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APRESENTAÇÃO
Há uma idéia em que se ensina o que se sabe: mas vem
em seguida outra, em que se ensina o que não se sabe:
isso se chama pesquisar. Vem talvez agora à idade de
uma outra experiência, a de desaprender, de deixar
trabalhar o remanejamento imprevisível que o
esquecimento impõe à sedimentação dos saberes, das
culturas, das crenças que atravessamos.
Essa experiência tem ... um nome: Sapientia – nenhum
poder, um pouco de saber, um pouco de sabedoria, e o
máximo de sabor possível. (GARRIDO, 2000, p. 56.)

De acordo com as palavras de Garrido gostaria, neste memorial, de poder estar
expressando um pouco do que aprendi no curso de Pedagogia da Unicamp, bem como
cresci com o mesmo, enquanto profissional e pessoa.
Após estes três anos de lutas e conquistas posso dizer que vim, vi e venci, pois saio
da universidade com a sensação de dever cumprido, de ter vencido mais uma etapa de
minha vida e de saber que posso superar sempre meus limites.
Confesso que a idéia de desenvolver este memorial de formação sempre foi meu
“bicho de sete cabeças”, uma vez que desde o primeiro semestre, temos ouvido falar nele.
Como a idéia de desenvolver um memorial como Trabalho de Conclusão de Curso é
relativamente nova na universidade, acabávamos sem ter nada de concreto sobre a
realização do mesmo, bem como pouca ou nenhuma orientação de como fazer.
Meu “pavor” aumentou vendo como ficaram as colegas que se formaram no ano
passado, muitas tiveram estresse, depressão, queda de cabelo, tudo por conta do famoso
memorial, pois apesar de ser falado o tempo todo, não havia orientação; o que ocorreu
apenas no sexto semestre, ou seja, quando não dava mais para adiar. Esse é um trabalho
muito importante, pois não importa como você foi nesses seis semestres, o memorial, quer
queira ou não, é ele que vai te aprovar ou te reter, isso eu acho uma injustiça, pois você
pode ter sido uma excelente aluna e um trabalho final, sem orientação devida; ouvi de
muitas colegas como foi falha a orientação, pois tiveram apenas cinco encontros coletivos,
teve uma colega que foi pedir uma orientação à pessoa responsável pela sala dela e teve a
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seguinte resposta: “Estou aqui para orientar no coletivo e não no individual”. Acredito que
essa pessoa foi muito infeliz ao se expressar.
Sabendo de tudo isso, na avaliação final do semestre passado fiz o pedido que já
introduzissem o memorial no quinto semestre apesar de acreditar que ele deveria estar
presente como disciplina desde o primeiro, porém, como já estávamos caminhando para o
quinto semestre, seria melhor tê-lo agora do que esperar até o sexto, onde os trabalhos
também aumentam e muito.
Quando retornamos as aulas no referido semestre, nossa primeira aula magna foi
com a professora Ana Lúcia e no final da apresentação dela, pedimos-lhe que falasse um
pouco sobre o memorial. Ela foi muito simpática e amável, nos dando um pouco mais de
tranqüilidade, dando dicas de como fazer, uma pré-orientação, colocando inclusive as
Assistentes Pedagógicas (APs) a nossa disposição, o que ficamos sabendo depois, pelas
APs, que “não é bem assim”, pois elas também são como nós, e só teriam horário no nosso
horário de aula, pois não têm como estar aqui em horário contrário de aula. No entanto,
agora posso dizer que estou um pouco menos ansiosa, pois as aulas que tivemos foram
bastante esclarecedora e estão ajudando muito nessa tarefa.
Ao sentar para escrever o que ocorreu em minha vivência, relacionando a
aprendizagem que obtive ao longo de minha existência, pude, com calma, ir elencando o
que vivi na minha infância e na minha formação imbricando estas memórias ao meu fazer
pedagógico. Escrevo também sobre a minha visão de mundo e o que acredito ser a
educação, focando em especial a Educação de Jovens e Adultos (EJA), minha paixão e
realização pessoal e profissional.
No curso pouco ou nada vimos da EJA, mas o que aprendemos sobre a forma como
as crianças aprendem, relacionam a leitura e a escrita é muito parecido com a forma como
os adultos também procedem. Ou seja, independente da idade o processo de aprendizagem
é o mesmo.
É claro que o adulto não será educado da mesma forma que a criança, nem tratado
como tal. Mas a dinâmica das hipóteses de aprendizagem são as mesmas e isso para mim
foi importante, pois a partir daí pude entender porquê alguns alunos não aprenderem,
passando a respeitar melhor o momento de cada um e como alcançá-los e atuar com e para
eles.
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Tanto que ao especificar um tema para o meu memorial busquei, é claro, a
Educação de Jovens e Adultos, procurando elucidar alguns equívocos que os educadores de
EJA têm em relação à prática em sala de aula.
Entendo que tudo isso pode parecer até pretensioso para quem, como eu, que acabou
de ampliar os horizontes sobre o tema no curso de Pedagogia da Unicamp. Mas vejo esta
oportunidade como um momento de provar a que viemos quando ingressamos nesta
universidade tão desacreditadas por alguns e desdenhadas por muitos. Acredito que realizei
a minha missão e sinto-me apta a ir além e sonhar ousar ainda mais.
Neste memorial busquei imbricar minha trajetória de vida com a minha trajetória de
educadora para entender melhor como me formei e tornei professora. Neste processo,
percebi que o que vivemos tem forte influência em nossas escolhas. Ninguém se faz
professor por acaso. Há sempre algo por trás do pano que descortina a nossa história de
formação e no meu caso sinto presente à vontade de contribuir para a mudança social,
através da educação.
Percebo que parece utopia, pois a educação foi constituída a favor desta sociedade e
a reproduz, mas nas escolas sinto forte a resistência em se aceitar estas afirmações sociais
tão fortemente impregnadas em nossa cultura letrada. Sinto-me no meio dos que procuram
construir algo novo, de mudar o que está imposto, de transgredir as leis estabelecidas. E é
isso que procuro passar para os meus alunos.
Neste memorial procuro descrever a história da criação da EJA no país
evidenciando que esta se alia fortemente aos movimentos sociais que buscam modificar e
alterar as ordens sociais estabelecidas. Nesta busca histórica apresento a situação e
formação do EJA em Campinas, cidade onde vivo e atuo, desde a sua criação aos dias
atuais. História essa que está fortemente ligada a minha história profissional.
Busco, no relato de minha trajetória, exemplificar o que foi a minha formação do
magistério, as tentativas acadêmicas até chegar a Unicamp e ao PROESF (Programa
Especial de Formação de Professores em Exercício nos Municípios da Região
Metropolitana de Campinas), que se finda neste semestre.
Para tanto organizei este memorial a partir desta apresentação em que coloco o que
vivenciei na elaboração do mesmo e mais três capítulos. Sendo que no primeiro faço um
relato de minha. No segundo capítulo descrevo brevemente a história da educação de
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Jovens e Adultos no Brasil e a história da criação da FUMEC, órgão municipal que cuida
desta área educacional em Campinas. No terceiro, explicito um pouco do que foi a
formação na Unicamp e as contribuições que o curso trouxe para a minha vida. Termino o
presente trabalho realizando algumas considerações finais sobre todo este processo de
feitura do memorial.
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1. ONDE TUDO COMEÇOU...
De volta ao começo, ao principio do fim... (Gal
Costa)

