiva e o anfiteatro é utilizado em conjunto com o CEU, sendo 

cronogramas de utilização negociados com a administração daquele centro. 

A escolha do patrono da escola pesquisada, Hamilton Félix de Souza se deu pela 

trajetória de vida desse educador paranaense fixado em Guarulhos, que nasceu em oito de maio 

de 1940 e estudou Letras na capital paulista, Pontifica Universidade Católica na qual atuou em 

lutas estudantis e partidárias, tendo concluído estudos Faculdade de Filosofia e Letras de 

Guarulhos. Em Guarulhos participou ativamente de movimentos populares em prol da melhoria 

das condições de vida no município; foi vice-presidente do Conselho Comunitário no Parque 

CECAP, um importante bairro que se desenvolveu nos anos de 1970. 

Tornou-se professor de Língua Portuguesa, lecionou em diferentes escolas como EE. 

Vereador Antônio de Ré, EPG Francisco Antunes Filho, EE. Sebastião Walter Fusco, EE. Prof. 

Roberto Alves dos Santos, assumindo participação ativa no Sindicato dos Professores 

(APEOESP), no qual empenhou-se na construção de uma escola pública laica, democrática, 

que oferecesse uma educação de qualidade, gratuita, para todos e em todos os níveis. No âmbito 

da política local se filiou ao Partido Comunista do Brasil, atuando em diversos cargos, ganhando 

destaque como militante pela reconstrução da democracia na cidade.  

A EPG em estudo, especificamente na EJA, seguiu os passos de seu patrono e mobilizou 

energia para, em busca um diagnóstico permanente dos educandos daquela escola, enquadrar 

os projetos didáticos às necessidades reais, ampliando as potencialidades discentes e as 

oportunidades de aprender, sem desprestigiar os conhecimentos de vida que jovens e adultos 

carregam, num refletir sobre suas condições de existência, seu valor cultural e sua importância 

no mundo, nas batalhas cotidianas por condições de um viver melhor, no estímulo da 

participação social e na expansão da consciência crítica. 

A intervenção com o grupo de professores da EJA ocorreu no segundo semestre de 2017, 

período no qual estavam matriculados 187 educandos, divididos em cinco turmas, duas do Ciclo 

I (anos iniciais do Ensino Fundamental) e três turmas do Ciclo II (correspondente aos anos 

finais do Ensino Fundamental). Em simultâneo, cerca de 30 educandos participavam do 

MOVA, projeto da Secretaria da Educação em parceria com a sociedade civil que trabalhava 

noções de alfabetização, sem escolarização. 

A EJA da EPG “Hamilton Felix de Souza” no ano da realização da pesquisa, atendia a 

população diversificada do entorno escolar, estudantes que procuraram a escola para recuperar 
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a escolaridade e traziam suas variadas realidades culturais e sociais. Em comum têm serem 

trabalhadores, com idades entre 15 e 70 anos; os mais jovens, em sua maioria, tiveram 

dificuldades de se manter no sistema escolar, muitas vezes expulsos, direta ou indiretamente, 

diante da sua inadequação às regras e formas de trabalho que a escolarização na idade certa 

ofereceu. Grande parte desses estudantes vislumbra o retorno à escolaridade como possibilidade 

de mais oportunidade de trabalho ou salário, de melhoria de comunicação com as gerações mais 

novas nas famílias ou de convivência com pessoas da mesma faixa mediada pelo estudo. 

Os profissionais que atuavam na EJA na EPG “Hamilton Félix de Souza “, no tempo de 

realização da pesquisa eram: uma diretora, uma coordenadora pedagógica da EJA, dez 

professores nos Ciclos I e II, inclusive em áreas específicas como Arte, Educação Física e 

Inglês. Todos esses educadores foram admitidos por concurso público, são, no mínimo 

licenciados, frequentam formação contínua, inclusive pós-graduação lato e stricto sensu em 

áreas de atuação ou complementares.  

Naquele período, no apoio administrativo a escola contava com um assistente de gestão 

e no operacional com duas cozinheiras, duas faxineiras e dois controladores de portaria. Havia, 

também um apoio externo da secretaria de educação com o objetivo de orientação legal, 

administrativa e pedagógica que se realizava por ações de Supervisão Escolar e 

Acompanhamento Pedagógico. 

De forma geral a EPG “Hamilton Félix de Souza” é uma escola com estrutura material e 

humana suficiente para garantir um EJA que facilite aos estudantes a conquista de suas 

expectativas, avançando com práticas que mantenham a motivação e, ao mesmo tempo em que 

escolariza, também estimula a consciência crítica e a participação dos jovens e adultos no 

processo de recuperar a oportunidade de estudo, valorizando seu saber cotidiano. 

Essa perspectiva está presente nas finalidades da EJA em Guarulhos, expressas no seu 

referencial curricular o QSN, Quadro dos Saberes Necessários, sobre o qual a pesquisa se 

debruçou para fundamentar a intervenção com Círculos de Cultura com educadores que atuam 

nos diferentes grupos na EPG “Hamilton Félix de Souza “. 

A EPG “Hamilton Félix de Souza” é entendida como um espaço de ampliação da 

experiência humana, não se limitando, portanto, somente às experiências cotidianas dos 

educandos, mas também trazendo novas informações das áreas do conhecimento 

contemporâneas (GUARULHOS, 2009), por isso, os saberes elencados a partir do previsto no 

QSN são trabalhados em forma de projetos que envolvem o que os educandos trazem de sua 

vida escolar, social e cultural, como por exemplo, realização de momentos de troca de vivências 
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regionais, da cultura de origem e do narrar a experiência de estudo dentro e fora da idade 

prevista (saraus literários, encontro de educandos, Jogos Escolares14).  

 

2.1.1 Finalidades da Educação de Jovens e Adultos e o referencial curricular de Guarulhos 

 

O QSN, Quadro dos Saberes Necessários é o referencial curricular de Guarulhos que, 

tendo resultado de um processo de construção coletiva entre 2008 e 2009 com professores da 

rede, além de outros setores internos como gestores e servidores, educandos, famílias e dos 

Conselhos Escolares, representou uma das bases da pesquisa-intervenção na EPG “Hamilton 

Félix de Souza”, contribuiu para que aprofundar a reflexão-ação, desde a discussão conceptual 

até a práxis didática. 

Esse documento expressa, de forma geral, as finalidades, o perfil dos educandos e os 

saberes a serem trabalhados em cada grupo de educandos identificados, crianças de 0 a 3 anos 

e 4 e 5 anos, na educação infantil, dos educandos do Ensino Fundamental de crianças nos anos 

iniciais (aqueles que a prefeitura oferece) e a EJA.  

Embasado numa concepção crítica de EJA, coloca o educando como sujeito de sua 

aprendizagem, possuidor de uma história e capaz de avançar a sua consciência para uma forma 

crítica, como Paulo Freire advogou em toda a sua obra e em seus projetos. 

Nesse amplo documento, se define as finalidades da EJA Guarulhos, como aquelas que 

pretendem resgatar  e revalorizar os conhecimentos anteriores dessa parcela social da população 

que foi alijada da escolaridade na idade certa, na medida em que, se compreende a educação como 

direito de todo cidadão, bem como, possibilitar uma escolarização que considere sua vida e 

trabalho, porque carrega experiências que a escola  precisa valorizar, uma cultura popular que 

essa instituição começa a abranger. Dessas finalidades emanam áreas disciplinares que refletem 

uma estrutura interdisciplinar, mesmo que de forma a garantir os saberes para cada eixo, tendo 

como norteador principal o mundo do trabalho. 

O QSN indica, ainda, diretrizes metodológicas em consonância com as orientações 

curriculares do Ministério da Educação e dos órgãos que especificam políticas para EJA, 

ultrapassando-os quando anuncia um currículo baseado em saberes em transformação, visando 

à identificação e valorização das diferentes trajetórias dos educandos jovens e adultos, dentro 

de uma perspectiva que envolve estudo do meio, problematização, relatos pessoais de modo a 

realizar um projeto educativo que reflita as necessidades dos educandos. 

                                                           
14 Em Guarulhos são realizados jogos esportivos e populares com participação da Modalidade EJA. 
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Tanto o QSN, bem como, outros documentos orientadores das práticas nas escolas da 

rede municipal, expressa a Educação de Jovens e Adultos em Guarulhos com uma concepção 

de sociedade e de cidadania que respeita a integralidade do sujeito e o seu direito de construir 

e reconstruir sua própria trajetória educativa. 

Dessa forma, indicam que o objetivo geral que orienta a EJA é contribuir com a 

formação de pessoas inseridas no mundo do trabalho e no exercício da cidadania, cujos 

conhecimentos e habilidades sejam partes constituintes de um projeto de vida, tornando-se 

educação integral que articula as experiências que cada educando traz.  

Objetiva, ainda, fomentar a apropriação pelos educandos, mesmo os que não tiveram 

oportunidade de estudar no tempo certo, de ferramentas cognitivas, tecnológicas e sociais como 

forças motrizes e valorativas que contribuam para a leitura crítica da lógica da sociedade, de 

modo a desenvolver no sujeito a autonomia na interação social e política na sociedade.  

 

2.1.2 Os eixos curriculares da Educação de Jovens e Adultos em Guarulhos 

 

O referencial sinaliza que o trabalho didático na EJA, para de fato encontrar os saberes 

de origem em cada educando e em todos, deve ser feito por eixos de saberes integrado 

interdisciplinar. Um eixo é denominado Natureza e Sociedade ao encontro das áreas de Ciências 

e Ciências Sociais, visando compreender as relações que se dão entre os homens como contatos 

interculturais definidores de sua identidade pessoal e social. A escolarização passa a ser 

exercício da consciência de pertencimento a uma classe social que precisa transformar a 

realidade e agir no cotidiano, mas, nos limites da instituição escolar, adapta no que é necessário 

para o cotidiano, especialmente o urbano, conciliando o mundo escolar, fabril, familiar, que 

pressupõem mudança de comportamento e atitudes frente ao seu potencial epistemológico 

forjado pelo mundo do trabalho.  

O eixo curricular Cultura e Linguagem, inclui Educação Física, Arte, Cultura e Língua 

Estrangeira (Inglês e/ou Espanhol) e apresenta como possibilidade crítica perceber a cultura 

como fenômeno coletivo, produção intencional e acumulável que transforma a natureza e 

estabelece o trabalho como atividade humana realizadora que compõe o Homem, na mesma 

medida em que o aliena, se o indivíduo carece da consciência de si mesmo e do outro.  

Nesse eixo é possível, ainda, absorver a leitura e a escrita como ferramentas que 

permitem compreender as relações entre educação, cidadania e trabalho. Com foco num letrar 

quando alfabetiza que lembra o sentido que a obra de Paulo Freire coloca para a alfabetização: 

uma tomar posse do conhecimento anterior para gerar outro sistematizado - o aleatório código 
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de letras e sílabas que, se associados ao real, potencializam a compreensão de seu 

funcionamento.  

Sem deixar de estimular a compreensão do mundo do trabalho que cerca os jovens e 

adultos, a área de Linguagem Matemática, é vista como eixo curricular da Educação de Jovens 

e Adultos pelo QSN, aquela que abre um potencial de releitura do cotidiano de forma 

estruturada pelo que a Matemática, ao longo do tempo, transformou em expressões capazes de 

sintetizar conceitos. 

Há, ainda, um eixo fundamental que transpassa os demais que é a Corporeidade, fator 

presente na formação integral do humano, visa a uma reflexão sobre os sentidos do corpo, à 

imagem corpórea, como ferramentas da relação com o mundo e com o outro, marcados pelas 

experiências do sujeito, sua história e suas vivências. Esse eixo permite que o currículo espaço 

de reflexão corporal. O corpo no centro do pensar que provoca a ação e participação dos educandos 

por meio de diferentes dinâmicas de grupo, jogos cooperativos, jogos dramáticos que facilitam se 

colocar no lugar do outro, trazer de si próprio o que já sabe, o que já viveu e aprender a viver com 

hábitos que lhe preservem a saúde e os coloquem como sujeitos da própria vida. 

Para o documento curricular em causa, trabalhar esse eixo é dar espaço para a 

experimentação de propostas que introduzam discussão sobre corporeidade, corpo, cultura 

corporal, saúde, no contexto de sua significação social, do trabalho, das opções religiosas, 

marcas de gênero, idades e as diversas práticas profissionais que influem nos sentidos 

produzidos pelos educandos: 

 

A corporeidade (movimento humano, cultura corporal, expressão corporal, ação ou 

conduta humana) é uma linguagem completa e complexa, a seu modo tão elaborada 

quanto as linguagens escrita e oral; são formas de linguagem que não podem ser postas 

em confronto, muito menos em competição. Dispor de apenas uma delas é acentuar a 

fragmentação humana, fortalecer a dicotomia corpo e mente e impor um outro tipo, 

talvez mais refinado de analfabetismo. (CORREA, 1999, p. 74 apud SANT’ANNA, 

2004, p. 19). 

 

O QSN é documento vivo que se espera utilizado no dia-a-dia da vida escolar. Na EJA, 

representa um rol de saberes em torno da finalidade principal de construir com os educandos 

conhecimentos socialmente sistematizados, devolvendo o direito à escolarização fora da idade 

e ampliando a consciência pessoal e social. Por isso, abriu, no contexto desta pesquisa-

intervenção, espaço para a metodologia de Círculos de Cultura com sujeitos do 

desenvolvimento curricular prenunciado, favorecendo reflexões.  

Sem nela se esvair, essa incorporação do saber culturalmente produzido fora da escola 

na escolarização, potencializa dar espaço ao conhecimento sistematizado pela escola numa 

concretude que possa ultrapassar seus próprios muros, estimulando sua ação no tecido cultural 
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no qual se insere e, sem abandonar o “senso comum” da cultura popular, avançar para o acesso 

ao conhecimento formal para todos. 

