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Introdução

Neste artigo, apresentamos nossas perspectivas, experiên-
cias e propostas de trabalho em andamento com a Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA) especificamente da Escola Municipal Afrânio 
Rodrigues da Cunha (EMARC). Este trabalho na EJA é desenvolvido 
por parte do grupo que compõe o Projeto de Iniciação à Docência 
(PIBID) – CAPES da Universidade Federal de Uberlândia que pos-
sui a temática da Educação Popular com ênfase em EJA. A escola 
foi escolhida para esse trabalho em função de oferecer o ensino de 
jovens e adultos no período noturno e por se uma escola localizada 
na periferia da cidade, visando uma ampliação das relações entre 
escola, comunidade e universidade. 

No decorrer do artigo apresentaremos o desenvolvimento 
de nosso trabalho que foi pautado pelo contato mais aprofundado 
com toda a comunidade escolar por meio do dialogo e intercambio 
de vivencias e experiências de alunos, professores e colaboradores 
(da cantina, portaria e pátio).

Nos contatos iniciais e trabalhos em instituições de ensino 
públicas, a experiência na EMARC tem se revelado riquíssima à nos-
sa formação humana como docentes e cidadãos(ãs). De fato acre-
ditamos que os trabalhos desenvolvidos na escola acabam por nos 
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abrir novos caminhos, somando e contribuindo de maneira ímpar 
ao aprimoramento de nossa visão de mundo e formulação da pos-
tura que desejamos assumir como educadores(as). 

Acreditamos que a educação é um poderoso instrumento 
de formação humana, que evidencia a as contradições do discurso 
ideológico do Estado a serviço do mercado. Por isso, é a partir do 
conhecimento aplicado e aprofundado da realidade social concreta 
e de suas crises, que se abrem possibilidades de luta pela emanci-
pação, dentro da própria contradição da sociedade do capital.

Pensando nessas contradições, acreditamos que a escola 
deve assimilar a necessidade de avançar numa relação entre a te-
oria e a prática, a reflexão e a ação, entre o fazer e o refazer, num 
projeto em que ela saia de si própria e vá em direção à comunidade. 
A escola deve reformular sua essência centralizadora entendendo 
que não é transmissora de saber e que deve reproduzir relações 
de criatividade, de crítica, de transformações, no lugar das que ela 
julga serem as ideais. Desta forma, abrir as portas para que a comu-
nidade possa trazer suas necessidades e seus projetos. 

Para isso, faz-se necessário um comprometimento políti-
co, ético e pedagógico por parte de educadores(as), promovendo 
atividades significativas no cotidiano da EJA. Essas atividades de-
vem estar pautadas na diversidade e pluralidade de situações que 
compõem nossa contemporaneidade, num olhar crítico e proble-
matizador sobre as condições sociais injustas, desiguais e violentas 
vividas pela maioria da população. Condições essas que não são 
naturais e inatas, mais sim resultado das relações históricas, eco-
nômicas, políticas e culturais. 

O olhar e as ações do docente, neste sentido, devem estar 
atentos à diversidade  educandos do EJA que são homens, mulheres, 
jovens, adultos, idosos, afrodescendentes, desempregados, trabalha-
dores com baixa remuneração, presos, moradores da periferia ou de 
rua, com orientação sexual ou religiosa descriminada pela sociedade. 
Além disso, devemos ter superados os preconceitos que permeiam 



1871

Comunicações
GT 7 • BIOGRAFIAS, EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E SOCIEDADE

XII ENCONTRO CEARENSE DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
II ENCONTRO NACIONAL DO NÚCLEO DE HISTÓRIA E MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO

I S B N
978-85-7915-171-2

o senso comum sobre os alunos do EJA que muitas vezes são vistos 
como aqueles com problemas de aprendizado, indisciplinados, repe-
tentes, desinteressados, descompromissados, culpados por sua con-
dição, despolitizados, entre outras classificações negativas.