Sou professora da rede municipal de ensino, atualmente lecionando no Ensino
Infantil, como professora no berçário e também leciono para uma sala multiseriada da
FUMEC ambos na cidade de Campinas.
Ao recordar minha trajetória de vida, percebo que tive uma infância muito feliz. Em
casa éramos em 5 pessoas: meus pais, eu e 2 irmãos mais novos que eu. Apenas meu pai
trabalhava fora, minha mãe fazia bolos e pequenos reparos em roupas para auxiliar no
orçamento doméstico.
Fui muito “moleca”, nunca gostei de brincar de boneca. Por falar em bonecas, tive
duas em toda minha vida devido a paixão da minha mãe, pois o que eu gostava mesmo era
de carrinho, bola, correr, subir em árvores que haviam no quintal de casa, brincar na rua.
Lembro de quando fiz três anos e ganhei de presente de meu pai um grande caminhão,
daqueles que dava para sentar na carroceria, minha mãe ficou muito brava com meu pai,
pois além de eu não gostar de bonecas, meu pai me incentivava em meus gostos.
Meus pais não eram muito de ler para nós, porém eram ótimos contadores de
histórias. Ambos foram criados em sítio e tinham a família numerosa além de morarem
com tios e primos no mesmo sítio. Adorávamos deitar na cama de meus pais (os cinco) e
ficar ouvindo histórias. Quando acabava a energia, era uma farra! Meu pai acendia uma
vela e ficava contando histórias de assombração e fazendo animais de sombra com as mãos.
Eu sempre gostei de leitura e em especial gibis, tanto é que meu pai uma vez me
presenteou com uma assinatura do gibi da Turma da Mônica. Lembro que quando o carteiro
chegava com os gibis, eu e meus irmãos só não saíamos no tapa devido a interferência de
minha mãe, pois os 3 queriam ler primeiro.
Estudava no período da tarde. Pela manhã, depois de ter feito a lição de casa,
gostava de assistir televisão, depois tomava banho, almoçava e ia para a escola, retornando
por volta das 17:30 horas. Aí é que ficava bom: trocava de roupa e logo ia jantar. Após o
jantar, íamos para a rua brincar. Na rua que morava tinha bastantes crianças de nossa faixa
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etária, enquanto brincávamos, nossas mães ficavam conversando. Nas férias era ótimo, pois
tínhamos o dia todo para brincar.
O bairro que eu morava era bastante tranqüilo e todos eram amigos, se conheciam e
conviviam harmoniosamente. Tínhamos apenas um vizinho chato, pois seus filhos já
estavam crescidos e ele, parecia ter esquecido da infância dos filhos. Quando por
infelicidade, nossa bola caía na casa dele, era perda na certa, pois ele furava todas que
caíam lá.
Conforme íamos crescendo, as brincadeiras foram cedendo lugar à criação de um
clubinho e aos bailinhos nas casas. Depois fomos saindo do bairro em busca de novas
amizades e diversão, nos encontrando esporadicamente até que começaram os namoros e
casamentos. De nossa turma da rua, saiu um namoro com direito a casamento e dois filhos.
Sobre minha vida escolar, o começo foi meio conturbado, pois via meus amigos
indo à escola e também queria ir, porém minha mãe estava com uma gravidez de risco e
não dispunha de condições de me acompanhar até a escola (levar e buscar). Foi então que
uma vizinha propôs a levar-me e buscar-me.
Iniciei na escola aos cinco anos de idade, na educação infantil. Lembro-me, que
gostava muito de freqüentar a escola. Estudei na EMEI “Carlos Zink”, no bairro São
Bernardo. Ao concluir a educação infantil, meus pais tiveram bastantes dificuldades para
encontrar uma escola para mim, pois naquela época não havia escolas públicas suficientes
para a demanda. Era uma época em que havia revezamento entre os alunos para poder
atender a todos. Os alunos estudavam apenas 2h30 para que pudessem atender toda
clientela e para completar, eu faria sete anos apenas em agosto e só eram aceitas crianças
que completassem sete anos até 30 de junho.
Minha mãe ia a todas escolas tentar uma vaga. Eu ia junto com ela e a cada “não”
recebido, era uma tortura para mim, pois não entendia o por que de não me aceitarem nas
escolas. Por indicação de uma amiga, minha mãe foi ao SESI, onde conseguiu minha vaga e
onde permaneci até a 8a série sem repetir um ano sequer.
Quando terminei o ensino fundamental, minha mãe queria que eu fizesse
secretariado, tentou de todas as formas me convencer, propondo até em pagar meu curso,
porém eu estava decidida a fazer magistério, essa sempre foi minha vontade, não me via em
outra profissão. Era uma coisa que vinha de dentro de mim, inclusive já dava aulas
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particulares de reforço em casa. Após convencer minha mãe (meu pai nunca interferiu) fui
correr atrás da vaga, pois gostaria de cursar na Escola Estadual “Carlos Gomes”, porém a
concorrência era muito grande e não consegui uma vaga.
Matriculei-me na EESG “Vítor Meireles”, pois tinha a opção de tentar transferência
no ano seguinte, já que o primeiro ano era básico. Foi um ano de “tortura” para mim, pois
detestava aquela escola, chegando inclusive a ficar para recuperação em duas matérias
(biologia e química), coisa que até então, nunca havia acontecido comigo. Com o resultado,
acordei e vi que se quisesse realmente fazer o magistério deveria fazer a recuperação e sair
daquela escola o mais rápido possível. Estudei como uma maluca e consegui ser aprovada.
No dia que saiu o resultado da recuperação, fui ao Culto à Ciência tentar uma vaga.
Nem acreditei que finalmente faria o curso tão almejado. Quando as aulas
começaram, vi que agora sim estava onde realmente deveria. Fiz muitas amizades,
inclusive com pessoas de outras salas e do curso regular. Participava de tudo que tinha na
escola.
Quando estava no terceiro ano, uma amiga que estudava no período da manhã veio
me dizer que na escola em que ela trabalhava, estavam precisando de uma professora para o
período da manhã e como eu estudava à tarde, ela havia pensado em mim. Foi outra
“briga”. Meus pais recusavam em me deixar trabalhar e estudar. Achavam que não havia
necessidade. Expliquei que seria bom para mim e se não conseguisse conciliar, largaria o
emprego.
No início foi bastante complicado, pois meus pais sempre valorizaram o estudo,
inclusive em época de provas eu só estudava, nem ajudava nos afazeres domésticos, coisa
que sempre detestei fazer. Porém como estava fazendo o que gostava, consegui conciliar
bem as duas coisas.
No ano seguinte, uma outra colega disse que na prefeitura eles pegavam estudantes
para dar aulas na FUMEC (Fundação Municipal para Educação Comunitária). Não pensei
duas vezes, e lá fui eu me inscrever. Deram-me uma sala de pré-escola no bairro DIC I.
Saía do DIC e ia direto para a escola, quase não dava tempo de comer, pois a distância era
bem grande e o transporte coletivo era péssimo, sem contar que tinha que andar bastante.
Mas valeu a pena, pois, depois de formada, consegui uma sala no período da tarde,
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trabalhando em dois períodos. Enquanto muitas colegas estavam tentando conseguir um
emprego eu já tinha e em período integral.
Prestei vestibular não acreditando que conseguiria, portanto, optei por turismo, só
para ver como era um vestibular. Só que nessa “brincadeira” de ver como era, acabei
entrando e minha mãe insistiu para eu fazer a matrícula, disse que depois eu mudaria de
curso. Acredito que era para ver se eu desistia do magistério, mas o que aconteceu foi o
contrário. Após três meses de curso, criei coragem e abandonei o curso, pois não tinha nada
a ver com minha verdadeira paixão: o magistério.
Então resolvi casar, mas não abandonei meu emprego. Continuei trabalhando em
dois períodos na FUMEC. Dava aulas para a pré-escola e a cada dia que passava mais se
intensificava o meu desejo de lecionar.
Em 1992, cortaram nosso segundo período, quem tinha duas salas foi obrigado a
largar uma. Essa foi à forma pela qual ingressei na Rede Estadual de Ensino (o Estado).
Trabalhei seis meses com uma sala do ciclo básico. Confesso que não gostei muito da
experiência, porém me dediquei bastante, fazendo inclusive cursos à noite que eram
oferecidos.
Antes de pegar essas aulas no Estado, prestei o concurso na FUMEC para trabalhar
com jovens e adultos, (ainda não era concursada na FUMEC). Fui aprovada, porém sem
chances de efetivação na primeira chamada, foi então que peguei as aulas no Estado.
Em 1993 comecei a trabalhar a noite com jovens e adultos, peguei uma substituição
no Jardim Florence 2. Meu marido e minha mãe achavam que eu não deveria ir, devido o
perigo e por ser à noite, porém novamente, prevaleceu minha vontade.
No ano de 1994, a prefeitura cancelou o convênio de educação infantil com a
FUMEC, passando para a Rede Municipal a pré-escola, com isso, nós que éramos
professoras de educação infantil na FUMEC ficamos desempregadas. Como havia tido um
concurso em 1990 na rede e eu estava classificada, comecei a trabalhar como contratada
(substituta) na Secretaria Municipal de Educação (SME) de Campinas.
Foi em 1996 que consegui me efetivar na FUMEC. Para mim foi o momento mais
feliz, de minha vida profissional. Continuei substituindo na rede municipal e com minhas
aulas à noite na FUMEC.
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Em 1998, entrei com uma ação na justiça pedindo a estabilidade na prefeitura. Perdi
em primeira instância. O advogado recorreu e fomos contemplados com a estabilidade em
segunda instância. Hoje aguardo pela sentença final, acreditando muito na vitória, pois há
outros grupos que já tiveram sentença favorável em Brasília.
Quando efetivei na FUMEC, peguei uma sala na EMEF “Correa de Mello”.
Permaneci nessa escola até o primeiro semestre de 2003, pois ao entrar na Unicamp, tive
que deixar as aulas do período noturno para poder cursar pedagogia. Foi muito triste deixar
aquela escola, pois tinha laços muito estreitos com os professores e alunos, houve até festa
de despedida, com muitas lágrimas minhas e de alunos.
Para poder cursar a faculdade, a FUMEC me deu a opção de abrir uma sala de aula
no período da tarde. Consegui um local na Paróquia Santa Luzia. No começo foi muito
difícil conseguir alunos. Quando abri a sala, eram apenas 4 e hoje conto com 16 alunos
entre senhoras, dois adolescentes e 2 senhores. Está sendo muito gratificante para mim essa
fase, pois sempre trabalhei com sala distinta (PEB 3, equivalente a 4a. série) e hoje tenho
uma sala multisseriada, que me requer muita pesquisa e planejamento, mas quando vejo os
resultados, percebo que todo o esforço está valendo a pena.
Na rede municipal, hoje estou como professora no berçário. Confesso que no início
fiquei bastante apreensiva, pois é a primeira vez que trabalho com crianças menores de 2
anos, porém posso dizer que tem sido apaixonante essa experiência.
Na FUMEC, sou eu quem elaboro o PPP, por trabalhar sozinha, e depois é
complementado pelas outras unidades, através da coordenadora de setor. Já na Rede
Municipal, participo de sua elaboração, e no final do semestre ele é avaliado por todos os
educadores da unidade, inclusive na avaliação dos projetos desenvolvidos na escola com a
participação de todos.
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2. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, MAIS QUE UMA PAIXÃO,
UMA OPÇÃO DE VIDA
Essas frases, ditas por moradores da cidade de Campinas, nos fazem refletir a
importância da alfabetização nos dias de hoje:
“Você lê uma coisa e não sabe discernir o que está lendo”.
“Na cidade, muitas vezes fiquei perdida”.
“Este mundo, para quem não sabe ler, é um labirinto sem saída!”
“A pessoa que não sabe ler é um cego, em qualquer lugar tem que ser
guiada”.
“Sempre há tempo para a gente estudar!”
“Estudo é uma herança que não tem quem tome”.(Semeando
oportunidades)