 Todo o referencial curricular conforma a prática pedagógica em torno de um trabalho 

colaborativo e autônomo por parte da escola, que realiza seu trabalho de modo conjunto e dos 

profissionais que o compõe. 

 

2.2 O trabalho colaborativo na EPG “Hamilton Félix de Souza” EJA 

 

Na escola em estudo, o trabalho educativo na EJA, sempre sinalizou um movimento 

colaborativo, norteado pela construção de um grupo coeso de professores, que compartilham 

decisões tomadas e se responsabilizam por resultados (ARNAIZ et al, 199915 apud 

DAMIANI, 2008), tentando trilhar a perspectiva de Freire de coletivo, reeducando pelo fazer 

pedagógico com um viés libertador, que subverte a ordem estabelecida no nível político, cria 

um espírito de colaboração calcado na autonomia. 

A autonomia aqui destacada tem centralidade em Paulo Freire é aquela que serve à 

construção “[...] de uma sociedade democrática que a todos respeita e dignifica [...] 

”(MACHADO, 2008, p. 53), diz respeito à liberdade, tendo em vista o impulso para quebrar os 

grilhões do determinismo capitalista, um ser autônomo que só se realiza no outro, que dele 

depende, assumindo essa dependência como derivada das próprias limitações dos produtores 

de cultura, “[...] livres para deixar cair as barreiras que não permitem que os outros sejam outros 

e não um espelho de nós mesmos” (IBIDEM). 

A noção de autonomia para Paulo Freire (2003) é uma peça-chave da construção de uma 

sociedade democrática e com capacidade para a participação política, na qual as pessoas têm 

cada uma, sua vez e sua voz de modo a contribuir, onde vivem da melhor forma, individual e 

coletivamente. 

 

2.2.1 A autonomia docente como fonte de colaboração  

 

O princípio de autonomia é interpretado, também, com base em José Contreras (2012, 

p. 211) por “[...] emancipação: liberação profissional e social das opressões. Superação das 

distorções ideológicas [...] processo coletivo dirigido à transformação das condições 

institucionais e sociais [...]”. 

                                                           
15  ARNAIZ, P. et al. Trabajo colaborativo entre profesores y atención a la diversidade. Comunidad Educativa, n. 

262, p. 29-35, 1999. 
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No caso da autonomia dos professores na autonomia que o sujeito faz profundas 

reflexões acerca do ato de ensinar, ou seja, em sentido pedagógico, para construir subjetividades 

inteligentes, capazes de reunir recursos de modo a transpor situações-limite e criar condições 

para efetivar o inédito-viável (SILVA, 2009). 

Nesse sentido, Silva (2009) destaca ainda que a autonomia, em perspectiva da 

interdependência, é uma construção cultural; logo, ela depende da relação entre os sujeitos. 

Ensinar, nesse contexto, pressupõe relação dialógica, portanto, com base na quais educadores 

e educandos interagem dialeticamente por meio de perguntas e respostas às problematizações 

que venham a surgir. Desse modo, Silva (2009) coloca que é um processo de interlocução, no 

qual as indagações se sucedem em busca da inteligibilidade dos fenômenos sociais, culturais 

ou políticos, propondo a análise crítica das diversas dimensões da conexão dos fenômenos, por 

meio do lançamento de hipóteses e definição de formas de entendimento. 

Para Machado (2008), autonomia é libertar o ser humano das cadeias do determinismo 

neoliberal, de modo a reconhecer que a história é um tempo de possibilidades. Nesse sentido, 

ainda, para Silva (2009), a autonomia é uma construção cultural que depende da relação do ser 

humano com o outro, e desses com o conhecimento. Ora, para a teórica Machado (2008, p. 53), 

pelo motivo de as pessoas serem seres de cultura, esses são necessariamente dependentes. Logo, 

para a autora, ser autônomo é assumir essa dependência radical derivada da finitude do ser, 

estando, dessa forma, livres para deixar cair as barreiras que não permitem que os outros sejam 

outros e não espelhos entre si. Desse modo, todo processo de autonomia e de construção da 

consciência nos sujeitos exige uma reflexão crítica e prática, de modo que o próprio discurso 

teórico terá de ser alinhado a sua aplicação (MACHADO, 2008, p. 53). 

Machado (2008) caracteriza a autonomia, também, pela confiança que o sujeito possui 

em seu histórico particular, o desenvolvimento do sujeito histórico, na autocrítica, tanto para os 

educadores quanto para aqueles que buscam sua formação nesses preceitos. Assim, “[...] todo 

o processo de autonomia e de construção de consciência nos sujeitos exige uma reflexão crítica 

e prática, de modo que o próprio discurso teórico terá de ser alinhado à sua aplicação” 

(MACHADO, 2008, p. 57), é nesse escopo que pode promover a colaboração. 

Contreras aponta a autonomia como característica do professor para ser “intelectual 

crítico” aquele que, enfrenta situações que não podem ser resolvidas apenas com conhecimento 

técnico. (SCHÖN, 1983, p. 56 apud CONTRERAS, 2012, p. 119). Esse profissional, quando 

autônomo faz uso da reflexão orientada para a ação, num trinômio reflexão-ação-reflexão, se 

torna profissional crítico, capaz de transformar, a cultura e avaliar como suas ações, e a de seu 

grupo, impactarão transformações no contexto escolar. 
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Todo esse processo é facilitado quando a instituição promove a autonomia e o 

pensamento, realiza momentos que torna a reflexibilidade cotidiana: 

 

A prática reflexiva competente pressupõe uma situação institucional que leve a uma 

orientação reflexiva e a uma definição de papéis, que valorize a reflexão e a ação 

coletivas orientadas para alterar não só as interações dentro da sala de aula e na escola, 

mas também entre a escola e a comunidade imediata e entre a escola e as estruturas 

sociais mais amplas. (CONTRERAS, 2012, p. 154) 

 

Com reflexão autônoma, numa instituição escolar que avança em seu campo de 

autonomia, com inserção efetiva da e na comunidade, a colaboração entre professores fervilha 

e faz cada profissional romper com a limitação da sua ação e reflexão no universo da sala de 

aula, adentrando na realidade ontológica de seus educandos (CONTRERAS, 2012).  

Assim, a intelectualização do trabalho do professor se impõe, um questionar 

criticamente a concepção de sociedade, de escola e de ensino, compromete com a transformação 

do pensamento e da prática dominantes (SMYTH, 1987 apud CONTRERAS, 2012) para prover 

o grupo de colaboração autônoma fundada na reflexão crítica, com concretude que quase se 

confunda com a prática, a ação que é pesquisada, com análise e reflexão comunicada entre os 

pares, que juntos superam a ingenuidade pela rigorosidade epistemológica (FREIRE, 2006a, p. 

39) pesquisando a partir do praticado, emancipando-se. 

Então, o trabalho colaborativo entre professores se coloca como autônomo, em primeiro 

lugar porque o apropria das finalidades e objetivos negociados no coletivo, estabelecendo 

relações que tendem a não hierarquização, em segundo porque destaca a compreensão teórica 

e a liderança compartilhada, confiança mútua, e corresponsabilidade pela condução das ações 

(DAMIANI, 2008). Para tanto, de acordo com Torres, Alcântara e Irala (200416 apud 

DAMIANI, 2008), a colaboração deriva de dois postulados principais: rejeição ao autoritarismo 

e promoção da socialização por meio da aprendizagem.  

Nessa perspectiva os grupos de trabalho pedagógicos são construídos, em caráter 

colaborativo, por meio da realização de tarefas, que buscam objetivos comuns e se vão 

vinculando no enfrentamento de situações críticas sobre as quais refletem para aprimorar seu 

agir educativo. (SOUZA, 2001), 

O inverso também corrobora a importância da autonomia para a colaboração, o excesso 

de responsabilização gera, por vezes, uma insegurança que isola o profissional, o limita às 

                                                           
16  TORRES, P. L.; ALCÂNTARA, P. R.; IRALA, E. A. F. Grupos de consenso: uma proposta de aprendizagem 

colaborativa para o processo de ensino-aprendizagem. Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 4, n. 13, p. 

129-145, 2004. 
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concepções tecnocráticas e regulamentares e o indisponibiliza para o risco, para o novo “[...] 

que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo”. (FREIRE, 2006a, p. 35) 

Na EPG “Hamilton Félix de Souza”, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, os 

professores e coordenação pedagógica, desde 2014 até a presente pesquisa, vinham trabalhando 

no sentido de ampliar a autonomia e promover colaboração no planejamento, projetos e 

avaliação nessa modalidade.  

Nessa escola, o exercício do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (inciso 

III do artigo 206 da Constituição Federal, e inciso III do artigo 3° da LDB) é permanente, mas 

se considera objetivos gerais em torno da aprendizagem de educando e o debate entre diferentes 

ideias se realiza por meio de relações intersubjetivas (entre os vários sujeitos humanos; 

acessível a ou passível de ser estabelecido para dois ou mais sujeitos). num caminho de 

humanização e consciência pela atividade educativa, um ir e vir constante (FREIRE, 2003, P. 

23) inscrito num contexto diverso e plural, mas que se pretende uno, em sua singularidade 

própria e inacabada, porque em construção dialética contínua. 

Sob a liderança do coordenador pedagógico, nesse grupo de professores da EJA, houve 

objetivos comuns que se tornaram objeto de reflexão, com contribuição de todos, em suas 

especificidades e assim refletidos se elevam a elemento de colaboração e interferem na 

individualidade profissional refletida pela atividade do professor, que passa a se nortear de 

acordo com as relações estabelecidas no espaço de interação na escola (SOUZA, 2001, p. 27). 

Na organização do cotidiano de trabalho conjunto, a coordenação trouxe pautas 

temáticas e os educadores foram incentivados a registrar as discussões, encaminhando sínteses, 

de modo à historicizar seu processo intelectual, mantendo, sempre, uma avaliação das reuniões 

no final, contribuindo para o autoconhecimento dos integrantes do grupo, facilidade na 

expressão de cada um dos componentes desse grupo, além de possibilitar avanços na escrita 

dos educadores (SOUZA, 2001). 

Nesses termos, o coletivo, conforme propõe Smyth (198717 apud CONTRERAS, 2012), 

foi avançando para uma reflexão crítica para questionar sobre como deve ser um ensino valioso 

e não se limitar a perguntar apenas sobre como realizá-lo, de modo intelectualizar o seu 

trabalho: O importante aqui não é a ênfase sobre o intelectual em si, mas sim os imperativos 

políticos, sociais e morais de uma dominação, uma autoridade e poder incontestáveis que tal 

perspectiva nos abre à crítica e à ação moral fundamentada (SMYTH, 1987, p. 173). 

                                                           
17  SMYTH, J. A rationale for teachers’ critical pedagogy: a handbook. Victoria: Deakin University Press, 

1987. 
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Como se vê, a formação contínua do grupo de professores que participou desta pesquisa 

foi se construindo como trabalho colaborativo que, em um primeiro momento partiu de uma 

necessidade concreta de pensar projetos viáveis e, derivou em necessidade de aprofundar temas 

relevantes que os Círculos de Cultura da intervenção fomentaram, como uma experiência 

crítica, com foco numa dialogicidade que promova melhoria do modo de ensinar pela via do 

pensamento crítico (Freire, 2006). 

O círculo de cultura é “[...] um evento e o estudo em pequenos grupos [na medida em 

que eles] façam parte do exercício democrático, do combate ao autoritarismo e, portanto, da 

desconcentração do poder” (GOES, 2008, p. 77). agrega metodologias participativas .  
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CAPÍTULO III – O PERCURSO DA PESQUISA-INTERVENÇÃO 

 

Neste terceiro capítulo, realizadas as transcrições dos Círculos de Cultura como 

pesquisa-intervenção com o foco na reflexão sobre práticas que impulsionam um processo 

colaborativo entre a coordenadora e os educadores da EJA na EPG “Hamilton Felix de Souza”, 

se discute tais círculos como metodologia de pesquisa, com destaque para os diálogos 

temáticos, a partir dos quais se interpreta as falas dos envolvidos. 

A trajetória desta pesquisa, que se diferencia quanto à metodologia, inova, com o pé no 

chão da escola quando absorve o Círculo de Cultura, prática oriunda dos movimentos populares 

desde os anos de 1960 e que, assim recuperada, eleva o valor dos sujeitos na ação educativa 

numa escola pública que convive com sucessos e dificuldades cotidianas na EJA como 

escolarização. 

 

3.1 Círculo de Cultura enquanto metodologia de pesquisa 

 

O Círculo de Cultura, transformado em metodologia de pesquisa abre ao pesquisador a 

possibilidade de relacionar leituras de mundo e mobilizar saberes dos participantes, valorizando 

a colaboração entre os membros, amortizando as relações de poder implícitas entre quem 

pesquisa e quem é sujeito (GOMEZ; PENAGOS, 2013), de modo a ultrapassar o dar respostas 

às questões que norteiam a pesquisa como elemento prévio e definitivo e atuar como parceiro 

da própria construção do roteiro da pesquisa. 

No seio do pesquisar a realidade, o Círculo de Cultura se torna experiência que aumenta 

a confiança entre quem coordena os trabalhos dialógicos e os que participam dos diálogos, num 

pertencimento. Nesse sentido, a própria formatação do Círculo permite às pessoas pertencentes 

que circulem entre si saberes, cultura, tudo aquilo inerente à pessoa com espaço para expor. 

Essa exposição enriquece historicamente o que cada sujeito pensa, especialmente em cenários 

como o latino-americano que construiu, ao longo do tempo, uma cultura do silêncio. (GOMEZ; 

PENAGOS, 2013). 