Deixando de lado esses estigmas podemos realizar uma 
reflexão mais apurada sobre os indivíduos que compõem a EJA, e 
reconhecê-los como protagonistas de seu tempo e como sujeitos 
que reivindicam para si e para os outros, direitos como educação, 
moradia, saúde, transporte, trabalho, cultura, lazer, recursos tecno-
lógicos? Enfim, direito à vida, ao afeto, à diversidade, ao respeito e 
reconhecimento. 

Um caminho para pensarmos em uma educação humana, 
nos tempos, nas estratégias e condições de aprendizagem pode ser 
construído através do reconhecimento e apropriação contextuali-
zada da trajetória humana desses indivíduos. Assim, tendo em vis-
ta a complexidade e difícil precisão do processo de aprendizagem 
humana, os seguintes questionamentos são primordiais: de quais 
sujeitos estamos falando? De que maneira se dão o tempo e estra-
tégias cognitivas do jovem, do adulto e do idoso? Quais aspectos, 
condições e limitações permeiam o cotidiano desse aluno? Pensar 
em EJA requer pensar em conteúdos e modelos pautados na inter-
disciplinaridade, com concepções de tempo e espaço diferentes e 
mais flexíveis. 

Na EMARC, fizemos um trabalho inicial de reconhecimento 
e interação do espaço com estudantes e comunidade escolar como 
um todo. Através do diálogo construído, pudemos constatar que 
o ato de relatar e reconstruir o vivido tem em si uma grande po-
tencialidade de aprendizado. Neste contexto desenvolvemos um 
trabalho com narrativas orais de alunos da EMARC que vai muito 
além da simples reprodução sobre e do  passado. Ela entra em cena 
como um meio de analisar o presente, de refletir sobre as mudan-
ças e permanências em um tempo onde se parece viver na mesma 
velocidade das informações. Nessa perspectiva nossa abordagem 
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lida com uma visão de sujeito que não está excluído de um proces-
so histórico mais amplo, pois o considera como sujeito da história 
valorizando sua maneira de intervir no mundo a partir de suas ex-
periências. Em outras palavras: 

[...] dialogar com pessoas sobre cuja experiência refletimos, 
tem significado explorar modos como narrativas pessoais e 
únicas trazem dimensões do vivido e compartilhado; como 
apontam alternativas em jogo na realidade social, processos 
de dominação e resistência, horizontes possíveis, limites 
enfrentados ou a enfrentar. Tem significado compreender 
essas narrativas como expressões de suas carências, expec-
tativas, lutas e acomodações na vida social. (KHOURY, 2000, 
p.28) 

 O trabalho com a História Oral, sob a perspectiva da Histó-
ria Social, nos tem revelado diversos caminhos para analisar como 
os alunos da EJA se (re)organizam sua maneira de viver para pode-
rem voltar a escola. Mais do que isso, essa proposta de investiga-
ção nos levou a conhecer mais de perto a realidade dessas pessoas, 
o modo como interpretam sua vida e também aquilo que fazem e 
buscam a todo o momento para terem uma condição melhor, não só 
financeiramente, mas também pessoal, afetiva, subjetiva. Ou seja, 
tomando a memória como instrumento de libertação no sentido 
que expõe suas concepções do presente através do modo como in-
terpreta o passado e em projeção ao futuro (FENELON, 1992). 

O(a) estudante  percebe-se enquanto autor em sua própria 
trajetória de vida ao narrar suas transformações. Relembra sensa-
ções, emoções e fatos. Vive, em sua autobiografia, uma nova ma-
neira de se perceber e de interpretar aquilo que está a sua volta. 
Essa dinâmica se dá por múltiplos diálogos, que ocorre não só entre 
entrevistador e entrevistado, mas principalmente entre o entrevis-
tado, ou narrador, e suas próprias memórias.