As palavras de Paulo Freire: “Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós
ignoramos alguma coisa, todos nós sabemos alguma coisa”, não têm sentido a essas
pessoas. Elas acreditam que por não conseguirem ler e escrever, não podem colaborar com
nada.
Trabalhando na FUMEC (Fundação Municipal para Educação Comunitária), em
Campinas há 18 anos, pude aprender muito com os alunos que por mim passaram. Acredito
que há uma troca muito grande de saberes. Os alunos chegam até nós, isso quando perdem
o medo e a vergonha, pois muitos são repreendidos e zombados pelos próprios familiares.
Eles contam que a família diz: “papagaio velho não aprende a falar” e quando conseguem
formar as primeiras palavras, frases, textos, não cabem em si de tanta felicidade, pois eles
próprios não confiavam em sua capacidade.
A alfabetização de jovens e adultos possibilita a construção de outros sentidos do
mundo, que ultrapassam a leitura e a escrita. O analfabetismo é resultado de anos de
injustiça social e de descaso governamental com as necessidades básicas da população. Por
esse motivo, a FUMEC tem se empenhado em desenvolver ações que, além de garantir a
cidadania, resgatem direitos humanos até então negados e não partilhados, por não terem
acesso às informações.
Trabalhar com alfabetização de adultos não é uma tarefa tão fácil, pois encontramos
vários empecilhos. O primeiro que temos que derrubar é a aceitação dos alunos. Muitos têm
medo e principalmente vergonha em assumir que não sabem. Há casos de alunos que fazem
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um trajeto até maior de sua casa para a escola, só para não encontrar algum conhecido pela
rua que zombe dele.
Vencida a batalha contra o medo e vergonha, temos também muitas vezes que
orientar e auxiliá-los com relação às faltas e evasão. Há uma rotatividade muito grande nas
salas de aula, principalmente por parte dos mais idosos, pois muitos precisam se ausentar
ou abandonar a escola para cuidar de parentes adoecidos, quando não os próprios, ou para
cuidar de netos, para que os filhos possam trabalhar. Há também aqueles que precisam
parar de estudar ou faltar, pois precisam ficar trabalhando até mais tarde ou fazer turnos de
revezamento no trabalho, ficando assim impedidos de comparecer diariamente à aula.
Ser professora de EJA não é uma tarefa das mais fáceis, pois muitas vezes, temos
dificuldades em manter o interesse dos alunos que muitas vezes chegam cansados do
trabalho, de planejar aulas que tenham relação com seu cotidiano e que não seja uma versão
empobrecida do que é dado a crianças e adolescentes. Temos que ter criatividade para que
possamos dar aos educandos oportunidade de se tornarem cidadãos autônomo e transformar
a escola na porta de entrada de um mundo a ser re-descoberto.
Muitos alunos acreditam que aula é quando você escreve na lousa e eles copiam.
Quando a professora passa um filme, traz uma música, entrevistas, documentários, livros e
até coisas interessantes às quais a maioria não tem acesso, ela é questionada: “Professora,
hoje não vai ter aula?” Acredito que o simples fato de questionar já é um aprendizado e
discuto isso com a sala. Mostro o fundamento, o por que da atividade diferenciada, e no
final eles vêem que realmente aprenderam muito mais do que se tivesse apenas a lousa e o
caderno.
Trabalhar com EJA é muito instigante e provocador. Você tem que estar sempre
atualizado e indo atrás de material, pois não temos variedade de material para esse
segmento e o pouco que nos é oferecido muitas vezes deve ser revisto a sua qualidade.
Na época da criação da FUMEC, existia uma coleção de livros que era adotada e
com distribuição gratuita aos alunos. Havia muita coisa boa para ser trabalhada, porém,
com o passar dos anos, esse material ao invés de ser aperfeiçoado e ou aprimorado, foi
deixado de lado,vindo a ficar apenas como material de pesquisa. Foi uma pena, pois ainda
tenho acesso a alguns exemplares que guardo como relíquia e onde muitas vezes busco
atividades para serem analisadas e aplicadas em sala.
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Trabalho com Educação Fundamental e EJA e posso dizer que minha verdadeira
paixão é a EJA, pela importância e valorização dos alunos, pois no ensino fundamental, os
alunos vão por “obrigação”, eles ainda não descobriram a importância do estudo em suas
vidas, portanto os pais os “obrigam” a irem. Enquanto que na EJA, os alunos nos procuram
para “recuperar o tempo perdido”, sãos jovens e adultos trabalhadores que lutam para
superar suas precárias condições de vida (moradia, saúde, alimentação, transporte, emprego
etc.) que estão na raiz do problema do analfabetismo. O desemprego, os baixos salários e as
péssimas condições de vida comprometem o processo de alfabetização dos jovens e
adultos. Na minha experiência, notei que aqueles que freqüentam os programas de
educação de adultos, são majoritariamente os jovens trabalhadores e os evadidos do ensino
regular, geralmente por mau comportamento ou para auxiliar na renda mensal em seus
lares.
Segundo Gadotti e Romão (2000), eliminar o analfabetismo em sua origem exige
que o sistema público de ensino seja capaz de reter o contingente de alunos matriculados no
ensino fundamental. É necessário oferecer escola pública de qualidade para todos,
adequada à realidade onde está inserida, para que realmente seja de qualidade. Neste
sentido, ela deve ser democrática pela gestão participativa, que integre a comunidade e os
movimentos populares na construção e definição de sua identidade. Enfim, ela deve ser
autônoma, e por isso mesmo, cidadã.

2.1 Breve Histórico da Educação de Jovens e Adultos no Brasil

Na história se faz o que se pode e não o que se
gostaria de fazer. (Paulo Freire).

Com base na experiência vivida como educadora da EJA em Campinas, sei que os
motivos que levam os jovens e adultos à escola referem-se às suas expectativas de
conseguir um emprego melhor, entender melhor as coisas, expressar se melhor, de ser gente
e de não depender dos outros.
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Para Piaget:
Parece, pois fora de dúvida que, para reajustar, nesse particular, as
formações escolares às exigências da sociedade, será preciso proceder a
uma revisão de métodos e do espírito de todo o ensino, muito mais do que
se contentar em apelar para simples fatores de bom-senso. (1973, p.16).

