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RESUMO

Neste estudo, o objetivo é fazer uma reflexão sobre o papel da revalorização da EJA
para aqueles cujo direito, de sentirem-se cidadãos, foi negado. Para isto, iniciamos
tratando  a  situação  do  analfabeto:  o  estado  de  opressão.  Posteriormente,
ressaltamos a educação de jovens e adultos no Brasil: as dificuldades da luta contra
o  analfabetismo.  E,  por  último,  refletimos  sobre  a  educação  como  condição  de
desenvolvimento  político.  A justificação  deste  trabalho  consiste  em  situarmos  a
proposta da EJA dentro do panorama nacional, observando seu papel histórico e
social,  assim  como  político,  dado  que  concluímos  com  o  papel  libertador  da
educação, especialmente da EJA. A metodologia adotada é a bibliográfica, que nos
permitiu um levantamento de dados e análise de conceitos, sobre os quais fizemos
uma exploração de caráter reflexivo.  Entre os principais referenciais teóricos temos
Paulo Freire, Demerval Saviani, Maria Clarisse Vieira e documentos da UNESCO.
Acreditamos que a educação, e especificamente a EJA,cumpre um papel político e
social muito importante numa sociedade democrática, porque ajuda na formação de
cidadãos críticos e autônomos.

Palavras-chave:  Educação democrática,  conquista da cidadania,  alfabetização de
adultos.
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ABSTRACT

In this study, the aim is to reflect on the role of revaluation of the EJA to those to
whom the right to feel citizens were denied. For this, we began treating the illiterate
situation: the state of oppression. Later we emphasize the education of young people
and adults in Brazil: the difficulties of the struggle against illiteracy and, finally, reflect
on education as political development condition. The rationale behind this work is in
which we place the proposal of AYE within the national panorama, noting its historical
and social role, as well as political, as completed with the liberating role of education,
especially adult  education.  The methodology is Bibliographic,  which allowed us a
data collection and analysis of concepts, on top of which we have made a qualitative
and reflective character of exploitation. Among the main theoretical frameworks have
to Paulo Freire, Demerval Saviani, Maria Clarisse Vieira and UNESCO documents.
We believe that education, and specifically adult education, plays a very important
social political role in a democratic society because it helps in the formation of critical
and autonomous citizens.

Keywords: Democracy Education, conquest of citizenship, adult literacy.
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INTRODUÇÃO

O que ajudou muito no desenvolvimento do trabalho, assim como na

escolha do tema, foi ter participado, por um período de seis meses,do PIBID cujo

ambiente de aprendizagem era voltado para a Educação de Jovens e Adultos. Esta

experiência trouxe muitas lembranças do passado e vivências próprias,  pois sou

egressa da EJA. Neste processo de elaboração da pesquisa, a convivência com

aqueles  alunos  fez-me  sentir  mais  próxima  das  leituras  pesquisadas.  Foram

momentos  cheios  de  emoção  e  sensibilidade  que  fizeram-me  reviver  minha

formação  eme  colocaram  no  lugar  de  Paulo  Freire.  Naqueles  momentos  pude

entender como ele possuia um vínculo de amor para com as pessoas as quais ele

educava.

Neste  estudo,  o  objetivo  é  fazer  uma reflexão  sobre  o  papel  de

revalorização da EJA para aqueles que não se sentem parte da sociedade, como

cidadãos de fato, pois tiveram este direto negado. Para isto, iniciamos tratando a

situação  do  analfabeto:  o  estado  de  opressão.  Posteriormente,  ressaltamos  a

educação  de  jovens  e  adultos  no  Brasil:  as  dificuldades  da  luta  contra  o

analfabetismo.  E,  por  último,  refletimos  sobre  a  educação  como  condição  de

desenvolvimento político. 

A justificação deste trabalho radica em que situamos a proposta da

EJA dentro do panorama nacional, observando seu papel histórico e social, assim

como  político,  dado  que  concluímos  com  o  papel  libertador  da  educação,

especialmente da EJA. 