Contar uma estória é tomar as armas contra a ameaça do 
tempo, resistir ao tempo ou controlar o tempo. O contar 
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uma estória preserva o narrador do esquecimento; a estória 
constrói a identidade do narrador e o legado que ela ou ele 
deixa para o futuro. Para que o contador se recupere do tem-
po e se movimente para frente no tempo, o conto precisa ser 
preservado. (PORTELLI, 2000, p.296)

Ao analisar a trajetória desses educandos(as) da EJA, busca-
mos compreendê-las dentro do complexo sistema de relações eco-
nômicas, políticas e culturais que se apresenta no cotidiano da ci-
dade. Esse diálogo foi de extrema importância para entender como 
vivem e encaram as dificuldades impostas muitas vezes por uma ló-
gica perversa ligada ao capital. Nesse sentido o diálogo entre o local 
e o global, contemplado com a realização de algumas entrevistas, foi 
essencial para ver como se reorganizam esses sujeitos da classe tra-
balhadora em meio à pressão do mercado de trabalho cada vez mais 
desigual, vivendo presa a um sistema que discursa sob a cobrança 
cada vez maior por capacitação e especialização como forma de as-
censão social e econômica, cobrança muitas vezes perversa.

O discurso neoliberal de que por meio da educação segura-
mente as pessoas irão ascender socialmente é um tanto contradi-
tório ao que diz respeito àquilo que vivenciamos nos bairros e nas 
escolas, colocadas aqui em questão, da cidade de Uberlândia. O que 
percebemos é que poucos educandos conseguem continuar os estu-
dos e/ou conseguir um emprego melhor, em muitos casos os alunos 
saem da EJA para realizar as mesmas funções que realizavam antes 
da escolarização, ou ainda, há aqueles que, ao perderem uma opor-
tunidade de emprego por conta da qualificação, buscam recuperar e 
abrir novamente essa e outras portas pela via da educação, atribuin-
do seu fracasso ao fato de não terem estudado no passado ou de não 
terem dado valor suficiente na escola (ALMEIDA et al. 2012).

 Por isso, entendemos que não existe uma razão lógica e es-
pecifica para os motivos que levam esses alunos a se ingressarem 
na EJA, embora as interferências econômicas influenciem muitas 
vezes de forma direta nessas escolhas, percebemos que juntamen-
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te aos fatores relacionados meramente a busca qualificação para 
o mercado, existem outros fatores que passam pela esfera dos so-
nhos, dos desejos e das angústias. Esses fatores subjetivos às vezes 
aparecem atrelados a outros sentidos de ordem ainda maior que 
aparecem implícitos nessa busca, tais como, a dignidade. Podemos 
ver alguns desses sentidos na fala de Eleilda. 

Mas se eu não cheguei aonde eu quero ainda, com certeza... 
Meu serviço é serviços gerais, mas se eu achar outro eu vou 
entrar. Não... é com amor e carinho que a gente faz esse tipo, 
mas a gente é muito humilhado. Então eu falo sério, eu sou 
realista. Ninguém que ta aqui na escola quer voltar pra fazer 
serviços gerais, ninguém aqui quer isso. Então a gente ta aqui 
pra crescer, pra ter um serviço melhor, ser valorizado, que é o 
meu caso. Eu estou trabalhando nesse serviço porque eu não 
cheguei aonde eu quero ainda, eu vou chegar lá. Só que na 
hora que eu tiver as minhas função no que eu quero, no que 
eu trabalho... Ai sim sou outra pessoa, ai eu te digo: Sim, sou 
feliz no que eu faço. (Eleilda, 45 anos, entrevista concedida 
em 16/04/2013)

Percebe-se que esta interpretação passa pela sua experiên-
cia como trabalhadora, mas também enquanto educanda da EJA, 
enquanto mulher que sonha com um futuro melhor. Mas, de ma-
neira mais profunda, podemos identificar um discurso que reivin-
dica uma valorização pessoal e um reconhecimento de sua traje-
tória que passa por mudanças sociais significativas. Afinal, dentro 
das exigências sociais para a vida de outrora, o estudo formal não 
representava uma necessidade social primordial, o trabalho era o 
principal mecanismo regulador das condições de vida que pode-
mos entender, também, como sendo de classe, influenciam direta-
mente na realização do projeto de vida desses sujeitos.