Quando a pesquisa se dá no campo escolar, a participação em Círculos de Cultura, como 

fonte de pesquisa, contribui para a assunção dos participantes como sujeitos em formação, 

trazendo para seu cerne a cultura traduzida em ação possível pela educação escolar, lugar de 

estratégia de aprendizagem, empenha a linguagem que vai se codificando e decodificando por 

meio de um debate, onde surge e ressurge o objeto pesquisado em vários ângulos, abertura 
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permanente para novos temas, novas ações depreendidas da realidade exposta nas várias visões 

de mundo presentes, num processo que integra ação e reflexão. 

No contexto da pesquisa educacional, o Círculo de Cultura tem no pesquisador aquele 

que o coordena com uma prática dialógica, jamais influi ou impõe, faz brotar a reflexão e encara 

os participantes como sujeitos epistemológicos: 

 

A denominação de "círculo epistemológico", para a metodologia de pesquisa 

derivada, é conveniente, não apenas para distinção de sua fonte, que é o Círculo de 

Cultura, formulado por Paulo Freire para intervenção, mas, também e principalmente, 

pela consideração dos "pesquisados" como sujeitos da pesquisa. Neste sentido, 

preserva o princípio freiriano de que todos, no círculo, pesquisando e pesquisadores, 

são sujeitos da pesquisa que, enquanto pesquisam, são pesquisados e, enquanto são 

investigados, investigam. É por esta mesma razão que a expressão "o (a)" é substituído 

por "o (a) pesquisando (a)". Os (as) pesquisando(as) não são apenas objeto da 

pesquisa, alvo da análise e da enunciação alheia, mas também sujeitos e lugares de 

análise e enunciação (ROMÃO et al., 2006 apud GOMEZ, 2014). 

 

Desta forma considerados, quem participa da pesquisa se engaja na realidade na qual 

mora o objeto pesquisado e, em círculo, opina e reflete a partir do que o pesquisador, na 

condição de facilitador, vai propondo. O registro do debatido é sempre feito em colaboração, 

um dos sujeitos é também escriba, documenta cada encontro para não perder a cadência do que 

vem sido discutido, estabelecendo com o próximo encontro uma sequência coerente no 

aprofundamento da discussão sobre o encaminhado no anterior. Nessa perspectiva 

epistemológica, à pesquisa se confere sua configuração de reflexão e ação do  sujeito sobre o 

seu próprio saber, processo fulcral para a educação (GOMEZ, 2014).  

Na dialogicidade mediada pelo pesquisador, o objeto delineia a pesquisa. Sem estrutura 

rígida, sequer formatada, os Círculos de Cultura se valem de uma concepção de sujeito da 

práxis, que orientada pelo diálogo, aparece como possibilidade de interpretação do real pela 

pesquisa. 

Na presente pesquisa- intervenção se optou pela metodologia de Círculos de Cultura, 

tendo em vista seu objetivo de promover a colaboração e a reflexão pedagógica, fomentando 

novas práticas. 

 

3.2 A pesquisa-intervenção na EPG “Hamilton Félix de Souza” 

 

A pesquisa-intervenção foi realizada com o grupo de professores da EJA da EPG 

“Hamilton Félix de Souza” que trabalha organizado em dois ciclos, o I (equivalente aos 

primeiros anos do Ensino Fundamental) e II ( aos últimos anos desse nível de ensino) , com 
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auxílio d a leitura de textos com temas sobre PPP, em geral e o da rede e o da escola como 

referências que o papel do coordenador pedagógico e o currículo, especialmente o QSN 

A escolha do Círculo de Cultura freiriano destacou o dar a autonomia ao docente no 

implemento de projetos educacionais, bem como a transformação pessoal como fatores 

primordiais à construção de uma educação significativa, assim como o fortalecimento da 

consciência por meio da compreensão contextual que que permitem aos educadores e à 

coordenação dirigirem seus esforços para as finalidades da EJA, refletindo sobre a ação didática 

para poder superá-la, rumo a uma perspectiva de qualidade que revele premissas que Paulo 

Freire dedicou a essa modalidade de ensino, desde de que quando não institucionalizada. 

Nesse sentido, o Círculo de Cultura, enquanto metodologia e práxis, torna-se uma 

ferramenta determinante, de modo que os sujeitos envolvidos na formação do educando 

possuem, de forma clara e já discutida amplamente, seus posicionamentos perante os temas que 

regem suas ações no âmbito da comunidade escolar. 

Assim sendo, para Costa (2016, p. 53) o educador busca, por meio de sua formação, 

adentrar essa relação como um animador cultural, alguém que suscita um outro olhar, não como 

autoridade constituída em determinado contexto. Ainda, para Costa (2016, p. 53), o aprender 

não ocorre por transmissão, mas nasce da resposta à provocação, papel que o coordenador, neste 

momento da pesquisa, desempenha junto aos docentes e que esses, por sua vez, desempenharão 

ante os educandos sob sua responsabilidade. Logo, para Freire (apud FEITOSA, 2008, p. 56), 

o educando é sujeito de sua própria aprendizagem, e, no que se refere à proposta, o Círculo de 

Cultura freiriano coloca o educando na posição de investigador e é por meio da curiosidade 

epistemológica que ele, tendo apoio da problematização e da discussão, chegará ao objetivo de 

adquirir determinado tópico deste ou daquele conhecimento.  

 

3.2.1 Projeto Político-Pedagógico para a Rede Municipal de Educação de Guarulhos 

 

 O Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Rede Municipal de Educação de Guarulhos 

representa um plano global da instituição que expressa às orientações normativas das práticas 

da escola; foi construído com ampla participação da comunidade local. Em cada escola, os 

vários grupos que a compõe, discutiram um roteiro de funcionamento das EPGs, exprimindo os 

ideais de escola, profissionais, gestão, relações com os saberes e com a cultura. 

Esse processo foi orientado pela Secretaria da Educação passo a passo, com dois 

momentos principais: marco referencial e programação. Considerou o PPP o documento que 

detalha objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido no âmbito da 
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escola, expressando a síntese das exigências sociais e legais do sistema de ensino e os propósitos 

e expectativas da comunidade escolar, o mesmo sentido que lhe deu Libâneo (2004). Dessa 

forma foi orientado por um roteiro, como o autor sugere:  

 

1. Contextualização e caracterização da escola 

1.1 Aspectos sociais, econômicos, geográficos e culturais da escola 

1.2 Condições físicas e materiais 

1.3 Caracterização dos elementos humanos 

1.4 Breve história da escola 

2. Concepção de Educação e de Práticas Escolares 

2.1 Concepção de Escola e de perfil de formação dos educandos 

2.2 Princípios norteadores da ação didática, e, finalmente. 

3. Diagnóstico da situação atual 

3.1 Levantamento e identificação de problemas e necessidades a atender 

3.2 Definições de prioridades 

3.3 Estratégias de ação, escolhas de soluções. 

(LIBÂNEO, 2004). 

 

Ao encontro do autor (LIBÂNEO, 2004), as orientações devem destacar aspectos 

organizacionais, administrativos e financeiros, como forma de descrever a estrutura de 

funcionamento e dos meios de organização e gestão, suas responsabilidades e dinamização, 

além da proposta curricular da unidade escolar a partir do QSN, os fundamentos sociológicos, 

psicológicos, culturais, epistemológicos e pedagógicos, bem como a sua organização, com 

objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação da aprendizagem, além de propostas de formação 

continuada de professores. 

O caráter de inovação do PPP indicado por Bizoni (2013) também esteve presente nas 

orientações, ampliando a autonomia e iniciativa das unidades escolares, agregando sentido à 

educação de qualidade em cada escola, absorvendo demandas dos educandos, diagnosticando 

suas necessidades e potencialidades. 

O primeiro momento, de diagnóstico, teve discussões em grupos cujos relatores 

anotavam todas as opiniões para, posteriormente aprovar as sínteses em assembleias gerais. 

Nesse processo, entre avanços e retrocessos, cada unidade escolar realizou diferentes níveis de 

mobilização e de compreensão desse marco que referenciou a programação de atividades que, 

efetivamente teve maior participação dos profissionais, embora, algumas escolas tenham 

conseguido apoio dos Conselhos Escolares e participação de movimentos populares existentes 

nos bairros.  

No caso da EJA esse diagnóstico teve elementos gerais, analisados a partir de pesquisas 

sobre as características desse público, bem como a mobilização da experiência anterior dos 

professores que trabalham na modalidade e escuta dos educandos de seus sonhos, anseios e 

metas que fundamentação a intervenção pedagógica cotidiana. 



59 

O PPP foi trabalhado por cerca de um ano, em 2014 e a programação desenvolvida em 

2015 /2016 foi publicada em site da prefeitura. Representa, até agora, uma referência para as 

ações escolares, “[...] sistematização de um processo de planejamento coletivo, que se objetiva 

e se aperfeiçoa na caminhada, tendo por base uma clara intencionalidade.” (GUARULHOS, 

2015a). 

O documento é tido como referência a todas as ações que ocorrem no âmbito da escola, 

representando, dessa forma, a sistematização de um processo de planejamento coletivo, que se 

objetiva e se aperfeiçoa na caminhada, com base em clara intencionalidade e aplicabilidade. 

Nesse sentido, para Guarulhos (2015a), o PPP da Rede Municipal de Educação de Guarulhos 

fundamenta-se na perspectiva de humanização plena dos educandos, sendo na formação 

integral desses sujeitos que esse projeto ganha forma, pois traz como princípio o 

desenvolvimento de uma leitura crítica e reflexiva da realidade.  

O PPP da Rede Municipal de Educação foi, também ao encontro do QNS, cuja validade 

também foi objeto de discussão durante sua elaboração. Nas escolas, esses dois documentos e 

o acompanhamento dos debates da BNCC Base Nacional Comum Curricular e das ações que 

vem sendo concluídas e avaliadas como suporte de um replanejamento contínuo, tendo como 

plano de fundo a formação integral de crianças, jovens, trazendo como princípio o 

desenvolvimento de uma leitura crítica e reflexiva da importância de regras comuns para 

viabilizar as ações propostas. 

Conforme documento Saberes em Rede, da Rede Municipal de Educação de Guarulhos 

de 2016, a elaboração do PPP garante a autonomia das escolas em lidar com suas questões 

específicas; mesmo elas sendo componente de uma rede, cujas ações devem manter algum 

padrão, tal Rede Municipal de Educação garante apoio a essas decisões tomadas pela 

comunidade escolar (GUARULHOS, 2016).  

Logo, a elaboração e execução do PPP não somente é apoiada como também é 

interpretada como instrumento estratégico a fim de garantir uma política pública a partir de 

2013, ano em que foi discutida nas escolas municipais desse município a elaboração de seus 

Projetos Político-Pedagógico (GUARULHOS, 2016). 

O Projeto Político-Pedagógico da EPG “Hamilton Félix de Souza, foi uma” [...] 

construção coletiva a partir de demandas reais apontadas por professores, alunos, pais, diretores, 

funcionários e comunidade em geral. “Nesse processo, a escola construiu autonomia, ganhou 

segurança para alcançar seus objetivos e enfrentar os desafios postos pela sociedade” (Marco 

Referencial, 2014) e representa documento em movimento que vai incorporando novas ações 
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diante dos desafios que se explicitam ano a ano nos novos diálogos com novos públicos que se 

aglutinam na EJA. 

O PPP da EPG “Hamilton Félix de Souza” (GUARULHOS, 2015b) apoia-se na 

construção coletiva com base em demandas reais apontadas por educadores, educandos, 

diretores e demais membros da comunidade escolar e comunidade externa. Nesse ínterim, a 

unidade escolar em questão, segundo o documento, pauta-se e constrói autonomia, ganha 

segurança para alcançar seus objetivos e enfrentar os desafios impostos pela sociedade. Assim, 

num contexto em progressiva transformação, deve-se olhar com esperança rumo à felicidade, 

sem perda de crença na família, na educação e no amor à vida, pois 

 

Vivemos num mundo globalizado, competitivo, de valores muitas vezes distorcidos e 

invertidos, violento e individualista, de pessoas e instituições que se fecham e que se 

retraem frente às necessidades do outro. Em meio à abundância de bens materiais e 

imateriais, o Brasil, como muitos outros países do Hemisfério Sul, apresenta uma 

grande concentração de riqueza por uma pequena elite social. (GUARULHOS, 2009, 

p. 16). 

 

Segundo o PPP da EPG “Hamilton Félix de Souza” (GUARULHOS, 2015b), a escola 

que se busca é a democrática, de oferta universal, e que nela se ministre uma educação de 

qualidade a todos que a procuram, tanto no processo de alfabetização quanto no de letramento 

passando pelo respeito aos direitos da criança, do adolescente e do adulto, considerando seus 

conhecimentos prévios e propiciando acesso ao saber sistematizado. 

Assim, em conformidade com o documento de Guarulhos (2016), especificamente, é 

fundamental que a escola tenha projetos que problematizem as questões da diversidade, já que 

é entendida como um lócus dessas manifestações na sociedade; logo, avizinha-se uma questão 

que sobremaneira é sugerida: O que a escola deve fazer para que, sob a perspectiva dos direitos 

humanos, haja a valorização das diferenças? 

Para tanto, segundo o documento de Guarulhos (2016, p. 4) destaca: 

 

Essas dimensões, somadas à ampliação do escopo dos direitos humanos, incluem 

questões diversas em relação às quais o olhar do ponto de vista epistemológico, 

axiológico e praxiológico se revela profícuo. Referimo-nos às discussões em torno da 

educação ambiental, da sustentabilidade e da Cultura de Paz, diante das quais 

precisamos produzir conhecimentos, construir valores e agir na direção da mudança 

necessária. Vistas da perspectiva dos direitos humanos, essas áreas permeiam o 

ambiente e a prática escolar e precisam ser observadas como um elemento a dar 

significado à formação que ocorre na escola no contexto do mundo contemporâneo. 