Todos os adultos, quando se integram a programas de educação básica, têm uma
idéia do que seja a escola, apesar de um passado e uma experiência desastrosa. Lembram da
escola com carinho e sentem, com pesar, o fato de terem-na abandonado, ou de nunca terem
tido a chance de freqüentá-la.
Mas o que, de fato, a educação escolar pode trazer de novo para esses jovens e
adultos, cidadãos e trabalhadores, que estão integrados de um modo ou de outro em nossa
sociedade?
Na década de 30, quando começou a consolidar-se a Educação de Jovens e Adultos
no sistema educacional brasileiro, a sociedade passava por grandes transformações,
associadas ao processo de industrialização. A escola é, pois, definida como uma instituição
social. A idéia de democratização do ensino está presente na concepção de ‘educação
nova’ (Werebe, apud Gadotti 1997 p. 51).
A oferta do ensino público estendia-se consideravelmente, acolhendo setores sociais
cada vez mais diversos. A ampliação da educação básica foi impulsionada pelo governo
federal, que traçava diretriz educacional para todo o país. No campo da educação, a
gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário eram mantidas (Werebe,1997 p.57).
Entusiasmado com a Constituição de 1937, Fernando Azevedo afirma. É, sobretudo
a partir de 1937, porém, que o governo federal entra resolutamente nesse novo caminho,
imprimindo novos rumos à política escolar e inaugurando a fase mais brilhante e fecunda
no domínio da educação (Werebe, apud Gadotti 1997 p.57).
Com o fim da ditadura, em 1945, e o alerta da ONU – Organização das Nações
Unidas – para a urgência de integrar os povos visando à paz e à democracia, a Educação
dos Adultos ganhou destaque e preocupação dentro da educação.
Os progressos no ensino não foram, porém, extraordinários. Se em 1940
havia no país 56% de analfabetos, essa porcentagem passou para 50,5%
em 1950 e baixou de 10% em 1960 (39,4%). Mas em números absolutos
houve um aumento do número de analfabetos de 1950 para 1960, o que
significa um atendimento escolar deficiente da população (Werebe, 1997
p.63).
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Nas leituras de Gadotti e Romão (2001) pude perceber que era urgente a
necessidade de aumentar as bases eleitorais para a sustentação do governo central. Nesse
período, a educação de adultos define sua identidade, tomando a forma de uma campanha
nacional de massa, a Campanha de Educação de Adultos, lançada em 1947.
Os autores colocaram que pretendia-se, numa primeira etapa, a alfabetização em três
meses; o curso primário, em dois períodos de sete meses. Depois, seguir-se-ia uma etapa de
capacitação profissional e desenvolvimento comunitário. Nos primeiros anos, sob a direção
do professor Lourenço Filho, a campanha conseguiu resultados significativos, articulando e
ampliando os serviços e estendendo-se às diversas regiões do país. Em um curto período de
tempo, foram criadas várias escolas supletivas, mobilizando esforços das diversas esferas
administrativas, de profissionais e voluntários.
Na década de 50, as críticas à Campanha de Educação de Adultos dirigiam-se às
suas deficiências administrativas e financeiras quanto à sua orientação pedagógica.
Denunciava-se o caráter superficial do aprendizado, que se efetivava no curto
período da alfabetização, a inadequação do método para a população adulta e para as
diferentes regiões do país. Todas essas críticas convergiram para uma nova visão do
problema do analfabetismo e para a consolidação de um novo paradigma pedagógico para a
educação de adultos, cuja referência principal foi o educador pernambucano Paulo Freire.

(...) num ambiente de entusiasmo e liberdade, desenvolveram-se
movimentos em favor da educação popular, sobretudo os ligados aos
meios universitários, ou religiosos.
Esses movimentos promoveram atividades culturais variadas, sobretudo
cursos de educação de base (GADOTTI e ROMÃO, 2000, p. 73).

O pensamento pedagógico de Paulo Freire, assim como sua proposta para
alfabetização de adultos, inspirou os principais programas de alfabetização e educação
popular que se realizaram no país, no início dos anos 60. O paradigma pedagógico, que se
construiu nessas práticas, baseava-se num novo entendimento da relação entre a
problemática pedagógica e a problemática social.
Sob essa perspectiva, Paulo Freire criticou a chamada educação bancária, que
considerava o analfabeto um ignorante, uma espécie de gaveta vazia onde o educador
depositava todo o conhecimento. Tomando o educando como sujeito de sua aprendizagem,
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Freire propunha uma ação educativa que não negasse sua cultura, mas que fosse
transformando-se através do diálogo. Por que não estabelecer uma necessária ‘intimidade’
entre saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm
como indivíduos? (Freire, 2000 p. 34).
Paulo Freire elaborou uma proposta de alfabetização de adultos conscientizadora,
cujo princípio básico seria respeitar os sonhos, as frustrações, as dúvidas, os medos, os
desejos dos educandos (crianças, jovens e adultos), bem como dos educadores e educadoras
nos quais viam, em seu trabalho, apenas um ponto de partida para sua ação, e não de
chegada.
O objetivo era, antes mesmo de iniciar o aprendizado da escrita, levar o educando a
assumir-se como sujeito de sua aprendizagem, como ser capaz e responsável.
Os educadores engajados nesse movimento foram se articulando e pressionando o
governo federal para que os apoiasse e estabelecesse uma coordenação nacional. Em
janeiro de 1964, foi aprovado o Plano Nacional de Alfabetização, que previa a
disseminação por todo o Brasil de programas de alfabetização, orientados pela proposta de
Paulo Freire. A preparação do plano foi interrompida, alguns meses depois, pelo golpe
militar.
Com o golpe militar, os programas de alfabetização foram vistos como uma ameaça
à ordem e seus autores duramente reprimidos. O governo só permitiu programas
assistencialistas e conservadores de alfabetizadores de adultos, até que, em 1967, assumiu o
controle dessa atividade o MOBRAL - Movimento Brasileiro de Alfabetização.
O criador do Mobral enalteceu a ação desse movimento, utilizando estatísticas
inexatas: “Em pouco mais de dois anos de atuação, o MOBRAL ensinou a ler e escrever a
3,5 milhões de adultos, reduzindo o índice nacional de analfabetismo de 33 para 26%”
(GADOTTI e ROMÃO, 2000).
O Mobral constituiu-se como organização autônoma em relação ao Ministério da
Educação, as orientações metodológicas e os materiais didáticos reproduziram muitos
procedimentos das experiências dos anos 60, mas esvaziando-se de todo senso crítico e
problematizador. Propunha-se a alfabetização a partir de palavras-chave, retiradas “da vida
simples do povo”, mas as mensagens a elas associadas apelavam para o esforço individual
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dos adultos analfabetos para sua integração nos benefícios de uma sociedade moderna,
pintada sempre de cor-de-rosa.
Durante a década de 70, o Mobral expandiu-se por todo o território nacional,
diversificando sua atuação. Na verdade, o MOBRAL foi um malogro total, seja nas suas
intenções eleitoreiras, seja na intenção de promover a alfabetização das grandes massas
de iletrados do país (GADOTTI e ROMÃO, 2000, p. 229).
Das iniciativas que derivavam do Programa de Alfabetização, a mais importante foi
o PEI – Programa de Educação Integrada - que correspondia a uma condensação do antigo
curso primário. Esse programa abria a oportunidade de continuidade dos estudos para o
alfabetizado.
Paralelamente em todo o país, grupos dedicados à educação popular, principalmente
nas comunidades eclesiais de base da igreja católica, continuavam a realizar experiências
pequenas e isoladas de alfabetização de adultos com propostas mais críticas, desenvolvendo
os princípios de Paulo Freire. No tocante à orientação metodológica, houve a intenção de se
adotar o ‘método Paulo Freire’, despido de ‘seu conteúdo político’.
Com a emergência dos movimentos sociais e o início da abertura política na década
de 80, essas experiências foram se ampliando, projetos de alfabetização se desdobraram. O
Mobral, desacreditado, foi extinto em 1985 e, em seu lugar, surgiu a Fundação Educar, que
abriu mão de executar diretamente o programa, passando a apoiar, financeira e
tecnicamente, as iniciativas governamentais, civis e empresariais a ela conveniadas.
Nesse período de reconstrução democrática, muitas experiências de alfabetização
ganharam consistência, desenvolvendo os regimentos e enriquecendo o modelo da
alfabetização conscientizadora.
Dificuldades vivenciadas geravam reflexões e apontavam novas saídas. Um avanço
importante dessas experiências mais recentes foi a incorporação de uma visão da
alfabetização como processo. Desde os anos 50, eram recorrentes as críticas aos programas
de alfabetização em poucos meses. Os programas mais recentes prevêem um tempo maior
para a alfabetização de modo a garantir ao educando o domínio da leitura e da escrita para
sua utilização na vida diária, ou mesmo, para prosseguir seus estudos.
Gadotti e Romão (2000), explicitavam que em meados de 80, difunde-se a pesquisa
da argentina Emília Ferreiro que trouxe indicações aos alfabetizadores de como ultrapassar
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as limitações dos métodos baseados na silabação. Esses estudos enfatizam que a escrita e a
leitura são mais do que a transcrição e decifração de letras e sons, que são atividades
inteligentes em que a percepção é orientada pela busca dos significados.
Entretanto, o trabalho específico de leitura e escrita ou aprendizagem de matemática
ainda permanecem com exercícios mecânicos de formação e decomposição de palavras em
sílabas; os problemas matemáticos são de memorização dos procedimentos das operações,
sobrepondo-se à construção de significados, tornando difícil à construção da aprendizagem
de forma significativa.
Com relação ao ensino de Matemática para os alunos da EJA, a questão pedagógica
mais instigante é o fato de que eles quase sempre, independentemente do ensino
sistemático, desenvolvem procedimentos próprios de resolução de problemas, envolvendo
quantificação e cálculos. Há alunos capazes de fazer cálculos bastante complexos, embora
não saibam representá-los por escrito, na forma convencional, ou explicar como chegaram
ao resultado. O desafio é como relacionar o saber do aluno com a aprendizagem das
representações numéricas e dos algoritmos ensinados na escola.
Carvalho (1995) realizou uma pesquisa-ação junto a suas turmas de jovens e adultos
e observou que os alunos apresentavam dificuldades iniciais como resistência para explicar
oralmente seus raciocínios, ou constante uso da cópia, tanto do quadro como dos colegas, a
fim de tentar encobrir erros. O registro das operações não era visto pelos alunos como um
instrumento matemático, e sim, como uma tarefa escolar, cuja lógica, muitas vezes, parecia
lhes estranha. Estavam sempre esperando um modelo, pois, sabendo que existem normas
convencionais para a representação gráfica, não aceitavam fazer uso dos próprios
instrumentos de cálculo. Quanto ao conteúdo, as maiores dificuldades encontradas se
referem ao fato de que nem sempre a representação errada levava o aluno a resultados
errados, não percebendo, assim, a necessidade de reformular algo que, sob ótica da prática,
cumpria seu objetivo. Os avanços ocorridos não atingiram a todos os alunos e nem
incidiram sobre todas as atividades propostas.
A abordagem do tema da educação matemática na EJA tem precursores como os
trabalhos de Duarte, 1987, Souza 1988, Carvalho 1995, Knijnik 1995 e Monteiro 1998
(apud Gadotti e Romão, 2000). Em síntese, os aspectos, que caracterizam esses estudos,
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buscam, de alguma forma, relacionar os conhecimentos e saberes que os alunos da EJA
adquirem na sua vivência cotidiana aos conhecimentos e saberes vinculados pela escola.
Ainda há necessidade do aprofundamento de questões dessa natureza como
abordagens da teoria piagetiana que nos propiciam subsídios sobre o desenvolvimento
humano e como o sujeito constrói o seu conhecimento; que possibilitam condições para
integrar, de forma dinâmica, uma proposta pedagógica à construção de uma educação
crítica e criativa que os educadores de jovens e adultos desejam realizar.
Historicamente, no âmbito das políticas educacionais, o governo federal, na década
de 90, foi a principal instância de apoio e articulações das iniciativas da Educação de
Jovens e Adultos. Com a extinção da Fundação Educar, em 1990, os estados e os
municípios têm assumido a responsabilidade de oferecer programas na área, mas a oferta
ainda está longe de satisfazer a demanda. Aliado à ausência de políticas para estender o
atendimento, há uma grande falta de materiais didáticos de apoio, de estudos e pesquisas
sobre essa modalidade educativa.
A história da educação de jovens e adultos no Brasil chega ao século XXI,
reclamando, portanto, reformulações pedagógicas. Essa situação ressalta o grande desafio
pedagógico, em termos de seriedade e criatividade, que a educação de jovens e adultos
impõe: como garantir a esse segmento social, que vem sendo marginalizado nas esferas
socioeconômicas e educacionais, acesso à cultura letrada que lhe permita uma participação
efetiva na vida em sociedade?