Essa valorização pessoal também se desdobra no que pode-
mos entender como uma reivindicação ao direto pelo presente, ou 
seja, é da resistência às pressões e do confronto das contradições 
das várias esferas sociais – entendendo o social no sentido que 
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compreende também o econômico, o político e o cultural - que es-
ses sujeitos se transformam e (re)significam suas lutas e experi-
ências que se apresentam no dia-a-dia. Nesse contexto a educação 
representa muitas vezes um bem, algo subjetivo, porém precioso, 
capaz de transformar e construir caminhos. Tal como, nas palavras 
de Anderson, ela aparece como: 

Uai representa o... como se diz? Explicar com palavras é meio 
complicado. Que que é? É você ter um aprendizado é uma 
coisa que nunca ninguém vai te tirar, porque tudo que você 
aprender é bem-vindo. Igual, eu tava fazendo um curso de 
porteiro. Mas o que insinou lá, num foi só pra portaria. (An-
derson,44 anos, entrevista realizada em: 16/04/2013)

Entendemos que os significados atribuídos à educação pas-
sam principalmente pela experiência que esses sujeitos tiveram e 
aprenderam em diferentes momentos de suas vidas, seja na relação 
que tiveram com seus familiares, seja no trabalho, enfim, momentos 
que traduzem seus modos de pensarem e interpretarem o presente 
e todos os enfrentamentos diários aos quais estão submetidos. A 
vida de Anderson, um educando do sétimo ano, atualmente com 44 
anos e que hoje está afastado do serviço por conta de um acidente 
de trânsito, foi marcada por algumas experiências que o afastou da 
escola durante vinte anos.

Vinte anos. Por causa de... pra trabalhar, né? Foi... envolvia 
de fazer hora extra. É uma coisa que eu não aconselho hoje 
em dia ninguém a fazer. Porque hora extra você não está ga-
nhando mais, cê ta trabalhando mais. Hoje em dia você tem 
que trabalhar, tem que ter horário pra tudo. Lá em casa eu 
falo direto. Mais quem me ensinou isso? Meu pai! (Anderson, 
44 anos, entrevista realizada em: 16/04/2013).

É interessante perceber em sua fala que a sua experiência 
com o trabalho, sobretudo com as horas extras, o levou a entender 
que apesar da importância do trabalho em sua vida, é também ne-
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cessário dedicar-se a outras coisas. O fato de ter ficado vinte anos 
longe da escola, sem estudar e somente trabalhando, o levou a valo-
rizar ainda mais o conhecimento: “Esse conhecimento que é tão bo-
nito, e maior... Que é o nosso conhecimento [...] agora eu to aprenden-
do a lidar com pequenas coisas.”, de uma maneira que hoje ele vê os 
estudos como algo necessário em sua vida, para praticamente tudo. 

Eu devia ter acordado pra umas coisa mais cedo. Principal-
mente pro estudo. Porque a base de tudo é  estudo. De tudo 
que você vai fazer. Eu penso isso comigo, né? Porque tudo 
você depende do estudo. Você tem que ler, tem que fazer con-
ta, tudo tem uma base no estudo. A gente parece que fica 
igual tolo, baixa a cabeça e... num é assim. (Anderson, 44 
anos, entrevista realizada em: 16/04/2013)

A educação e a escola passam então a assumir um caráter 
transformador não apenas nas questões práticas, como a qualifica-
ção profissional, mas principalmente nos sentidos atribuídos nes-
sa vivência escolar, tais como o valor subjetivo atribuído ao ato de 
formar-se na escola. Isso mostra que a educação não se resume na 
simples transferência de conhecimento de um para o outro, mas, so-
bretudo da construção desse conhecimento de uns com os outros. O 
diálogo entre aquilo que se propõe a “ensinar” e aquilo que é viven-
ciado dentro e fora da escola é imprescindível nessa relação. Portan-
to, a experiência de Anderson nos mostra uma perspectiva otimista 
em relação aos sentidos e sentimentos criados nesse percurso. 

O conhecimento que eu to adquirindo agora é muito valido... 
As pessoas que eu to conhecendo [...] Porque pra mim, o que eu 
sinto da escola é a convivência com a pessoa, novas amizade, 
[...] Tem muita gente que quer abandonar, eu falo: num aban-
dona não, isso é um caminho que você tem que traçar. (An-
derson, 44 anos, entrevista realizada em: 16/04/2013).