 

 Dessa forma, o PPP, para a Rede Municipal de Educação de Guarulhos, é entendido 

como produto da contribuição coletiva da comunidade escolar, com participação como 

demonstrado anteriormente. Por isso mesmo, segundo o documento Guarulhos (2016) é 

importante revisitar esse plano constantemente a fim de conferir-lhe maior significação perante 
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a comunidade em que cada escola está inserida, o processo de ver e rever o PPP é indicado 

como uma responsabilidade da gestão, que, se favorecer a participação, desde o início, e nos 

anos subsequentes, mesmo que alterada parte dos sujeitos, incluindo a todos e fortalecendo a 

participação na decisão das ações que envolvem o coletivo da escola.  

Desse modo, o documento Quadro de Saberes Necessários, QSN, da Rede Municipal 

de Educação de Guarulhos, é o referencial curricular para a construção do PPP, já que é 

considerado “[...] um meio para se atingir esta finalidade de formação de um educando 

solidário, crítico, autônomo, para que a escola cumpra sua função social, dentro de um horizonte 

libertador” (GUARULHOS, 2009, p. 13). 

Em termos de tempo e espaço, o PPP determina que esses devam ser lúdicos e que 

favoreçam a aprendizagem do fazer, do ser e do conviver, respeitando as especificidades das 

diferentes faixas etárias, assim como em relação às individualidades. Nesse sentido, o PPP 

valoriza que o espaço esteja reservado à construção positiva, à formação ampla e que a 

aprendizagem seja enriquecedora. Assim sendo, o PPP contempla, no espaço, formas 

diversificadas, com espaço acolhedor, que favoreça o ensino e a aprendizagem, pois faz-se:  

 

[...] necessária a construção de uma escola criativa e de qualidade social, na qual a 

sala de aula possa se concretizar em múltiplos espaços, como no palco, no teatro, junto 

a instrumentos musicais, processos artísticos, estudos do meio ambiente, da história 

do bairro, aprendizado de novos idiomas, vivências e experiências, em um movimento 

contínuo de reflexão-ação-reflexão (GUARULHOS, 2009, p. 15). 
 

Para tanto, faz-se necessário um docente, cujo perfil profissional seja de indivíduo apto 

e disposto a cumprir suas atribuições, consciente da necessidade de formação e de 

aperfeiçoamento constantes. Aliado à proposta curricular da Rede Municipal de Educação de 

Guarulhos, tendo-a por princípio norteador, o profissional de educação deve colaborar para um 

ambiente de trabalho adequado e amigável, caracterizado pelo auxílio mútuo, pelo respeito à 

diversidade de pensamentos e práticas entre seus pares, respeitando, ainda, as características e 

convicções culturais, as opções religiosas, políticas e ideológicas que se configuram na 

diversidade do contexto escolar.  

Assim, é mister à gestão escolar, de modo a garantir plena participação de pais e 

educandos, dar publicidade ao momento de planejamento, inclusive, com ferramentas de 

captação de novas sugestões, no sentido de que grande parte dos anseios desses sujeitos ser 

atendida e o PPP da escola ganhar vida, se deslocando do apenas cumprir metas para um 

documento em inovação permanente. 
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3.2.2 O coordenador pedagógico 

 

Na Rede Municipal de Educação de Guarulhos, de acordo com a Portaria SE n.º 

80/2014, a escolha e designação do professor coordenador pedagógico dá-se por lista tríplice, 

que é elaborada por seus pares, os educadores, e apreciada por órgãos colegiados, como o 

Conselho Escolar, sendo a designação desse profissional condicionada à existência de um 

professor substituto para sua classe ou aulas de regência (GUARULHOS, 2014b). Assim, o 

docente que for designado para essa função deverá movimentar-se nas escolas da Rede 

Municipal de Guarulhos, quando: 

 

I – for escolhido pelos pares na Lista Tríplice de outra unidade escolar de seu interesse 

onde haja vaga; e 

II – houver concordância expressa e escrita do Professor Coordenador Pedagógico 

com redução ou ampliação de sua carga horária de trabalho (GUARULHOS, 2014b). 

 

Segundo Souza (2001), o caminho para o coordenador pedagógico pode ser o estudo de 

teorias sobre algum tema pertinente ao grupo em determinado momento, demandando escolha 

desse ator, que, à semelhança do professor, tem de estar, nas palavras da teórica, mais a par 

sobre o tema do que seus educandos-professores, e, portanto, deve estudar muito o assunto que 

será discutido.  

Nesse ínterim, além de se questionar sobre quem é o sujeito, ou os sujeitos responsáveis 

e, claro, capazes de promover a educação no sentido de transformação, coloca-se em destaque 

o fato de como o coordenador deve refletir e agir, ante o grupo de docentes, a fim de garantir 

que, num grupo de natureza autônoma, haja a educação de qualidade, realmente transformadora. 

Em conformidade com o documento institucional denominado Saberes em Rede, da 

Rede Municipal de Educação de Guarulhos, estando em conformidade também com os termos 

de Orsolon (2001), no que se refere ao coordenador pedagógico enquanto peça de suma 

importância na construção da formação continuada, reflexiva e crítica, esse profissional visa 

auxiliar, sob amplo arcabouço teórico, assim como por meio de mediações e intervenções no 

contexto da unidade escolar, o grupo de docentes, a fim de que esses se movimentem em 

perspectiva da educação de qualidade, também reflexiva e crítica (GUARULHOS, 2016). 

Segundo o documento Saberes em Rede (GUARULHOS, 2016), as demandas da Rede 

Municipal de Educação de Guarulhos surgem por meio da proposta de diferentes formas de 

atuações, podendo contribuir na prática pedagógica do professor, assim como na qualidade da 

aprendizagem dos educandos. Assim, faz-se mister ao profissional coordenador pedagógico 

pensar sempre sua prática, por meio de estudos e reflexão a respeito de suas práticas, a reflexão-

ação-reflexão colocada por Contreras (2012), sendo, nesse sentido, necessário que o 
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coordenador faça a conexão entre teoria e prática, pois, em eco ao pensamento de Freire (2006a) 

e de Contreras (2012), ao se refletir sobre os conceitos de teoria e prática, tem-se a possibilidade 

de “[...] quebrar paradigmas, de buscar transformações na prática” (GUARULHOS, 2016). 

Em vista dessas palavras, verifica-se que na Rede Municipal de Educação de Guarulhos 

busca-se um perfil transformador na figura do coordenador pedagógico, aquele que será capaz 

de, progressivamente, evoluir conforme se enriquece a prática com a fundamentação teórica, e 

esta última também se enriquece por meio do empírico.  

Segundo Orsolon (2001, p. 19), o coordenador pedagógico, com o olhar para a 

transformação, precisa estar consciente de que seu trabalho não se dá isoladamente, mas pelo 

coletivo (comunidade escolar – docentes, educandos, demais membros da gestão, entre outros), 

mediante sua articulação. Ora, segundo a autora, é fundamental que o direcionamento de toda 

a equipe escolar esteja claramente voltado à prática transformadora, garantindo assim que os 

sujeitos, de diferentes lugares, apresentem suas necessidades, expectativas e estratégias com 

relação à mudança, construindo assim um efetivo trabalho coletivo em torno do Projeto 

Político-Pedagógico da Escola, resultando em transformações significativas para toda a 

comunidade escolar, de modo que as concordâncias e as discordâncias, as resistências e as 

inovações propostas se constituam num efetivo exercício de confrontos que gerem a 

transformação (ORSOLON, 2001, p. 19). 

Em vista disso, para o documento Saberes em Rede (GUARULHOS, 2016) o 

coordenador é um elemento que auxilia a transformação da prática escolar como parte do 

transformar a sociedade atual em uma sociedade mais igualitária, por meio de processos de 

mediação da prática de quem educa que geram melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 

Em termos específicos, o documento faz referência ao professor coordenador pedagógico como 

um articulador entre sua equipe de docentes e os demais membros da comunidade escolar na 

construção do Projeto Político-Pedagógico da escola, por exemplo, levantamento de questões, 

elaboração de propostas de soluções, diálogo, execução conjunta de metas, a fim de envolver 

nos objetivos elencados pela equipe, todos sujeitos da escola como um todo. 

Nessa perspectiva, o documento Saberes em Rede (GUARULHOS, 2016, p. 5) destaca, 

entre as várias atividades desempenhadas pelo professor coordenador pedagógico, as seguintes: 

 

Acolher: Considerando-se que o professor coordenador pedagógico se depara com 

situações previstas e imprevistas, ele é capaz de contribuir para solucioná-las dentro 

do cotidiano escolar, estabelecendo uma relação de confiança junto à gestão, aos pais 

e os educandos, direta ou indiretamente, propondo estudos, discussões e atividades 

para o estreitamento de relações. 
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Provocar: Instigar o grupo a refletir. Desestabilizar, incentivar o grupo a novas ideias, 

a sair da zona de conforto para estabilizar a discussão em outro patamar. 

 

Subsidiar: O professor coordenador pedagógico que observa e interage na busca de 

soluções utiliza seus conhecimentos prévios e os que são adquiridos ao longo de sua 

trajetória para atuar como formador, apresentando novas propostas de trabalho, a fim 

de fundamentar a prática, auxiliar os professores, resolver conflitos e mediar de forma 

reflexiva. 

 

Articular/Interagir: O coordenador é o articulador de todos os processos que ocorrem 

na escola, tais como: utilização do Quadro de Saberes Necessários, QSN 

(GUARULHOS, 2016), Projeto Político Pedagógico, formação em Hora Atividade, 

reuniões de pais, entre outros. 

 

Transformar: O professor coordenador pedagógico considera a importância das 

relações interpessoais e acredita em seu potencial como base à transformação do grupo 

e de sua prática pedagógica e, consequentemente, da sociedade.  

 

O professor coordenador pedagógico, em relação a sua ação, tal qual a do professor, traz 

subjacente um saber fazer, um saber ser e um saber agir que envolvem, respectivamente, as 

dimensões técnica, humano-interacional e política desse profissional e se concretizam em sua 

atuação (Orsolon, 2001). 

As ações da coordenação são promoção de um trabalho em conexão com a organização 

e gestão escolar, de modo que sejam ultrapassadas as fronteiras, rigidamente estabelecidas no 

âmbito da organização e da gestão da escola, de conhecimento e funções; por meio de uma 

gestão participativa; realizar um trabalho coletivo, integrado com os sujeitos escolares, de modo 

a articular o trabalho coletivo em vista da promoção da mudança, num exercício individual e 

grupal de trazer as concepções, compartilhá-las, ler as divergências e as convergências e, 

mediante a esses confrontos, construir o trabalho; mediar a competência docente, de modo a 

direcionar as experiências, os interesses e o modo de trabalhar do professor, bem como criar 

condições para questionar tal prática e disponibilizar recursos para modificá-la, com a 

introdução de uma proposta curricular inovadora e a formação continuada voltada ao 

desenvolvimento de suas múltiplas dimensões; desvelar a sincronicidade, ocorrência crítica de 

componentes político humano-interacionais e técnicos na ação do professor e torná-la 

consciente, propiciando ao docente que essa sincronicidade seja desvelada, fazendo com que 

esse profissional possa realizar novas leituras sobre o seu fazer pedagógico; investir na 

formação continuada do professor na própria escola; em outras palavras, desencadear esse 

processo de formação tendo no coordenador o sujeito formador, além de possibilitar ao 

professor condições para que ele faça de sua prática objeto de pesquisa e reflexão (ORSOLON, 

2001, p. 21-23) elenca algumas ações do professor coordenador pedagógico. São essas: 

Numa perspectiva de educação transformadora deve incentivar práticas curriculares 

inovadoras, de modo a propor ao docente uma criação conjunta, num processo de se assumir a 
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formação continuada, movido por uma necessidade interna gerada por uma demanda externa, 

fazendo com que esse educador visualize novos horizontes, movimentando o cotidiano desse 

profissional em busca do conhecimento e, mediante essa movimentação, propiciar a esse 

educador que recorra a novos repertórios e procure ajuda, sob a dimensão de propiciar a 

educação realmente transformadora (ORSOLON, 2001).  

Para tanto, segundo Orsolon (2001), ao propor práticas inovadoras, é necessário que o 

professor coordenador pedagógico as conecte com as aspirações, as convicções, os anseios e o 

modo de agir e pensar do educador, para que essas façam sentido para o grupo e contem com 

sua adesão. Ainda, a autora coloca como atribuições do professor coordenador pedagógico 

estabelecer parceria com o educando: incluí-lo no processo de planejamento do trabalho 

docente, inserindo esse educando enquanto agente mobilizador da mudança de paradigma do 

educador, na medida em que o coordenador crie oportunidades e estratégias para que o 

educando participe, com opiniões, sugestões e avaliações, do processo de trabalho docente, 

tornando assim o processo de ensino-aprendizagem mais significativo à comunidade escolar; 

criar oportunidades para o educador integrar sua pessoa à escola, de modo a entrecruzar o perfil 

profissional desse educador e a realidade da comunidade escolar, em perspectiva da prática 

transformadora; procurar atender às necessidades reveladas pelo desejo do professor, de modo 

que o professor coordenador pedagógico esteja em sintonia com contextos sociais mais amplos 

– junto ao contexto educacional e em relação aos anseios da unidade escolar em que atua, já 

que, segundo Orsolon (2001), a análise crítica desses contextos fornece subsídios para o 

planejamento da coordenação. E quando dessa realidade a ser diagnosticada também fizerem 

parte os anseios dos educadores, o professor coordenador pedagógico terá uma situação 

propícia para realizar ações de transformação; estabelecer parceria de trabalho com o educador, 

de modo a construir articulações entre as diferentes formas e visões de ações, possibilitando 

tomadas de decisões capazes de garantir o alcance das metas e a efetividade do processo em 

alcançá-las; e, por fim, propiciar situações desafiadoras ao educador, isso por meio de uma 

proposta nova de trabalho, promovendo a desinstalação desse educador, o que possibilita novos 

olhares, geradores, por sua vez, de novas ações (ORSOLON, 2001, p. 25). 