2.2 FUMEC: A Experiência com a Educação de Jovens e Adultos em Campinas

De acordo com o Caderno Pulsação na Rede (1996), da prefeitura municipal de
Campinas, a Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC), foi criada em
03/09/1987 em Campinas, através da Lei de Criação nº 5830, com o objetivo maior de
desenvolver atividades educacionais básicas, seguindo a orientação comunitária. Com este
espírito, iniciou-se um programa de Pré-Escola diferenciado, com a participação de agentes
de educação e mães. Em 1990 esta prestação de serviços foi incorporada à Rede Municipal
de Educação, ficando a FUMEC encarregada por assumir funções que o Mobral, o Educar e
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a Comissão de Programas Educacionais preencheram sucessivamente nos anos anteriores
na educação brasileira.
Seu objetivo principal é prestar um atendimento educacional efetivo àquelas pessoas
que não puderam dar início ou continuidade à sua jornada escolar na idade regular (7 aos 14
anos), atendendo exclusivamente àqueles com idade a partir de 14 anos, através do
Programa de Jovens e Adultos.
Este programa oferece a suplência (1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental) e é
organizada da seguinte forma:
•

Programa de Educação Básica I (PEB I), correspondente à 1ª série;

•

Programa de Educação Básica II (PEB II), correspondente à 2ª série;

•

Programa de Educação Básica III (PEB III), correspondente à 3ª e 4ª série.
Ela se iniciou em núcleos instalados em salões comunitárias, de igrejas católicas e