Nesse sentido a experiência vivenciada por cada sujeito nas 
dimensões pedagógicas, educativas e sociais que compõe o ambien-
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te da Educação de Jovens e Adultos, forma um conjunto de instru-
mentos capazes de (re)significar os sentidos atribuídos durante o 
processo educacional. Por isso, os sonhos e todos os outros elemen-
tos subjetivos que vão desde o desejo de voltar a estudar ao sonho 
de continuar estudando, são essenciais para o entendimento das 
várias nuanças que dão sentido tanto a escola, quanto aos sujeitos 
que dela se apropriam. 

Nesse decorrer eu to  vendo umas coisa interessante. Eu to 
vendo outras coisa que pode agregar o conhecimento. De re-
pente, que sabe... eu chego lá na frente, vô mais além, por-
que aí vai agregar mais ainda [...] Mas era um trem que eu 
num via. A percepção é outra... É muito interessante e muito 
gratificante (Anderson, 44 anos, entrevista realizada em: 
16/04/2013).

 Essa percepção, talvez seja a marca maior de que o conhe-
cimento que ele tem construído e adquirido e de tudo aquilo que 
antes ele não “percebia”, hoje se faz essencial para sua relação com 
o próprio mundo. Essa percepção, que muitas vezes é despercebi-
da pelos profissionais da educação, é a prova maior de que através 
dela podemos acender a chama da esperança e da fé na mudança, 
nas palavras de Paulo Freire afirmar que o mundo não é desse jeito, 
está desse jeito. Se está feio podemos construí-lo de outra maneira. 
É a partir desse novo olhar, dessa nova maneira de encarar as ques-
tões impostas pela vida, que Anderson constrói sua relação com a 
escola e principalmente com seus sonhos.

E se Deus quiser vou alcançar meu objetivo. Talvez eu nem use 
tudo que eu to aprendendo. Mas, ah, acaba usando [...] talvez 
eu vá voltar a trabalhar no mesmo ramo, mas o aprendizado... 
Se Deus quiser até o 3º ano eu quero ir. Faculdade... talvez. 
(Anderson, 44 anos, entrevista realizada em: 16/04/2013).

Essas resignificações do espaço escolar traduzem uma nova 
possibilidade de interpretar as relações que compõe e impregnam 
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as práticas educativas nesse ambiente tão rico de complexidades. 
Como disse o ilustre educador José Pacheco, um dos idealizadores 
da Escola da Ponte em Portugal, em uma de suas palestras: “As es-
colas são as pessoas”. Percebemos o verdadeiro significado dessa fe-
liz colocação quando passamos a entender que essas experiências 
de vida podem ajudar nas relações entre professores e educandos. 
Se as escolas são as pessoas, então é a partir delas que a escola se 
forma e não o contrário. É a partir dos desejos e dos sonhos que os 
objetivos são buscados e é a partir dessa busca que o conteúdo deve 
ser trabalhado.

Percebemos ao passo que conhecemos melhor as histórias 
e os desejos dos educandos, tais como Anderson, que a educação 
passa a adquirir um sentido dialógico em relação a sua prática e os 
sujeitos nela envolvidos. Esse diálogo é importante, pois não excluí 
os educandos do processo de construção de novos conhecimentos e 
mais ainda, ele proporciona a criação de novos elementos que pos-
sam auxiliar não só a construção de conhecimentos científicos, mas 
também aqueles de origem empírica que possam contribuir para 
a busca subjetiva que cada sujeito trás nessa procura tardia pela 
escolarização. 

Ao menos ate o terceiro (colegial) eu quero ir. Com muitos 
trancos e barrancos né. Porque tem as dificuldades. Mas é um 
aprendizado muito bom, é uma coisa que eu to levando pra 
frente. [...] aprendi muita coisa. Aprendi a ter um pouquinho 
mais de paciência e procurar mais meus ideais. Porque eu fi-
cava preocupado mais é em enricar os outro, né? Porque faze 
hora extra, cê ta enricando os outro [...] As veiz eles me liga 
pra trabaiá e eu não vou abandonar meus ideais agora. (An-
derson, 44 anos, entrevista realizada em: 16/04/2013).