O PPP (GUARULHOS, 2015a) indica uma expectativa que o professor coordenador 

pedagógico articule o trabalho pedagógico de todos os educadores da unidade escolar, além de 

coordenar, sistematizar e orientar o desenvolvimento do trabalho pedagógico, em conjunto com 

os demais sujeitos da escola. Ainda se espera desse profissional que diagnostique as 

necessidades pedagógicas e proponha ações conjuntas junto à equipe escolar, planeje a HA, 

bem como todas as outras atividades pedagógicas que fazem parte do cotidiano escolar, 
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instrumentos de diagnóstico e avaliação do processo de ensino-aprendizagem dos educandos. 

Esse profissional deve ser comprometido com a equipe e atualizado com os saberes, a fim de 

mediar, em sentido qualitativo, o trabalho coletivo. 

 

3.3 A intervenção 

 

A intervenção foi realizada a partir de princípios metodológicos de Paulo Freire, que 

transpassaram sua obra e sua prática como educador: politicidade e dialogicidade do ato 

educativo; educador e educando como sujeitos do conhecimento, transformadores do saber 

inseridos em suas práticas cotidianas, no trabalho, na transformação da natureza e na ação 

comunicativa.  

A forma adotada foi Círculos de Cultura, num trabalho se pautou em princípios ainda, 

por valores de diálogo, participação, trabalho em grupo e respeito mútuo que circulam a opção 

freiriana para formação de educadores, na qual promover o debate os conscientiza da 

necessidade de intervir no tempo presente para construir um futuro melhor, compreendendo os 

elementos do real que marcam as relações sociais que afetam a intervenção pedagógica que 

realizavam na  EPG “Hamilton Félix de Souza ”. 

Definiu-se pela realização da pesquisa em horário coletivo de trabalho que é realizado 

na escola em estudo e que, segundo o PPP, é priorizado como formativo, troca de informações 

e de otimização do tempo disponível para a realização de tarefas próprias do trabalho coletivo 

dos educadores, dividindo o tempo entre momentos de estudo coletivo, seja uma leitura e 

discussão conjunta de textos acadêmicos, bem como sobre o trabalho específico sobre 

demandas oriundas da unidade escolar.  

Também aquele documento, bem como o conjunto de leis e orientações, enuncia que a 

organização desse tempo é pensada como mediação pelo coordenador, sua atribuição é 

dinamiza-lo com propostas de ações coletivas, executando ações previstas no PPP da instituição 

escolar, bem como ajustá-la ao contexto.  

Os sujeitos da pesquisa consentiram participar e, após autorização da direção e diálogo 

com o grupo sobre o caminho da dissertação assinaram termo de consentimento Os educadores 

da EPG “Hamilton Félix”, que participaram do presente estudo, foram enumerados entre 1 e 

718 e tiveram voz nos Círculos de Cultura, assegurando a importância do que cada um agrega 

                                                           
18 Um dos educadores acompanhou os Círculos de Cultura, mas não se posicionou. 
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ao Círculo. Foram realizados oito Círculos de Cultura com eixos temáticos nos quais se discutiu 

as potencialidades da EJA escolarizada e seus limites: 

 

[...] um Círculo de Cultura funcionando. [...] é a consequência de uma reflexão que o 

homem começa a fazer sobre a sua própria capacidade de refletir. Sobre sua posição 

no mundo. Sobre o mundo mesmo. Sobre seu trabalho. Sobre seu poder de transformar 

o mundo. Sobre o encontro das consciências. (FREIRE, 1967, p. 142).  

 

Nesse sentido, foram realizados sete encontros, dentro dos quais foram discutidos, no 

coletivo, planos pertinentes ao ato de educar, tendo em vista o contexto em que o educando está 

inserido, levando-se em conta a comunidade, a estrutura familiar e a necessidade de 

implementação de metodologias inovadoras baseadas tanto nos princípios acadêmicos quanto 

nos mediados pela prática. 

O primeiro Círculo de Cultura foi realizado em forma de seminário. Foram convidados 

estudantes que concluíram a EJA no semestre anterior que expuseram sua experiência em mesa 

redonda coordenada pela pesquisadora que iniciou os trabalhos com apresentação sobre a 

história da EJA, com foco na experiência de Paulo Freire e seu desenvolvimento até os dias 

atuais que transformaram a EJA em direito. Todos os educandos e educadores presentes foram, 

durante o seminário convidados a expressar opiniões, entretanto poucos se colocaram com 

destaque para um educando que manifestou o quanto a escolarização que a EJA proporciona é 

urgente como recuperação do tempo perdido: “Quero avançar, percebo que, se permanecer, 

tenho capacidade de ir para Ciclo II (5° ao 9° ano), pois não posso perder mais tempo” (aluno 

Joaquim do Ciclo I). 

A discussão pautada nas relações pedagógicas no campo disciplinar, preconizou um 

Círculo de Cultura com foco no respeito mútuo, diálogo aberto e democrático, que considera a 

cultura e a individualidade de cada um dos sujeitos envolvidos no processo, aplicadas ás 

diversas áreas do conhecimento.  

O PPP foi ferramenta para direcionar que direciona essa relação centrada no aprender, 

retomando a discussão da escola desejada, questão que na construção do documento foi 

aventada. A pesquisadora orientou a discussão, referenciando no PPP aquilo que se dirige ao 

sentido democrático dessas relações mediadas entre saberes anteriores e universais. 

Um Círculo de Círculo específico tratou o PPP como um todo, no qual foram lidas e 

discutidas as aplicabilidades do Projeto Político-Pedagógico (PPP) da EPG “Hamilton Félix de 

Souza”, em sua flexibilidade. Foi realizada a leitura do documento específico, reforçando o 

intuito do documento ser de conhecimento geral e a necessidade de retoma-lo como na sua 

amplitude e abertura. Manifestando opiniões, alguns se colocaram: 
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O Projeto Político-Pedagógico prevê que a relação entre professor e aluno seja de 

acolhimento, além de um tratamento que é emancipador e humanitário, com o objetivo 

em agregar esse tipo de qualidade à educação, juntando os conteúdos normais a um 

tipo de relação mais próxima com o educando. O Projeto Político-Pedagógico, além 

de permitir a interação de pensamento dos agentes construtores, favorece a 

interlocução com a comunidade responsável pelo sistema educacional e com a 

sociedade. Ele deve ser o plano global da justiça que deve se constituir em parâmetros 

movimentando a função do Projeto Político-Pedagógico, estabelecendo a organização 

das relações entre seus participantes. Nossa estrutura e funcionamento ajuda a resolver 

problemas, a transformar a prática numa metodologia de trabalho que possibilite 

ressignificação de todos os agentes da escola, permitindo também uma comunicação 

mais efetiva com aluno, propiciando sua participação mais efetiva nas aulas. O Projeto 

Político-Pedagógico, quanto a sua função, é ajudar a resolver problema, 

ressignificando todas as aplicações pertinentes à escola. (Professor 5). 

 

A construção do Projeto Político-Pedagógico supera o modelo burocrático por meio 

de um modelo de educação participativa. A metodologia do trabalho em sala de aula 

é uma síntese da concepção de educação e de um conjunto de objetivos, no sentido do 

papel do professor e da instituição em contagiar o aluno para uma educação de 

qualidade. Nesse sentido, o Projeto Político-Pedagógico da Rede Municipal de 

Educação, global, da instituição, no qual são expressos os valores básicos que devem 

orientar o contexto da escola. O Projeto Político-Pedagógico representa a 

sistematização de um processo de planejamento coletivo na caminhada a partir de uma 

clara intencionalidade da Rede Municipal de Educação pela humanização plena de 

nossos educandos de forma integral, das crianças aos jovens e adultos, que, de acordo 

com o projeto maior, ganha forma, como princípio, o desenvolvimento de uma leitura 

crítica e reflexiva da realidade. (Coordenadora). 

 

O Projeto Político-Pedagógico, na minha opinião, é um instrumento pelo qual a escola 

deve promover tendo por princípio que a construção do conhecimento é indispensável 

ao exercício ativo e crítico da cidadania do educando, na sua vida cultural, política, 

social e profissional, a fim de propiciar um patamar igualitário de formação e 

estabelecer a igualdade de direitos e oportunidades face ao direito à educação. 

(Professor 1). 

 

Nesse mesmo Círculo de Cultura foram recolhidas impressões dos professores e da 

coordenação sobre esse o PPP e suas possibilidades: 

 

[Trata-se de] uma prática solidária, colaborativa e consciente de partilha de todos nós, 

povo da gestão plena de todas as vidas e destinos. Um coordenador é a peça, de acordo 

com o PPP, e os professores são atores que compõem a cena do coletivo da escola que 

deflagra ações para transformação. O trabalho é coletivo mediante articulação dos 

diferentes atores escolares no sentido do Projeto Político-Pedagógico humanizador. 

Toda a equipe escolar tem a finalidade de explicitar seus compromissos com tal 

prática política pedagógica verdadeiramente humanizadora. O mesmo ocorre em 

relação aos diferentes públicos que compõem a EJA em diferentes escolas, sob 

diferentes Projetos Político-Pedagógicos, em vista dos perfis atuais de alunos que 

frequentam a EJA. (Coordenador). 

 

A gente trabalha com três escolas, isso também já coloquei explicando no meu projeto 

aqui como a gente faz com outras duas escolas, o Projeto Político-Pedagógico é 

diferente, cada realidade tem a sua, mas os professores, principalmente os 

especialistas, são os mesmos no sentido de novos alunos que em relação ao perfil não 

é extremamente heterogênea. Ainda temos há muitos anos aquele perfil que foi 

estudado pelo Paulo Freire, mas é necessário verificar uma outra realidade, um outro 

perfil de aluno da EJA. Por meio do currículo de cultura é possível entender que o 

perfil de alunos estudado por Paulo Freire, logo há outras necessidades, outras 

inquietações, então temos que fazer uma integração entre esses alunos de modo a 
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trabalhar o currículo respondendo às inquietações dos alunos, mesmo que as restrições 

sejam as mais diversas. Aí a gente faz algum projeto, acho, que é no sentido de integrar 

esses alunos, e nossas ações e projetos estão voltados a essa ação. (Professora 1). 

 

O Projeto Político “Hamilton Félix”, nesse sentido, favorece a flexibilidade no ponto 

em que a gente tem total liberdade para aplicar aquilo que a gente acha que é correto, 

de acordo com aquilo que a gente usa dentro da sala de aula. Para fazer um projeto 

você tem que trabalhar, você tem que estar de acordo com o que a gente está vendo 

na sala de aula. A gente acredita que ensaiando uma peça teatral, copiando um texto 

da lousa, ou vendo beleza na matemática o aluno está exercendo seu papel, 

principalmente se ele está vivendo esse papel de maneira plena. Isso é muito 

enriquecedor para os alunos porque eles percebem que as diferentes maneiras de 

perceber a sala de aula fazem parte de sua vida, é o reflexo de sua percepção ante a 

vida. (Professor 2). 

 

O Projeto Político-Pedagógico da escola advém de um cenário marcado pela 

diversidade. De um lado, é resultado de um processo vindo de suas próprias 

contradições, por isso não deve existir um padrão único que orienta a escolha do 

projeto de uma escola, que deve ter autonomia para estabelecer e executar e avaliar 

seu projeto. Logo, conforme demonstra a questão colocada por Gadotti, nesse sentido, 

a autonomia e a gestão democrática da escola fazem parte da própria natureza do Ato 

pedagógico. O Projeto Pedagógico deve ser flexível, porque ele possibilita isso. 

(Coordenadora).  

 

A escola com a educação que queremos é aquela que considere a realidade do aluno 

e que se permita flexibilizada quanto ao cumprimento do currículo. Temos que 

entender a necessidade do aluno, mas para isso há uma dificuldade que é a grande 

rotatividade de professores, pois nós que entramos neste ano letivo não sabemos o que 

o professor do ano letivo trabalhou, e para uma educação realmente transformadora é 

interessante que haja um prosseguimento das ações e projetos realizados no ano letivo 

anterior, de modo a não descaracterizar a escola. (Professor 2). 

 

Reitero que a flexibilidade deve ser realidade para o Projeto Político-Pedagógico, 

visto que há grande rotatividade de professores nos diferentes anos-letivos e que a 

identificação perante os educandos deve ser a que está prevista nos combinados 

coletivos, com breves mudanças que exprimam a visão com que essa equipe interpreta 

o Projeto Político-Pedagógico. (Professora 1). 

 

Também como dificuldade, se destacou no âmbito do PPP, os efeitos dos espaços físicos 

disponíveis na EPG “Hamilton Félix de Souza”, especialmente as salas de aula que nem sempre 

respondem ao ideal que o marco referencial coloca de serem proporcionais ao número de 

educandos. No início dos períodos letivos, que são semestrais há 40 educandos matriculados, 

e, mesmo que nem todos efetivem seu comparecimento, muitas vezes as salas não permitem a 

reorganização dos espaços, aspecto que favorece o diálogo na EJA e há tendência de o espaço 

não responder às necessidades de movimento, especialmente dos mais jovens.  