protestantes, escolas da rede municipal e estadual, associações de bairros, administrações
regionais e instituições assistenciais, pois não possuía uma sede própria.
De acordo com a publicação Cultivando Possibilidades: caminhos na alfabetização
de jovens e adultos em Campinas (2003) da Prefeitura Municipal de Campinas, atualmente,
a alfabetização de jovens e adultos conta com mais de 300 professores atendendo cerca de
5800 alunos nas 275 salas espalhadas pelas diferentes regiões da cidade de Campinas:
norte, sul, leste, sudoeste e noroeste. No entanto, continua funcionando em locais alugados
ou emprestados, pois não há prédio próprio para as instalações.
A jornada diária do professor da FUMEC é de 2h30, ou seja, 3 horas aula (de 50
minutos), perfazendo 15 horas/aulas semanais. Os alunos têm três horas aulas por dia com
200 dias letivos.
O perfil dos alunos da fundação são em sua maioria, senhores e senhoras que
procuram a escola com o intuito de aprender para poder acompanhar trabalhos escolares
dos netos, poder ler a Bíblia, se atualizar lendo notícias dos jornais, poder discutir sobre
assuntos que são veiculados pela mídia etc e para tudo isso a escola é fundamental.
Todavia, tem se verificado o aumento da procura pela população mais jovem,
principalmente para término da 4ª série. Estes alunos apontam como motivos desta procura
a necessidade de certificado de conclusão por exigência de trabalho ou para continuidade
nos estudos.
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A linha pedagógica seguida pela FUMEC está voltada a linha sociointeracionista,
onde através de Projetos temáticos sugeridos pelos alunos, os conteúdos são desenvolvidos
de maneira disciplinar, tendo como foco avaliativo o desenvolvimento do aluno como um
todo ao longo do processo de aprendizagem e não apenas provas e testes estanques.
Nestes 18 anos em que trabalho com a EJA pela FUMEC pude perceber muitos
avanços e vitórias que fazem com o trabalho valha a pena. Um destes fatores é a quebra de
resistência dos alunos em ter aulas diversificadas de lousa cheia, caderno cheio e livro para
estudar. Entendo que para estes alunos que se viram alijados do seu direito de estudar
quando na idade apropriada por motivos ímpares, estar na escola supõe a busca de
concretização do desejo de pertencer a mesma e este desejo está associado à idéia
estereotipada que têm do que seja aprender, que se correspondente a lousa, giz, caderno,
professora autoritária que passa muitas tarefas. Eu já cheguei a ouvir de uma aluna de 35
anos “Coloca parabéns na minha tarefa, assim a gente fica mais motivado pra aprender”.
Por tudo isso mudar nos alunos esta concepção do que é escola e de como se
perpetua a aprendizagem é muito difícil. Eles boicotam aulas de vídeo se forem avisados
antecipadamente, não vão ao laboratório de informática entre outras coisas. Porém, nós
educadores da EJA buscamos alternativas desde o início do curso para quebrar estas
resistências e tornar a aprendizagem mais significativas para os alunos, nascendo daí a
busca do trabalho por Projetos.
Estes projetos têm muitas vezes como ponto de partida o cotidiano dos alunos com
o objetivo de problematizá-lo para seu alargamento e estimulação do senso crítico.
Contudo, muitos projetos partem da busca de alargar a sistematização dos conhecimentos
universais e também, identificação dos alunos com outras práticas de expressão diferentes
do lápis e do papel. Para isso trabalhamos com artes, músicas, tear etc, pois nossa
preocupação é integrar o aluno na escola, na sociedade, mostrando que ele é capaz, que tem
condições de correr atrás do tempo que perdeu.
Partindo desta premissa levamos os alunos a recitais, apresentação de corais,
exposições de arte, visitas e passeios a museus, shoppings, sessão de cinemas etc, porque o
aluno da Fumec tem desejos, anseios e necessidades diferenciadas e o professor precisa
procurar conhecer estas diferenças para adequar suas metodologias e objetivos.
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Quando o aluno procura a escola não vai apenas atrás do saber lingüístico, mas de
solidariedade, compreensão e socialização. Pensando nisto sempre procuro direcionar meu
trabalho para projetos que buscam resgatar a autoconfiança dos alunos, promover a
integração e os conhecimentos de suas potencialidades.
Embora trabalhe de forma diversificada com meus alunos, alcançando resultados
muito bons, percebo que os alunos do EJA têm uma dificuldade de aprendizagem muito
diferente dos alunos menores do Ensino Fundamental. É obvio que a comparação entre os
dois, seja através das responsabilidades que têm, da idade, do contexto social e da história
de vida são fatores que influenciam e muito. Porém me intriga muito a questão da não
aprendizagem de alguns alunos, ou sua flagrante dificuldade de assimilação.
Esta dificuldade se torna mais flagrante nas pessoas idosas (minha clientela). Uma
vez uma professora que trabalha também há anos com o EJA, sempre alfabetizando
senhoras idosa disse a seguinte frase que bem expressa o que vivencio: “Hoje aprende,
amanhã não se lembra de mais nada”.
Um motivo poderia ser a carência afetiva apresentada por estes alunos, pois a maior
parte volta à escola para “ocupar seu tempo”, pois seus filhos estão crescidos, casados, com
vida própria, deixando seus pais em “segundo plano” e quando um deles fica viúvo, aí a
solidão bate para valer e a solução que encontram é voltar à escola. Chego às vezes a me
questionar com relação a esse “não aprendizado”, será que não “aprendem” para poderem
continuar indo a escola, tendo medo da aprovação e ter que trilhar outras vagas em outros
locais? Também pode ser essa uma opção, pois os alunos, na maioria as mulheres quando
vai chegando o final de ano, começam a dizer: - Eu não quero passar, pois “não sei nada”.
Progrediram muito em um ano, mas têm dificuldades em reconhecer seu crescimento, seu
aprendizado.
Não resta dúvida de que os professores com suas concepções sobre o
desenvolvimento e a aprendizagem têm enormes influências na maneira pela qual os seus
alunos aprendem. As expectativas que os professores têm em relação ao desempenho de
seus alunos também influenciam na aprendizagem deles.
Quando a expectativa deles é a de que o aluno tem uma capacidade reduzida para
aprender, é lento, não consegue entender o raciocínio das operações, e justificam tais
dificuldades, ressaltando a falta de motivação, de interesse, o cansaço do trabalho,
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problemas familiares e o uso de drogas. Nestes casos, estão influenciando de forma
negativa o educando.
As relações pedagógicas, que constituem a prática educativa na sala de aula, têm
como base epistemológica o empirismo. De modo geral, na EJA, o ensino não atende às
necessidades psicossociais dos alunos e consiste, sobretudo, em passar-lhes mecanismos de
memorização que são utilizados para aprender o que a escola determina.
Após acabar de transmitir um conteúdo, o que faz o professor? Marca uma
avaliação a fim de verificar se o aluno reproduz aquilo que lhe foi transmitido. A repetição
mecânica dos conteúdos é, sem dúvida, uma ilusão!
Para prepararmos o aluno para a aprendizagem dos conteúdos escolares (por ex.
leitura e escrita), é necessário criarmos situações que estimulem sua capacidade de pensar;
pois é, a partir da troca e da interação com o meio, que o desenvolvimento intelectual
ocorre. Desenvolvimento mental é uma construção contínua, comparável à edificação de
prédio que, à medida que se acrescenta algo, ficará mais sólido (PIAGET 1980, p.12).
Sendo assim, o raciocínio necessário para o entendimento. Este sim é real; e nos ajuda a
compreender o mundo em que vivemos, e o mundo é muito maior do que quaisquer
conteúdos inculcados pelas escolas (SABER 1997, p.14).
Para Piaget (1973), “Não é o conhecimento do teorema de Pitágoras que irá
assegurar o livre exercício da inteligência pessoal: é o fato de haver redescoberto a sua
existência e a sua demonstração”. Para entender como o aluno aprende, é conveniente
deter-se no processo de desenvolvimento, pois a aprendizagem de novos conhecimentos
está intimamente ligada ao processo de desenvolvimento, de transformação no próprio
sujeito. Aprender é um processo ativo.
Segundo Piaget, o sujeito é ativo na sua essência, sua inteligência se constrói nas
relações com o objeto do meio físico e social. Sendo assim, as estruturas da inteligência
constroem-se, dependendo das necessidades e das situações encontradas no meio.
Não se pode desenvolver a inteligência de um sujeito pela transmissão de
conhecimento ou sem colocá-lo em situações que o desafiem, para que ele próprio possa
buscar suas respostas. Eis a diferença entre uma concepção empirista e uma concepção
construtivista de como construir a aprendizagem.
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Considerando-se a dinâmica própria do aluno no processo de construção do
conhecimento, resgata-se não só a importância da relação professor-aluno, bem como a
importância do papel individual de cada um deles. De acordo com Paulo Freire “... essas
condições implicam ou exigem a presença de educadores e educandos criadores,
investigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes” (2000 p.29).
O ato de conhecer se dá através de dois momentos que, segundo Freire (2000),
relacionam-se dialeticamente. O primeiro é o momento da produção de conhecimento, e o
segundo é aquele em que o sujeito percebe o conhecimento construído. O que acontece na
escola é o isolamento desses momentos.
Infelizmente, o ato de conhecer é reduzido em transmissão do conhecimento
existente. O professor só transfere conhecimento, deixando a ação; a reflexão; a
curiosidade; a inquietação; o desequilíbrio e a incerteza – todos, indispensáveis para a
construção do conhecimento, separados da relação ensino-aprendizagem. Esse equívoco
nasce de uma visão autoritária do processo educativo, que desconhece a condição de sujeito
do educando.
O aluno, que tenta aprender a ler e escrever, mas não vê função na leitura e na
escrita, regride ao analfabetismo. Existem muitos problemas metodológicos não resolvidos
nos programas da EJA. Na verdade, ninguém alfabetiza ninguém. Na experiência, os
sujeitos se deparam com situações criadas pelo ambiente social, e as coisas aparecem em
contextos que lhes dão significados. Ao criarmos possibilidades de leitura e de escrita,
surge um momento de liberdade em que a espontaneidade de cada um de nós vai
aparecendo e obtendo um certo papel no processo de aquisição da língua escrita próprio de
cada um.
(...) quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado formase e forma ao ser formado... Não há docência sem discência, as duas se
explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se
reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao
ensinar e quem aprende ensina ao aprender (FREIRE, 2000 p. 25).