Por meio do diálogo construído, pudemos constatar que o ato 
de relatar e reconstruir o vivido, guarda em si uma potencialidade 
de aprendizado maior, mais dinâmica, mediadas pelo intercambio e 
apropriação de conceitos, valores, ações, fatos, etc., do campo indi-
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vidual para o social e vice-versa.  Acreditamos que ensinar consiste 
em uma atividade de transformar-se constantemente com e através 
do aluno, que deve ocupar o lugar central do próprio aprendizado. 
Em diálogo com Durval Muniz de Albuquerque Júnior, acreditamos 
em um em ensino que não forme, mas sim deforme:

A ideia que somos seres que se formam, que ganham forma 
com o tempo, a ideia de que cabe ao processo educacional, 
que cabe à escola, e nela ao professor, dar forma a esta ma-
téria disforme, esta matéria plástica, esta matéria infante 
[...] A escola seria assim um lugar de modelagem de corpos 
e espíritos, de contrição de perfis, de personalidades, de ca-
racteres, de almas e mentes. [...] A educação como formação 
pretende moldar os sujeitos para que se incorporem perfei-
tamente à ordem social. Quando isso não ocorre, aparecerá 
o que se chama de fracasso escolar, e o aluno marcado com 
essa identidade será cercado por uma maquina de praticas 
discursos da pedagogia, da psicologia, que visam corrigi-lo, 
recupera-lo, puni-lo, visando o seu retorno à ordem esco-
lar.1 (p. 8-9)

Entendemos que a consciência histórica, decorrência da 
reflexão presente/passado que nos orienta nesta caminhada, seja 
fundamental na discussão dos “comos” e “porquês” que orientam a 
nossa vida e o mundo a nossa volta. Trazer essa reflexão para a EJA 
foi de extrema importância para o conhecimento de que a classe 
trabalhadora, independente da profissão, passa hoje por dificulda-
des não apenas econômicas, mas também de um forte sufocamento 
de suas lutas cotidianas por meio dessa manutenção perversa do 
status quo. O espaço da escola como um todo serviu para nós como 
um espaço de ruptura com esse sufocamento, pois conseguimos 
coletivamente romper com o silêncio daquilo que grita constante-
mente a realidade da classe trabalhadora.
1 ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Por um ensino que deforme: o docente 
na pós-modernidade. Disponível em: < http://www.cchla.ufrn.br/ppgh/docentes/
durval/artigos/por_um_ensino_que_deforme.pdf >. Acesso em: 14 de julho de 2010.
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Nada, nem o avanço da ciência e/ou da tecnologia, pode 
legitimar uma “ordem” desordeira em que só as minorias 
do poder esbanjam e gozam enquanto às maiorias, em difi-
culdades até para sobreviver, se diz que a realidade é assim 
mesma, que sua fome é uma fatalidade do fim do século. 
Não junto minha voz à dos que, falando em paz, pedem aos 
oprimidos, aos esfarrapados do mundo, a sua resignação. 
Minha voz tem outra semântica, tem outra música. Falo da 
resistência, da indignação, da “justa ira” dos traídos e dos 
enganados. Do seu direito e do seu dever de rebelar-se con-
tra as transgressões éticas de que são vítimas cada vez mais 
sofridas. (FREIRE, 2011 p.99)

Desejamos seguir construindo experiências de ensino e 
aprendizagem em que a nossa voz, como Pibid Educação Popular 
com Ênfase em Educação de Jovens e Adultos, na Escola Municipal 
Afrânio Rodrigues da Cunha, possa ser aliada das vozes lá existen-
tes. Vozes múltiplas, conflitantes, dissonantes, mas com possibili-
dade de tecelagem comuns, de luta e sonho por vida melhor, direito 
de todas as pessoas, respeito às diferenças, num fazer democrático. 
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