As dimensões – intelectuais, éticas, humano-afetivas – como capacidade crítica e senso 

de responsabilidade, capazes de transformação da sociedade em que está inserido, estão 

presentes no PPP e foram realçadas nesse Círculo de Cultura, todo o plano global da instituição, 

expressa valores passíveis de incorporar boas práticas. 



70 

Houve, em outro Círculo de Cultura discussão sobre a aprendizagem na EJA como 

aquela que propõe acrescentar à visão de mundo que o educando traz, carregada de seus traços 

culturais de origem e vivência social, familiar e profissional, numa adesão espontânea e 

imediata ao que está mais visível no mundo uma abertura para aprender o conhecimento 

escolarizado, sem perder o olhar curioso, explorador, que investiga, pensa e questiona que traz 

do conhecimento ingênuo, elevando a consciência de si e tomando decisões sobre que caminhos 

seguir.  

O PPP da EPG “Hamilton Félix de Souza” foi retomado como diretriz porque aprender 

é tema que dialoga com a realidade da EJA, com viés metodológico que contempla respeitar 

cada ser em sua individualidade, de forma aberta, acolhedora, diversificada, embasada na 

realidade social da comunidade, construtiva e significativa (GUARULHOS, 2015b) para além 

da escola, para a vida. 

Foi possível concluir que a construção do conhecimento escolar se dá pelo encontro do 

conhecimento anterior, projetado em problemas que se colocam no presente e se avizinham no 

futuro, com o conhecimento sistematizado pela escola. Na EPG “Hamilton Felix de Souza” esse 

processo vem sendo compreendido pelos profissionais como discussões permanentes de 

caminhos viáveis que favoreçam a participação e a emancipação do educando, conferindo-lhe 

uma chance de recuperar a escolaridade com qualidade. Sendo assim, do mesmo modo que 

coordenador e professores chegam a conclusões positivas sobre quais mecanismos e 

ferramentas chegarão a isso, esses docentes, ao chegarem em suas salas de aula, contarão com 

a sua participação e a do outro, se conscientizando quanto a seu protagonismo referente na 

própria história de vida, compreendida aqui como princípio de formação, para a objetificação 

de seus anseios sociais e culturais. 

A cultura humana é a base da escolarização da EJA, vista como um todo construído 

pelos sujeitos processo com direito à voz, ensinando e aprendendo numa relação constante, em 

que todos experimentam o papel de educadores e educandos, configurando-se em prática 

colaborativa, solidária e emancipadora, que, nos termos de Feitosa (2008, p. 56) faz decorrer 

uma aprendizagem escolar verdadeira. 

Nesse sentido, o Círculo de Cultura que discutiu aprendizagem trouxe o âmbito do 

acolhimento, no qual o professor deve fazer o melhor possível para:  

 

[...]interagir, ele é ajuda, pois ele compreende o aluno em suas especificidades. Ele 

compreende que, por exemplo, o aluno vem direto do trabalho para a escola, que ele 

tem problemas em casa, com irmãos, com pais ou com filhos, e ainda que não haja 

uma interferência incisiva, há a construção intelectual não só através dos conteúdos 

ministrados nas aulas, mas na participação desse aluno no contexto escolar, nos 
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colegiados, nas festas e seu entrosamento no intervalo, só para citar alguns exemplos. 

(Professor 4). 

 

A aprendizagem é complementada pela evolução como pessoa, se você ficar na escola 

dois ou três anos você vai percebendo, a maneira como falam, como se vestem, uma 

série de coisas. O aluno se sente gente aqui, alguém ensina a escrever e a ser (Professor 

7) 

 

[Combate à] desigualdade que há lá fora, gente que não é nem tratada pelo nome. 

Como a escola trata esse aluno, é o acolhimento. (Professor 4) 

 

Mas, há dificuldades que os estudantes da EJA têm na aprendizagem, especialmente os 

relacionados aos saberes atitudinais, mesmo diante da orientação com diálogos recorrentes, 

muitas vezes, o educando não consegue avançar porque tem atitudes já estabelecidas que 

representam empecilhos, tanto de ordem material, como de consciência, para a mudança, por 

exemplo, os educandos trabalham os males do consumismo como saberes , mas impelidos pelas 

necessidades socialmente criadas, não conseguem transpô-lo. Destacam, apesar disso, que na 

EJA da EPG em estudo, os alunos são sempre acolhidos independentemente dessas 

dificuldades. 

Os sujeitos, reconhecem, também que a aprendizagem se dá no coletivo, reforçando que 

se tenta realizar uma pedagogia social que incorpora a dimensão experiencial e sociocultural 

dos educandos nas atividades coletivas e individuais na sala de aula, conforme indica Vale 

(1998,19 p. 4 apud FEITOSA, 2008, p. 57) como necessária para tornar as situações de 

aprendizagem significativas, mas percebem que a sociedade atual exige à escolarização novos 

papéis: 

 

As instituições escolares vêm sendo pressionadas a repensar seu papel diante das 

transformações, de modo a acelerar o processo de integração e reestruturação 

capitalista mundial. Isso se faz necessário para fazer frente a essas entidades, 

manifestando-se contra a exclusão econômica. Uma escola de qualidade é aquela que 

é uma síntese entre a cultura formal dos conhecimentos sistematizados e a cultura 

vivenciada. Não há, portanto, o monopólio do saber, pois cabe a essa escola fazer com 

que o educando possua senso crítico vindo do domínio de sua cultura formal e 

informal, analisando e criticando, por exemplo, a informação veiculada pelos meios 

de comunicação. O conhecimento não sistematizado das ruas e seu conhecimento da 

realidade são o que o aluno traz à escola. Cabe à escola estruturar e manter um projeto 

para que o aluno se sinta contemplado quando a instituição considera esses saberes, 

principalmente o não formal. A gente tem de valorizar isso na EJA. (Professor 7). 

 

O cenário freiriano não é mais o mesmo. Nós ainda temos muitos alunos com aquele 

perfil citado por Paulo Freire, mas estão chegando alunos completamente diferentes 

[...], as necessidades são outras, extremamente outras, a gente estuda o 

desenvolvimento do aluno, as questões de integralidade dos saberes, de currículo e de 

cultura. Esse perfil não é mais o mesmo [...] trazer a necessidade de alunos analfabetos 

                                                           
19  VALE, Maria José. O Social-Construtivismo: princípios fundamentais. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 1998. 

Mimeografado. 
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adultos, trabalhadores e jovens antes era mais fácil, mas quando você coloca alunos 

excluídos da educação regular é mais complicado, alguns resistem à participação e 

aos projetos propostos, essa integralização e os jovens querem extravasar, no nosso 

projeto. (Professor 3) 

 

Escrever, caderno, lousa cheia [é o desejo da maioria], quando a gente pensa uma 

atividade diferenciada é complicada. (Professor 4) 

 

A indicada juvenilização da Educação de Jovens e Adultos se finca nãos dados de 

matrícula em 2017 na EPG “Hamilton Félix de Souza”, 153 educandos matriculados nessa 

modalidade de educação no segundo semestre. Como se viu, esse processo faz com que os 

sujeitos da pesquisa se sintam incomodados diante de conflitos geracionais não presentes na 

EJA de outrora. 

Alguns professores assumem um sentido de queixa sobre suas condições de trabalho 

quando se manifestam diante da compreensão do papel da EJA como interdisciplinar, 

apontando esse aspecto como fragilidade e destacam que a aprendizagem é dificultada pelas 

características de organização das turmas que são multisseriadas e heterogêneas, especialmente 

na alfabetização, mesmo dentro do Ciclo II que representa os anos finais do ensino fundamental: 

 

A qualidade do meu trabalho... Por mais que o professor se esforce não atinge a todos 

como se gostaria. (Professor 7) 

 

Uns já sabem e os outros demoram, a saber. (Professor 4) 

Os vários anos que o Ciclo II representa, assim, todos juntos, por vezes,  dificulta a 

aula. (Professor 5) 

 

Os projetos que a gente desenvolve são sempre no sentido de que os alunos, mesmo 

heterogêneos aprendam, mas nós temos alunos com um perfil diferente daquele de 

Paulo Freire, aqui se tem várias turmas. (Professor 3) 

 

È difícil e enriquecedor a ação do professor quando junta a sua área com a 

alfabetização e o letramento, mas é difícil (Professor 7) 

 

Essa crítica foi aceita, tendo em vista ser um Círculo de Cultura, mas foi replicada com 

a pedagogia da pergunta quando a pesquisadora retomou o aspecto interdisciplinar do QSN e a 

busca de trabalhar com projetos que permitam ao estudante, nos vários momentos diferenciados 

da aprendizagem e independentemente do seu Ciclo de estudo avançar com saberes integrado 

e um sujeito abordou o contraponto do tema lembrando que: 

 

Mesmo em uma sala regular [na idade própria] é possível perceber que nem todos 

avançam a aprendizagem da mesma forma. A interdisciplinaridade nem sempre é 

possível pelas diferentes perspectivas de aula dos educandos (Professor 3) 
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A formação docente também foi questionada, nem todos os sujeitos sentem que a 

formação contínua oferecida consegue embasar a prática e a vinculam mais, como esforço 

individual, à progressão na carreira e indicam que a formação inicial, por vezes é fragilizada: 

 

Às vezes, a universidade não nos dá isso ela mostra teoria, mas na prática, quando a 

gente bate de cara não é isso. Vamos trabalhar? Você vê que é totalmente diferente. 

(Professor 1) 

 

Para os professores da EPG “Hamilton Félix de Souza”, os estudantes trazem como 

demanda o equilíbrio entre a escola estar voltada para a sociedade em suas problemáticas sociais 

e a gestão dos conteúdos normativos em torno da uma formação cidadã, aos educadores cabe, 

então, direcionar o seu trabalho não apenas como aquele que o planeja antecipadamente a ação 

didática, mas o que a adequa aos grupos de sujeitos numa relação horizontal, organizando 

momentos dialógicos como um animador da cultura do grupo: 

 

Paulo Freire e a Pedagogia da Autonomia demandam saberes vindo da ideia de uma 

escola que prioriza a formação do aluno a partir do desenvolvimento das relações 

humanas e sociais voltada à formação do aluno em sua plenitude humana e social, 

sem deixar de priorizar a transmissão e o desenvolvimento de conhecimentos 

universalmente acumulados que considera o valor da dimensão política e social da 

escola articulada com a dimensão do saber e de sua apropriação histórica que assegure 

a promoção de conhecimento e aplicação, criando aspectos temáticos ao 

desenvolvimento social e pessoal como forma de assegurar a qualidade do ensino, 

afinal, o aluno busca na escola o certificado, algo no qual ele pode assegurar sua 

ascensão na vida, social e profissional, principalmente. (Professor 6). 

 

Aprender é objetivo da escola, mas na EJA essa aprendizagem alcança formação integral 

em todas as dimensões (intelectuais, éticas, humano-afetivas), de modo a carregar a experiência 

que o jovens e adultos trazem para uma conquista de autonomia para educadores e educandos, 

de modo a estimular a frequência ao espaço escolar reconhecido como comunitário e capaz de 

acolher, compreendendo que os fatores externos interagem com os escolares, mas sem deixar 

que levem a um novo abandono. 

Apesar das contradições que esse encontro em forma de Círculo de Cultura despertou 

no seu fechamento, o grupo concluiu que os sujeitos se educam em comunhão, enfatizando o 

tom coletivista na construção e consolidação do conhecimento, portanto o princípio de 

educação de Paulo Freire ainda acalenta a EJA, tendo em vista o público de jovens e adultos 

que teve seus direitos negados e desenharam uma trajetória de escolarização prejudicada. 

A gestão democrática foi discutida num Círculo de Cultura, a partir de um vídeo sobre 

o tema que se pauta no perfil gestionário definido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(BRASIL, 1996), perfil esse, colaborativo que demanda um investimento na participação de 

todos da comunidade escolar interna, assim como dos educandos e da comunidade em geral, 
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em perspectiva da EJA, modalidade que exige, na opinião dos sujeitos um esforço de gestão no 

chamamento público, na manutenção da frequência, no combate à desistência, no envolvimento 

do conjunto dos sujeitos: 

 

Um fator primordial, a gente estar participando, se envolvendo, compartilhando 

(Coordenadora) 

 

Não adianta nada falar que a gente é democrática, que a gente discute de tudo. Só que 

depois eu decido o que melhor me convém, é mentira, né? (Coordenadora) 

 

A democracia é o rompimento com as práticas anteriores, com enfrentamento 

democrático. (Coordenadora) 

 

O PPP da EPG “Hamilton Félix de Souza” (GUARULHOS, 2015b) reforça que a 

formação para a prática democrática se dá por meio de acordos e combinados a respeito de 

atitudes e comportamentos, de forma a construir consensos entre os sujeitos para viver 

coletivamente, de forma fraterna e solidária.  

Os participantes do Círculo de Cultura realçaram que a prática democrática exige um 

exercício de estabelecer acordos e combinados a respeito das atitudes e do comportamento, de 

modo a construir consensos, sem autoritarismo sobre as formas de conviver coletivamente na 

solidariedade, considerando o outro, respeitando os espaços, os direitos e as funções de cada 

um: 

A função da coordenação e direção não é a escola é minha e eu faço do meu jeito 

(Professor 3) 

  

Mas muitas vezes, o que mais interessa à pessoa é o poder e não a função, isso é 

preciso superar um certo autoritarismo (Professor 5) 

 

Assim, há necessidade de construir uma gestão escolar democrática, compreendida 

como conclusão do discutido que aponta para um modelo que cria uma base para a autogestão; 

num ambiente escolar participativo que se aproxima da absorção dos princípios da cidadania; 

e, se alicerça na promoção de educação para todos, como defende Lück (2009), que avalia de 

forma permanente de resultados e processos e adequa ações político pedagógico ás condições 

que a realidade vai impondo. 