O professor não alfabetiza o aluno, sendo apenas o mediador entre o aprendiz e a
escrita, entre o sujeito e o objeto desse processo de apropriação do conhecimento.
(...) quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender tanto
mais se constrói e desenvolve o que venho chamando ’curiosidade
epistemológica’, sem a qual não alcançamos o conhecimento cabal do
objeto (idem, 2000 p.26).
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Para exercer essa mediação, o professor precisa conhecer o sujeito e o objeto de
alfabetização, o que consiste em estruturar atividades que permitam ao alfabetizando agir e
pensar sobre a escrita e o mundo.
O aluno adulto não pode ser tratado como uma criança, ele quer ver a aplicação
imediata do que está aprendendo. Ao mesmo tempo, apresenta-se ansioso, precisa ser
estimulado a desenvolver uma auto-imagem positiva, pois a sua ignorância lhe traz
complexo de inferioridade.
Diante disso, eliminar o analfabetismo exige oferecer uma escola pública para
todos, adequada à realidade na qual está inserida; democrática, que possibilite a construção
de uma identidade autônoma e cidadã.
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3. DESAFIO DA FORMAÇÃO: A EXPERIÊNCIA DA UNICAMP

Antes de falar de minha experiência de formação, gostaria de relatar um pouco da
minha vida atual. Como já disse anteriormente sou casada e tenho uma filha de dez anos.
Trabalho o dia todo, pela manhã sou professora reintegrada judicialmente pela Prefeitura
Municipal de Campinas, trabalhando em uma CEMEI com berçário e a tarde sou professora
efetiva na FUMEC, trabalhando com alfabetização de adultos. Como você pode observar
minha jornada não é fácil, porém conto, e muito com a ajuda e apoio de meus familiares.
Minha entrada na Unicamp foi, como tudo em minha vida uma luta árdua. Na
primeira vez em que prestei o vestibular, em 2002, fui razoavelmente bem, porém, não
consegui a vaga. Num primeiro momento, não me importei, pois minha filha iria, no ano
seguinte, ingressar na primeira série e acreditava ser importante eu acompanhá-la nessa
nova etapa. Porém quando saiu a classificação fiquei revoltada, pois estava entre as
quatrocentas classificadas e não tive acesso à vaga, pois as vagas eram distribuídas pelas
cidades, não respeitando a classificação do candidato. Isso fez com que me revoltasse e
enviasse e-mails à Secretaria de Educação da minha cidade questionando as normas do
vestibular e distribuição das vagas.
Como sou uma pessoa determinada, no ano seguinte, tentei novamente, e dessa vez
estava entre os convocados, apesar de estar na lista de espera (era a segunda), sabia que
dessa vez eu conseguiria e foi o que aconteceu. Finalmente teria acesso ao curso de
Pedagogia que tanto tem colaborado em minha prática como docente na Secretaria de
Educação de Campinas.
Como o curso foi pensado diferentemente dos cursos de Pedagogia que existem na
universidade e dessa forma nossos professores não eram os doutores da Unicamp o que
causou-me uma certa frustração. Mas ao longo do curso pude perceber que os APs são
muito bem preparados, interessados e que o curso é sério, pois estes trouxeram-nos vários
textos com o objetivo de repensar nossa prática e nos deram a teoria e reflexão necessárias
para a mudança de nossa postura profissional.
Na faculdade a busca de entender as teorias que norteiam o processo pedagógico
através do saber acadêmico me propiciou um novo redimensionamento de minha práxis,
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passando a perceber o alcance da mesma, suas ideologias. Conseguindo unir teoria e prática
e tornando o trabalho mais objetivo, científico e não mais uma experiência empírica
pautada pelo senso comum e achismo.
No primeiro semestre, encantei-me com a disciplina Tecnologia e Educação já que
pude refletir sobre a “inocência” contida nos filmes da Disney. Nunca parei para pensar e
analisar o que estava por trás dos ingênuos filmes e desenhos infantis. Após a temática ser
discutida em sala, tornei-me uma crítica no quesito desenho infantil. Passei a prestar
atenção nas mensagens que passam e nas ideologias veiculadas. Agora antes de passar
qualquer filme, inclusive para minha filha, tento assisti-lo antes ou ler a sinopse para tentar
descobrir o que está por trás da mensagem e narrativa do filme.
Também no primeiro semestre a matéria de Teoria e Prática em Língua Portuguesa,
abordava o termo letramento, que me trouxe muito embasamento teórico para trabalhar
com meus alunos idosos. Nesta disciplina aprofundei meus conhecimentos sobre a teoria de
Vygotsky e Piaget e pude perceber que a aprendizagem, independente da fase de vida da
pessoa, perpassa pelas mesmas dúvidas, hipóteses e concepções. Dessa forma pude
entender como meu aluno aprende, seja na pré-escola ou no EJA. De todas as disciplinas
essa foi a que mais contribuiu para a reflexão sobre a minha prática.
A disciplina Teoria Pedagógica em Língua Portuguesa foi muito valiosa para
repensar minha prática na Educação de Jovens e Adultos,pois com ela pude refletir e
aprendi que apenas ensinar o aluno a decodificar as letras não basta. Este precisa entender o
que leu, interpretando e dando sentido a sua leitura, uma vez que só a partir deste
entendimento é que o indivíduo pode atuar criticamente sobre o que a sociedade lhe impõe
para transformá-la.
A disciplina Pensamento Histórico e Educação me ajudou a entender como as
concepções educacionais foram se construindo ao longo do tempo, de acordo com as
relações sociais estabelecidas em cada época.
“Fala-se em crise da escola como se ela existisse desgarrada do contexto
histórico-social, econômico, político da sociedade concreta onde atua;
como se ela pudesse ser decifrada sem a inteligência de como o poder,
nesta ou naquela sociedade, se vem constituindo, a serviço de quem e
servindo a quem, em favor de que e contra que”(FREIRE, 1985, p. 36)