Concluiu-se, igualmente, que na instituição escolar, a gestão democrática é aquela que 

tem, nas instâncias colegiadas, o espaço para a tomada de decisão que efetivam as atividades 

escolares. Os participantes concluíram que, embora, haja um sistema que define um conjunto 

de documentos como Projeto Político-Pedagógico, o regimento escolar, os planos da escola 

(pedagógicos e administrativos), as regras de convivência, de cada escola em seu dia a dia, os 

vão flexibilizando conforme problemas identificados.  
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Discutiu-se que o regimento escolar, ainda em construção no município é documento 

importante porque contribui para o direcionamento das relações na escola, normatiza os 

procedimentos da unidade escolar, planeja o funcionamento quando é de conhecimento de todos 

os sujeitos, porque normas procedimentais que regem o ambiente da escola, indica direitos e 

deveres. Documento público, de natureza flexível deve ser divulgado em amplitude à 

comunidade e, sempre que necessário, deve ser alterado atendendo a uma determinada 

demanda, além de ser disponibilizado à consulta popular para atingir um patamar de 

contribuição formal para uma perspectiva transformadora da escola como democrática. 

Assim, a gestão democrática, concluiu o debate no Círculo de Cultura, é princípio que 

orienta os processos e procedimentos administrativos e pedagógicos no âmbito escolar: 

 

No vídeo da Heloísa Lück, relacionada ao desempenho das funções sobre atingir o 

patamar de excelência por competências, considerando as dimensões e os desafios de 

uma gestão escolar por esse viés. (Coordenadora).  

 

Esse vídeo é a questão da gestão escolar e a questão da autonomia, porque o central 

da questão da autonomia é falar sem se sentir constrangido. Só aqui um professor tem 

força. Isso eu vi na escola “Vereador Antônio de Ré”, como é dentro da escola da 

Prefeitura de Guarulhos que os professores podem sim questionar as coisas, inclusive 

a questão da autonomia, significa sonhar a gestão democrática. As coisas sempre 

foram impostas para a gente engolir. Já aqui o professor sempre discute. (Professor 

2). 

 

O Círculo de Cultura que discutiu as relações de trabalho educativo como construção de 

grupos, partiu da leitura de texto de Vera Placco que valoriza na construção das equipes, 

inclusive as pedagógicas e que, cuja leitura, ajudou a articular a compreensão da 

responsabilidade do educar na EJA, dialogou sobre o papel do professor e do coordenador como 

relação dialética entre os educadores, interação na promoção das interações didáticas junto aos 

educandos de modo que os saberes se solidifiquem e se constituam como coletivos e indivíduos 

em simultâneo, visando o seu protagonismo na sociedade, trazendo para o centro do debate da 

práxis docente com foco no educando e em consoante interpretação da sociedade em 

transformação. 

Nesse contexto ao discutir a autonomia no sentido expresso, anteriormente, neste 

trabalho, como fonte de colaboração, os participantes desse Círculo de Cultura, concluíram que 

ser autônomo como educador requer disponibilidade e compromisso com os educandos e com 

o ato de ensinar e aprender.  

Dessa autonomia faz parte a intervenção cotidiana do coordenador. O papel do professor 

coordenador pedagógico apareceu percebido como aquele de um dos sujeitos que compõem o 

contexto da escola, o animador cultural que, entre muitas funções nesse emaranhado 
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pedagógico que se propõe autônomo, desperta a curiosidade, provoca a ponto de fazer acontecer 

a conscientização e a transformação profissional e pessoal no âmbito do universo educacional. 

Especificamente sobre a função do coordenador pedagógico dentro da escola, os professores 

declaram que consideram: 

 

Ainda que não haja uma infraestrutura que permita ao professor uma formação cada 

vez mais continuada, cabe ao coordenador pedagógico orientar esse professor em 

relação a sua formação, dentro da escola, fazendo o que está sendo feito, promovendo 

leitura e discussões pertinentes ao ambiente em que trabalhamos, a fim de oferecer a 

nós uma visão mais ampla sobre como devemos agir em relação ao aluno, em relação 

à gestão, em relação aos colegas. Para isso, é importante destacar que a gestão deve 

ser amistosa e estar aberta à democracia, pois esperamos contar com a gestão, em 

especial com a coordenação, em sempre aprendermos. Isso sempre existiu entre 

coordenadores e professores, porém nunca foi tão possível entre professores e direção. 

(Professor 1). 

 

O coordenador existe, está na escola para dar suporte ao professor, para possibilitar o 

trabalho. (Professor 3) 

 

As discussões possibilitaram considerar as reflexões de Souza (2001) sobre as 

inferências que tomou de Paulo Freire sobre grupos, discutindo os movimentos em torno da 

figura que os coordena: no primeiro movimento o grupo crê que o coordenador pedagógico 

sabe tudo e vai provê-lo em suas necessidades; no segundo as divergências começam a surgir, 

pois os componentes do grupo passam a assumir suas identidades, percebendo-se diferentes dos 

demais e querendo expressar essa diferença e, nesse sentido, o grupo passa a se reconhecer 

como limitado.  

Já no terceiro movimento os componentes do grupo não temem discordar ou expor seus 

pontos de vista – enxerga-se e aceita-se o outro, em suas diferenças, e o exercício da crítica 

passa a ser constante, pois é criado o sentimento de intimidade, devido à ampla e constante 

exploração da individualidade. (FREIRE, 2006a apud SOUZA, 2001). 

Houve um Círculo de Cultura sobre o tema de processos de avaliação que discutiu a 

promoção da avaliação permanente como elemento da educação de qualidade, descartando a 

função de ranking que muitas vezes tem assumido, mas como tópico necessário para a educação 

democrática, como Souza (2006) ensinou fruto do planejamento participativo que qualifica a 

avaliação como análise e devolutiva social do que a escola trabalha como instituição educativa, 

seu planejamento, seus instrumento da gestão democrática, a ação didática realizada, as relações 

entre pessoas, parâmetros para avançar na perspectiva emancipadora, na qual se avalia não para 

classificar, mas para o tomar consciência da melhoria necessária.  
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Na continuidade da discussão da avaliação se discutiu o Conselho Participativo de 

Classe e Ciclo (CPCC)20. Esse colegiado vem sendo compreendido como mecanismo da gestão 

democrática, absorvendo a função de corresponsabilidade com resultados, de levantamento das 

necessidades. Sendo instituto aberto e realizado em cada escola de forma decidida pela gestão 

em equipe. Na EPG “Hamilton Felix de Souza “ 

 

No decurso do ano, os estudantes se mostraram participativos tanto em relação aos 

eventos promovidos pela escola, pelo corpo de professores, quanto pelas dinâmicas 

em sala de aula. (Coordenadora). 

 

Houve avanços no manuseio de computadores, com a liberação do uso de 

computadores, graças à disponibilidade da escola em dar acesso aos computadores 

individuais, o que representou um atendimento a essa, entre tantas outras demandas 

dos educandos. Houve no decurso do ano letivo também algumas desistências por 

parte dos educandos, principalmente no decorrer do 2º semestre de 2017. (Professor 

7).  

 

No Ciclo I houve abandono em decorrência da não sistematização da escrita. Houve, 

no decorrer do semestre letivo, muito incentivo ao comportamento leitor e progressos 

aconteceram. Não posso dizer que esteja satisfeito, porém estou ciente que, 

principalmente no final do ano, fatores como o emprego noturno temporário, de final 

de ano, impede que os educandos tenham uma frequência contínua. A gente trabalhou 

muito com sistemas da matemática, as quatro operações e tivemos muito trabalho 

também com o sistema monetário. (Professor 2). 

 

Em relação à informática, fizemos o básico, tivemos também as visitas ao centro de 

leitura, no CEU, o que se mostrou gratificante para os educandos de Ciclo I. (Professor 

1). 

 

Em relação ao Ciclo II, turma A, tivemos 36 alunos matriculados, sendo 11 

concluintes, sendo que esses não demonstraram dificuldades em matemática, tendo 

evoluído em leitura e interpretação de textos, além de terem também evoluído em 

esportes, além de ampla participação em eventos planejados pela escola. Nesse 

sentido, muitos alunos demonstraram interesse, principalmente, em participar das 

aulas até o último dia letivo. Nesse sentido, houve evolução na participação, se 

comparado ao semestre passado, tanto em relação às atividades escolares quanto ao 

que se refere a eventos. (Professor 3). 

 

Quanto ao Ciclo II, turma B, houve dificuldades em relação à matemática, 

interpretação de situações-problema, porém todos esses problemas não foram entrave 

à evolução desses alunos. Em relação à língua portuguesa, foi a sala que apresentou 

maior dificuldade, porém, também, foi verificada evolução, mesmo que em menor 

grau em relação à turma A, e, o mais importante, essa evolução foi verificada pelos 

próprios alunos. Entretanto, o que os alunos têm cobrado muito é em relação à 

documentação inerente à certificação, o que já foi passado à gestão, que, por sua vez, 

informou-nos que sua expedição está a título da supervisão de ensino. (Professor 4). 

 

Com caráter definidor, dentro de um projeto de todos os sujeitos escolares, o CPCC 

representa, na escola em estudo, espaço rico de transformação da prática pedagógica. Com base 

                                                           
20 O CPCC é, antes de tudo, um mecanismo de gestão democrática, que tem como uma de suas funções ser um espaço de levantamento das 

necessidades de mudança e avanço. Nesse sentido, ele passa a ter um caráter definidor de um projeto de formação e se constitui como espaço 
rico de transformação da prática pedagógica, com base no Projeto Político-Pedagógico da Escola e da Rede, para que o coletivo verifique se 

as metas propostas estão sendo atingidas, dando mais sentido aos processos de avaliação desenvolvidos (SME, 2012, p. 33). 
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no PPP, tem finalidade coletiva de verificar atingimento das metas para situá-las no momento 

seguinte, agregando sentido ao processo de avaliação, o torna mais formativo. Sob essa 

perspectiva, o CPCC se torna a avaliação coletiva, processo escolar incorporado na gestão 

democrática, define como e o que avaliar e implica decisão sobre que medidas e ações 

desenvolver com base no conhecimento dos resultados (SOUZA, 2005). 

A pauta do CPCC é principalmente a aprendizagem e a frequência, mesmo sem 

regulamentação do seu funcionamento, esse espaço democrático opina sobre o 

desenvolvimento global das turmas e pode sugerir medidas para sanar problemas desse 

contexto.  

Os participantes apontaram que, mesmo com o apoio desse coletivo, a EJA escolarizada 

apresenta como limite as problemáticas pessoais e profissionais dos estudantes que os impede 

de prosseguir estudos e acabam evadindo: 

 

Foi prejudicado o processo de aprendizagem por conta da evasão. A frequência é 

muito irregular que piorou no final do ano. A irregularidade fez com que os do Ciclo 

I pensassem muitas vezes em desistir (Professor 2) 

 

Eu percebo que o Ciclo I não é bem um momento só de aprender para os alunos, eles  

vêm à escola para socializar, às vezes, até resistem para ir para o Ciclo II. Tem aluno 

que vêm porque se sente sozinho em casa. (Professor 2) 

 

Muitos largam a escola para procurar emprego, se mudam ou viajam temporariamente 

para outros estados. (Coordenadora) 

 

Há por parte da escola uma ação de tentar recuperar a frequência. (Professor 1) 

 

O último Círculo de Cultura realizado se tornou avaliação institucional da EPG 

“Hamilton Félix de Souza”, levantamento de aspectos positivos e a melhorar. Nesse sentido, 

enquanto aspectos positivos, foram elencados a implantação do PPP da unidade escolar, os 

projetos extracurriculares e atividades diversificadas, além das relações interpessoais entre os 

sujeitos da comunidade escolar.  

Destacou-se ainda uma pesquisa de reconhecimento do público, perguntando aos 

estudantes os motivos do retorno ao estudo que possibilitou conhecer melhor os jovens e adultos 

e valorizá-los como protagonista de sua história, mas auxiliá-los a compreensão de sua situação 

no mundo e colocando a escolarização na EJA como esperança de mudança e assunção de 

direitos: 

 

Fizemos uma pesquisa em 2015, tabulamos e constatamos que o retorno era para 

buscar melhor oportunidade de emprego, satisfação pessoal. (Professor 6) 
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Há também resistência a práticas diferenciadas, quando os projetos aparecem como 

forma de estimular a frequência. Embora aqui haja envolvimento em trabalhos 

diversificados (Professor 1) 

 

Foram coletados dados sobre a escola. (Coordenadora) 

 

O Projeto Sarau que se realiza todos os anos, um projeto fixo institucional da unidade 

escolar, previsto no calendário escolar e que objetiva dar espaço aos estudantes para demonstrar 

talentos, fazer apresentações individuais e em grupo e, em conjunto com os educadores, 

produzir textos e contextos de troca entre as turmas e disciplinas: 

 

Construir há uma interação, faz sair da zona de conforto. (Professor 4) 

 

Dá trabalho abraçar os projetos planejados (Coordenadora) 

 

Foi apontada alguma dificuldade de mobilizar todos os educandos que, por vezes 

resistem a projetos mais abertos ou tem dificuldade de conciliar atuar em sala de aula e no 

âmbito de ações mais diversificadas, mas, de forma geral, foram avaliados como positivos: 

 

Eu achei esse semestre bem melhor, com exceção dos educandos que acabam por 

faltar, às vezes justificado, tem seus motivos, mas houve mais participação. (Professor 

4). 

 

O aluno da EJA falta porque tem motivo para faltar, a criança não. Por vezes pega 

dois ou três ônibus. A EJA é um público diferenciado. O aluno diz que arrumou 

emprego, aí é normal largar a escola, porque emprego está difícil. Talvez a gente já 

saiba os motivos, não precise procurar. Não que a gente justifique faltar, mas eles têm 

motivo, as crianças não têm, só quando está doente, numa necessidade atípica. 

(Professor 2). 

 

A legislação garante alguma flexibilidade. (Coordenador). 

 

Valorizo mais os alunos que vem para estudar, que entende a proposta da escola. Há 

sempre maior dificuldade em motivar os adolescentes. (Professor 5) 

 

Com relação ao grupo acho que tivemos uma interação melhor. (Professor 5) 

 

Os alunos da turma do Ciclo II A são bastante participativos e com bom 

relacionamento. Já caminham juntos e estão entrosados. Há alguma evasão, mas 

gostam de atuar nos projetos, com bom desempenho, embora alguns alunos tenham 

dificuldade em Matemática e na interpretação de texto. Houve três abandonos. 

(Professor 6) 

Na turma Ciclo II B há alunos com dificuldade em alfabetização, mas mesmo assim 

não desistiram e essas dificuldades não impediram avançar, porque são interessados 

no seu desenvolvimento. Situações que exigem resolver problemas também são 

difíceis para alguns, mas eles evoluíram no que foi proposto. A turma é mais de alunos 

novos, mas se integraram. (Professor 9) 

 

Superaram conflitos. Tinha uma aluna que se sentia excluída. (Professor 6) 

 

Se sentia perseguida (Professor 3) 

 

As confraternizações do fim de ano serviam para aproximar. (Professor 6)  

 



80 

Discutiu-se que a ação educativa na escola estudada representa, apesar das dificuldades 

de aprendizagem e negociação de regras, um diálogo permanente, numa concepção de ação 

comunicativa como suposição que eleva as práticas colaborativas dos educadores ao patamar 

de reflexão crítica e atinge os educandos com um modelo crítico que desvenda a complexidade 

da relação escola e sociedade. 

Foram discutidos atividades e materiais que os educadores produzem como apoio 

didático, refletindo sobre o valor da estrutura, especialmente tecnológica e de materiais de uso 

pelo aluno para sua produção de conhecimento sistematizado ao lado da criatividade de cada 

um para intervir pedagogicamente.  

Entretanto há atividades de interesse na sala de aula: 

 

Apropriação de escrita e comportamento leitor, progressos aconteceram Informática 

fiz um trabalho básico, frequentamos o Centro de Leitura do CEU, bem gratificante. 

Sempre, por se tratarem de alunos ainda analfabetos, tive que trabalhar a autoestima,  

reforçando muitas vezes a mesma aprendizagem (Professor 2) 

 

Há divergência sobre a disponibilidade de materiais de uso: 

 

Eu penso que seria preciso outras canetas de quadro. Tem alunos que não enxergam, 

fica muito clarinho. Cópias tenho usado bastante. (Professor 5) 

 

Eu não senti nada disso. (Professor 2) 

 

É preciso ter mais materiais disponíveis sempre, isso ajuda (Professor 6) 

 

Houve conclusão que, de forma geral a escola em estudo tem equipamento e material 

suficiente, sendo agraciada por espaços didáticos amplos, na medida em que está inserida num 

CEU. Avaliou-se que a infraestrutura atende às necessidades pedagógicas da EJA. 

Outra discussão pertinente foi a importância simbólica de eventos, como, por exemplo, 

a formatura, cujo modelo ainda não é muito claro, mas sempre gera satisfação, representando 

uma conquista do estudante que pode aceder ao Ensino Médio no final do Ciclo II. Manifestou-

se a necessidade de prever a forma com maior antecedência, evitando a frustação; por exemplo, 

havia expectativa de vestirem becas que não se conseguiu alugar: 

 
A beca valorizaria esse momento muito importante para o aluno. (Coordenadora) 

 

Vi uma foto que as becas eram de TNT. Acho que se pode pensar nisso. A gente podia 

envolver as alunas, dar linha e cada uma costurar duas ou três. (Professor 4) 

 

Sobre as horas de atividade coletivas o grupo apontou que são satisfatórias, que 

produzem reflexão e ação, valorizando que são momentos críticos que permitem aos docentes 

superar os valores que fundamentam a sociedade, como preconiza. Contreras (2012) e gerar 
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colaboração tanto no pensar como no fazer, representam espaço para manifestar opiniões e 

articular o trabalho em projetos que transfiram esse sentido colaborativo, também para os 

estudantes.  

Valorizam as horas-atividades como formativas, troca cotidiana e momento de estudo, 

pelo menos uma vez por semana, quando a coordenadora traz temas para serem discutidos que 

abrangem questões mais amplas que podem ser reflexão sobre a prática local, num caminho 

didático entre o mais geral e o particular; nesse sentido, valorizam o coordenador como 

formador que gera mudança, anima as discussões, de modo a promover mudança: 

 

Uma prática que a coordenação sempre fez aqui, com um cuidado com ouvir a todos 

como no Círculo de Cultura do Paulo freire, mesmo que não denominasse assim. 

(Professor 1) 

 

Na coordenação se buscou sempre aceitar as contribuições numa interação 

permanente, por exemplo, um professor em anos anteriores, trazida muitas leituras 

que por vezes fugiam à temática, mas a coordenação lhe dava espaço, dando a palavra 

a todos, seu trabalho não é isolado(Coordenadora) 

 

Os debates muitas vezes eram calorosos. (Professor 4) 

 

Essas horas, coordenadas pelo coordenador pedagógico são geradas como 

possibilidades de avançar, ir além das condições que a própria prática apresenta assumir um 

compromisso ético, como o autor referido considerou fundamento de um professor crítico que 

emancipa e se emancipa.  

A teoria também se destaca, nesse trabalho conjunto, como expressão da prática, 

confrontando causas e consequências com construtos teóricos do fazer pedagógico e das áreas 

específicas que impõe, para a plenitude da aprendizagem pelos estudantes, um diálogo crítico 

entre os modelos teóricos da didática e das disciplinas, cujos conteúdos se cruzam.   

Nesse movimento entre teoria e prática ficam ampliadas as possibilidades de mudança 

e há um aumento na confiança da capacidade de refletir e agir para reconstruir práticas, repensar 

o como as realizar, e, no grupo pesquisado há um crescimento do agir colaborativo, do 

complementar com o conhecimento de cada sujeito, sua experiência, as práticas novas: 

Sobre a hora-atividade, se refletiu, portanto, nesse processo de avaliação institucional, 

que esse tempo revaloriza a função docente, revendo suas práticas reiterativas à luz da 

construção de outras que, porque colaborativas permitem um maior controle sobre a realidade 

escolar, fortalece mudanças possíveis, mesmo diante de condições pouco estáveis como se 

manifesta a EJA nas escolas de periferia urbana, como aquela em estudo.  

Entretanto, também se destacou que o educador precisa ser estimulado para assumir os 

seus desafios, respeitado, como não acontece quando os sistemas optam por: 
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Trabalhar com rankings, você não vai ganhar bônus, vai ser humilhado... São as 

pessoas, o nosso trabalho, parece que você só precisa da sua força de vontade 

(Professor 3) 

 

Toda a colaboração que essa hora coletiva permite ampliar a humildade que a tarefa de 

educar exige e que “[...] não é submissão, nem mérito, nem modéstia, nem fraqueza[...] vem 

junto com a exigência da amorosidade e do respeito por si e pelos outros, da tolerância e da luta 

em defesa dos direitos de educadores e educandos...” (FREIRE, 2006a, p.68). 

Desse modo, há busca de novas possibilidades que rompem grilhões ideológicos, amplia 

a autonomia docente, identificada por Contreras, em 2012 como crítica e consciência da 

realidade social, que olha as regularidades e contradições, identificando fatos relevantes sobre 

os estudantes, o conteúdo curricular da escola, o tempo histórico de cada um; olhando a teoria 

e retomando para a prática. 

A intervenção em forma de Círculos de Cultura sedimentou-se na colaboração, 

orientada com textos, estudo de textos e desenvolvimento de diferentes linhas de raciocínio 

abrangendo os temas relevantes para a prática cotidiana. Esta pesquisa-intervenção acabou por 

fortalecer os vínculos entre os educadores, deixando a sensação de melhoria contínua, 

revisitando os objetivos da EJA pela EPG “Hamilton Félix de Souza” para destaca-los em torno 

do estudante. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo elencado neste trabalho de demonstrar a pesquisa-intervenção na EPG 

“Hamilton Félix de Souza” sobre a EJA, naquele estabelecimento como modalidade de ensino 

sob a metodologia dos Círculos de Cultura, com base em Paulo Freire foi alcançado. Conclui-

se que sua realização possibilitou confirmar e aprimorar a reflexão sobre a necessidade de tornar 

participativos todos os sujeitos da escola, valorizando-os em amplo sentido, pois a escola, só é 

espaço transformador quando tem por mister formar para a colaboração entre pessoas 

autônomas e críticas, tanto os educadores quanto os educandos. 

O trabalho realizado pela pesquisadora, tendo por sujeitos os educadores que atuam na 

escola, na qual também exerceu a coordenação pedagógica, comprovou que a colaboração pode 

ser estimulada pela via do protagonismo nos Círculos de Cultura, porque a reflexão em conjunto 

fortalece vínculos e amplia uma atuação colaborativa, dando maior sentido ao trabalho coletivo 

desta instituição, que já se vinha realizando. 

O cruzar papeis escolares complementares entre coordenação e educadores da EJA, foi 

valorizado o colaborar como cânone da busca de resultados com os educandos, não apenas na 

escolaridade, mas no avanço de sua consciência de cidadão ativo que atua numa sociedade 

complexa e exigente, sem a adaptação plena a esse tecido social, mas possibilitando exercer a 

crítica e a autocrítica de sua ação no mundo. 

Nesse sentido, o sujeito coordenador pedagógico foi tomado como um animador 

cultural, avizinhando uma possibilidade reflexiva de que seu papel na escola à metodologia 

que a pesquisa que utilizou. Entre seus companheiros de jornada abre espaço para a 

colaboração entre profissionais, áreas de estudo, compreensões didáticas, mediadas pela 

crítica e aprofundamento do sentido das práticas realizadas, para efetivar ações resultantes 

do pensar sobre, do vislumbrar possibilidades, do realizar projetos comuns entre as turmas  

e em torno de saberes significativos, numa didática democrática na escolarização pela via 

da EJA. 

A pesquisa-intervenção permitiu reforçar o Círculo de Cultura como recurso 

epistemológico, quase se confundiu com a prática da pesquisadora como coordenadora e 

colocou os educadores como sujeitos, também epistemológicos, capazes de confrontar crenças, 

valores e pressupostos, indo mais fundo na análise de suas práticas educativas as considerando 

sociais, contextualizadas e  lhes configurando mais sentido.  

Assim, cada sujeito que participou da pesquisa carregou preocupações que tendem a se 

incorporar na sua forma de ensinar, na medida em que, essa metodologia de discussão foi aberta, 
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promoveu que cada um traga algo de si e leve algo do outro, num movimento dialógico entre 

criadores e promotores de cultura se descobrindo fazedores da cultura em interação, articulados, 

na escola, pela produção de um conhecimento escolarizado que, entretanto, não abandona o 

conhecimento que cada um carrega na sua bagagem pessoal. 

Por meio do Círculo de Cultura, dada sua expressão participativa, portanto democrática, 

os sujeitos se reinventaram, libertando-se, por via da reflexão emancipatória, que aumenta uma 

autonomia colaborativa no exercício de educar. Animados por discussões críticas, alcançam 

esperança; inacabados que são assumiram a corresponsabilidade por um trabalho educativo que 

liberte da consciência ingênua, como Paulo Freire (2006) apontou. 

Os Círculos de Cultura realizados na pesquisa incorporaram a pedagogia da pergunta 

que opera na lógica da não resposta, num repensar constante, curiosidade, ação e reflexão na 

comunicação, refletindo o papel dos sujeitos como intelectuais numa sociedade em 

transformação. 

Perguntar como força da argumentação, ofereceu aos Círculos de Cultura realizados um 

resgatar do que os educadores já viveram, redimensionando o refletir como prática cotidiana e 

o dizer como liberdade de seguir sem respostas definitivas, numa formação de professores 

críticos e aguçados para uma escolarização humanizada, tocados pela colaboração e a 

intervenção amorosa na EJA. 

Os três movimentos discutidos num dos Círculos de Cultura no desenvolvimento dos 

grupos, se manifestou nos Círculos de Cultura que foram feitos, no primeiro movimento 

verificou-se uma homogeneidade de opiniões, buscando sempre a ação da pesquisadora como 

caminho de via única; posteriormente, num segundo movimento, surgiu a exploração constante 

dos diferentes pontos de vista e das visões dos participantes com conflito positivo de ideias, de 

concepções e propostas de todos, em sua idiossincrasia. 

O terceiro movimento na constituição do grupo no contexto desta pesquisa foi percebido 

de modo a reforçar o significado colaborativo da metodologia dos Círculos de Cultura, num 

reconhecimento mútuo que potencializou reflexões pedagógicas entrecruzadas para a melhoria 

efetiva das práticas de colaboração no cenário de EPG “Hamilton Felix de Souza”. 

Em guisa de conclusão, é possível afirmar que a pesquisa-intervenção realizada com 

utilização dos Círculos de Cultura como metodologia contribuiu, também, com o trabalho 

crítico daquele grupo de professores no cotidiano escolar, num caminho de desvelar o real 

para que se torne reflexivo, promovendo uma reflexão como ato que “[...] é necessário [para] 

trabalhar criticamente com os docentes de maneira que essa capacidade de questionamento 
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que se pretende deles possa seguir uma lógica de conscientização progressiva” (Contreras, 

2012). 
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