Estas palavras de Paulo Freire, utilizadas pelo meu grupo no seminário sobre
Políticas Públicas que apresentamos nesta disciplina leva-nos a refletir sobre a
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intencionalidade e não neutralidade da educação, que camufladas em nossa formação faznos reproduzir um discurso excludente que precisamos quebrar para que a educação tenha
realmente o caráter de transformação que tanto buscamos.
A disciplina Multiculturalismo quebrou diversos tabus e certezas que tínhamos
arraigados em nossas vivências, mostrando que toda cultura tem seu valor e todas devem
ser respeitadas. Percebemos que não existe uma cultura “melhor” ou “pior” do que a outra,
mas manifestações diferentes que devem ser preservadas.
As disciplinas Teoria Pedagógica e Produção em Ciências e Meio Ambiente e em
Geografia trouxeram a baila o pouco que refletimos sobre o ensino de ciências e geografia
em nossas escolas. Em nossas aulas costumamos trabalhar com conceitos prontos e dados
pelos livros didáticos e apostilas não deixando o aluno construir suas próprias hipóteses,
que é o objetivo maior da aprendizagem. A partir do momento em que comecei a ler e
aprender a respeito de como trabalhar as disciplinas na sala de aula, comecei a desconstruir
muito do que já havia feito ao longo dos anos. E assim, fui modificando minha atuação no
ensino das mesmas, tornando-as mais atraentes para meus alunos.
Os conhecimentos adquiridos na disciplina Educação da Criança de 0 a 6 anos,
foram muito significativos no tocante as novas concepções que se está discutindo em toda a
rede municipal de educação infantil. Nas aulas conseguíamos facilmente perceber as novas
tendências que norteiam as inovações que as secretarias municipais estão implantando, pois
muito do que foi discutido estamos vivendo na prática, o que facilita e muito a aceitação
desses novos paradigmas.
A disciplina Avaliação lançou-nos novos olhares para esta parte tão específica da
educação, que nos dá tanta dor de cabeça, nos desafia e nos angustia, visto que não
queremos ser injustos nestes momentos em que temos que agir muitas vezes como
carrascos, que não desejamos ser, para nossas crianças. Passamos a perceber que esta é um
momento importante, pois contribui fundamentalmente para uma gestão responsável, que se
traduz para uma educação de qualidade. E aprendemos que esta pode ser feita de outra
forma, ter outros enfoques e assim contribuir verdadeiramente para a efetivação da
qualificação dos alunos e também do sistema educacional.
Interpretar as relações entre educação e sociedade e educação e sociologia a partir
das concepções teóricas presentes nos discursos de autores como Durkheim, Weber e Marx
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e outros da contemporaneidade foram os objetivos da disciplina Pensamento Sociológico e
Educação. Nesta conseguimos entender o tratamento teórico que recebeu a educação no
pensamento sociológico dos autores clássicos das ciências sociais. E, assim, pudemos
entender quais os conceitos que norteiam a educação atual. Aprendendo a pensar
sociologicamente, ou seja, passamos a compreender como os discursos sociológicos foram
implantados e como estes se repercutem em nossa realidade, norteando o nosso fazer
pedagógico.
Entender como se organizaram os esquemas de gestão em que vivemos em nossas
unidades escolares, assim como os novos rumos que estes vem tomando nos últimos
tempos foram os objetivos da disciplina Planejamento e Gestão Escolar. Abordando a
questão a partir do contexto histórico ampliamos nosso olhar sobre esta parte do sistema
educacional que por não atuarmos tão amiúde não consideramos em toda a sua
complexidade. Como os cursos de Pedagogia da Unicamp visam formar futuros gestores
que estarão modificando as estruturas escolares, esta disciplina foi muito importante no
sentido de nos levar a refletir sobre as ações de nossos gestores, passando a entendê-las. E,
se não a aceitamos, pelo menos, agora, temos uma noção clara das ideologias que estão por
trás das mesmas, podendo assim agir para neutralizá-las.
Entender como a criança aprende conceitos lógico-matemáticos e os aplica em seu
dia a dia foram os objetivos de Fundamentos do Ensino de Matemática. Que, ao utilizar
muitos dos textos da professora Anna Regina Lanner, levaram-nos a refletir sobre o ensino
da matemática e a desmistificar as nossas aversões ao ensino da mesma, ranço da nossa
aprendizagem arcaica e retrógrada. Aprender que a criança e o adulto que estão
aprendendo, refletem e constroem hipóteses no ensino matemático, da mesma forma como
o fazem do ensino da língua portuguesa foi para mim um divisor de águas. Pois a partir
deste momento entendi os processos que meus alunos constroem ao elaborar cálculos
matemáticos e pude assim ajudá-los a superar cada hipótese rumo a construção de um saber
mais edificante.
Essas considerações que teci acima sobre algumas disciplinas podem ser aplicadas a
todas que fizeram parte de nossa grade curricular: Artes, Educação Corpo e Arte, Aulas
Magnas etc. Em cada uma delas despimos alguns velhos preconceitos e construímos novos
saberes que se perpetuaram em nossa prática e em nossa prática. Entramos na universidade
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com uma concepção burguesa e alienante da educação e saímos com a visão de que educar
é muito mais do que reproduzir os papéis que a sociedade nos dá e nos cobra. É procurar
mudar os rumos da sociedade, transformando-a. Esse é o verdadeiro papel do educador:
educar para a práxis social, como tão bem o salientou Freire em suas obras.
Ao longo do curso a cada semestre, aprendi mais e mais, principalmente
conseguindo “enxergar” embasamento teórico em minha prática, dando-me cada vez mais
segurança e incentivo ao trabalhar com educação.
O curso está em sua reta final e lamento não ter visto contemplada a Educação de
Jovens e Adultos em uma matéria própria, como ocorreu em dois semestres com Educação
Infantil. Esta foi, a meu ver, a única falha desse curso que tanto tem colaborado em minha
prática pedagógica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Chegando a reta final deste memorial e também do curso sinto-me capaz de dizer
que meu dever está cumprido, pois aproveitei ao máximo todas as oportunidades oferecidas
pela Unicamp e pelo Proesf. Cresci enquanto pessoa e profissional; aprendi a valorizar-me
também nestes quesitos; a entender um pouco mais a minha prática e percebi
principalmente, que vou sentir uma falta tremenda de tudo isso.
Saio de cena na Unicamp, com o desejo de que fosse mais, que tivesse mais, que as
oportunidades se estendessem. Sei que poderei tentar fazer o mestrado e o doutorado, mas
não será a mesma coisa, pois serei apenas eu e o orientador, as experiências que
compartilhei com a turma foram únicas e infelizmente não voltam mais. No entanto,
aprendo muito com o curso e sinto-me mais apta e capaz ao adentrar minha sala de aula. O
que prova que o que aprendi não foi em vão.
Sobre a Educação de Jovens e Adultos, tema do meu memorial, aprendi muito sobre
o mesmo ao engendrar esta pesquisa, principalmente sobre o principal dilema que esta
carrega consigo: o de pretender dar garantias de um direito que foi negado a esses alunos
que é a escolarização básica e, ao mesmo tempo, levar em conta como o aluno constrói sua
aprendizagem. Os alunos que freqüentam os cursos esperam mudanças no seu cotidiano,
principalmente, na sua realidade profissional.
Há benefícios para quem está vivenciando a experiência de voltar para a escola
depois de adulto, mas há também decepções por essa escola não corresponder a tudo o que
se espera dela. Por outro lado, há, na trajetória histórica da EJA, um desvio nos seus
objetivos maiores, quando ela passa a ser uma simples repassadora de certificados de
conclusão de níveis de ensino, e não, uma formadora de consciência crítica.
A escola reproduz a estrutura de desigualdade social, e seus projetos pedagógicos
estão longe das necessidades concretas dos alunos que a freqüentam, não cumprindo seu
papel de transformação e construção.
Existem problemas metodológicos não resolvidos pela maioria dos programas
implantados. Na verdade, ninguém alfabetiza ninguém (Gadotti, 2000, p. 39). O professor é
o mediador entre o aprendiz e a escrita, entre o sujeito e o objeto desse processo de
apropriação do conhecimento. Para exercer essa mediação, o professor precisa conhecer o
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sujeito e o objeto de alfabetização. Como dizia Piaget, é o sujeito que constrói o seu próprio
conhecimento para se apropriar do conhecimento dos outros.
A arte do professor consiste, portanto, inicialmente, em entreter
incessantemente o interesse, isto é, deixar as questões multiplicarem-se
(...) o professor seja verdadeiramente um colaborador e um conselheiro
na pesquisa (...), não um censor autoritário que castra os impulsos e
impõe a direção a seu agrado (Piaget, 1972 p.76).

O aluno da EJA quer ver a aplicação imediata do que está aprendendo. Ao mesmo
tempo, precisa ser estimulado a desenvolver uma auto-estima positiva, pois a ignorância
traz angústia e complexo de inferioridade. Muitas vezes tem vergonha de falar de si, de sua
moradia, de sua experiência frustrada da infância em relação à escola.
Eliminar o analfabetismo exige que o sistema público de ensino seja capaz de
ensinar o contingente de alunos matriculados no ensino fundamental. É necessário oferecer
escola pública de qualidade para todos.
A escola deve ser democrática pela gestão participativa, que integre a comunidade
na construção e definição de sua identidade; enfim, deve ser autônoma e cidadã. E para
cumprir sua função, ela precisa considerar as relações diretas ou indiretas dessas práticas
com os problemas específicos de sua clientela.
Por isso, é fundamental conhecer as expectativas de seus alunos; suas necessidades;
formas de sobrevivência; valores; costumes e manifestações culturais e artísticas. É, através
desse conhecimento, que a escola pode atender ao aluno e auxiliá-lo a ampliar seu
instrumental de compreensão e transformação do mundo. É preciso conceber a escola como
um local onde o conhecimento é construído e sistematizado pela humanidade, vinculado á
realidade; que proporcione a ampliação de possibilidades do desenvolvimento dos alunos,
através do respeito à identidade cultural deles, inserindo-os no mundo em que vivem e
ampliando-o para que possam pensar na realidade como um todo, de forma autônoma,
única possibilidade de transformação.
Em minhas salas de aula procuro agir desta forma. Não é fácil, pelo contrário é
extremamente desgastante. Mas se queremos uma educação de qualidade, que prime pela
formação integral do ser humano, tenha ele 0 ou 80 anos, temos que agir desta forma. Não
há escapatória possível.
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Gostaria de terminar este capítulo com um texto apresentado na disciplina
Pensamento Psicológico e educação, que para mim representa tudo o que acredito que a
educação deva ser e que construí ao longo destes três anos de formação:
Vida em retalho1
A vida é como pânico num teatro em fogo.
Não existe atividade humana, seja comer, dormir, beber, amar ou não fazer nada, que
algum médico não acuse de provocar ataques cardíacos.
Viver faz mal à saúde, envelhece, cria rugas, dá reumatismo, ataca os rins, o fígado e o
coração.
Mas, verdadeiramente, só há uma desgraça: é não nascer.
Uma vez nascidos... é chegada a hora de acrescentarmos ao tempo e ao espaço uma
dimensão fundamental à vida: o tesão.
A vida pode ser gostosa, saborosa, lúdica, orgástica, encantada, delirante, fantástica,
apaixonada.
Porque, como somos todos uns farsantes, nós sobrevivemos aos problemas.
Canta o Chico, na peça Geni, Opera dos Malandros
“... Luz, quero luz
Sei lá que além das cortinas
São palcos azuis
E infinitas cortinas
Com palcos atrás
Arranca, vida
Estufa, veia
E pulsa, pulsa, pulsa
Pulsa, pulsa mais
Mais, quero mais
Me leva, leva longe
Longe, leva mais
Vida, minha vida...”
SEM TESÃO, NÃO HÁ SOLUÇÃO!
Este texto se intitula Vida em retalhos por ser uma costura de trechos escritos pelos autores
Jean Paul Sartre, John Mortimer, Fernando Sabino, Machado de Assis, Roberto Freire, E. N.
Cioran, Chico Buarque de Holanda e novamente R. Freire, pela ordem de parágrafos.
Quem se interessar pela bibliografia, procure meu advogado.

1

Texto apresentado pela professora Liliana no curso de Pedagogia da Unicamp/2003, cujo autoria não está
reconhecida.
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