A metodologia  adotada  é  a  bibliográfica,  a  qual  nos  permitiu  um

levantamento  de  dados  e  análise  de  conceitos,  sobre  os  quais  fizemos  uma

exploração de caráter qualitativo e reflexivo.  Entre os principais referenciais teóricos

temos Paulo Freire, com o livro intitulado Educação como prática da liberdade, a

Pedagogia do Oprimido e a  Pedagogia da autonomia,  dentre outras obras do

autor.  Também  consultamos  Maria  Clarisse  Vieira  com  a  obra  Fundamentos

históricos, políticos e sociais da educação de jovens e adultose documentos da

UNESCO  como  a  Conferência  Internacional  sobre  Educação  de  Adultos,

Hamburgo,  Alemanha,  1997  -  Declaração  de  Hamburgo sobre  Educação de

Adultos e  a  Construção  Coletiva:  contribuições  à  educação  de  jovens  e
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adultos. 

Acreditamos que a educação, e especificamente a EJA, cumpre um

papel político social muito importante numa sociedade democrática, porque ajuda na

formação de cidadãos críticos e autônomos.
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1.SITUAÇÃO DO ANALFABETO: O ESTADO DE OPRESSÃO

Neste  capítulo  trataremos  a  situação  da  opressão  e,  para  isto,

observamos  que,  oprimir  é  afligir,  exercer  pressão  sobre  alguém  ou  tiranizar,

humilhar. Todas estas são formas de violência e discriminação e adotam diferentes

manifestações e consequências, dentro das quais trataremos a opressão que sofrem

os analfabetos. 

Consideramos como analfabeto aquele que não sabe ler e escrever

e  é  visto  como  absolutamente  e/ou  muito  ignorante,  porque  desconhece

determinado assunto ou matéria. Neste sentido, refletiremos sobre a discriminação

que sofrem os analfabetos.

1.1 A ORIGEM DAS DISCRIMINAÇÕES E OPRESSÃO NO BRASIL

A  desigualdade  de  oportunidades  e  a  discriminação  no  Brasil

remontam-se à Colônia, como Paulo Freire comenta sobre o preconceito que sofrem

os analfabetos, no exemplo encontrado na nota de rodapé do livro A pedagogia da

Esperança. A discriminação vem de um processo sóciohistórico existente desde os

primórdios  da  formação  social  brasileira,  ela  está  presente  desde  a  época

colonialista, em função da estrutura escravista que se reproduziu e permanece até

hoje, ainda com menos intensidade. 

Para  amenizar  esta  discriminação no Brasil,  surge a  tentativa  de

universalizar a educação de jovens e adultos, vejamos:

A Educação de pessoas jovens e adultas veio sendo reconhecida
como um direito  desde os  anos 30,  ganhando relevância  com as
campanhas  de  alfabetização  das  décadas  de  40  e  50,  com  os
movimentos de cultura popular dos anos 60,  com o MOBRAL e o
ensino supletivo dos governos militares e a Fundação EDUCAR da
Nova República (HADDAD, 1998, p. 111).

A precariedade do nosso sistema de ensino era evidente: a maioria

não sabia ler e escrever, não tinha o acesso à leitura, à escrita e, por esta razão, o

voto  estava  limitado  a  uma  minoria  da  população  brasileira.  Essas  dificuldades

tornaram-se  maiores  quando  emergiu  a  primeira  reforma  eleitoral  do  país,  cujo

relator foi o Deputado Geral Rui Barbosa, que se posicionou de forma excludente
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perante os analfabetos, ao negar-lhes o direito do voto e outros critérios, que foram

mantidos alguns anos pela Constituição republicana de 1891. Como diz Ferraro:

A Lei Saraiva de 1882, do final do império, e todas as constituições
republicanas anteriores à de 1988 se distinguiram, sob este aspecto,
pelo seu caráter discriminatório, rotulador e excludente em relação
ao  analfabeto.  O  analfabetismo  constitui-se  na  grande  vergonha
nacional (FERRARO, 2002, p.28).

Esse processo de exclusão do analfabeto ao direito de votar foi sob

o  argumento  de  sua  incapacidade  de  informação  e  compreensão  da  realidade

nacional. Os analfabetos foram considerados como uma grande vergonha nacional,

assim, criou-se o rótulo de inferioridade e um estigma que os acompanha até os dias

de hoje.

A discriminação entrelaçada à sociedade capitalista proporciona uma

falsa  inclusão,  tratando-se  de  uma  inclusão  forçada,  excludente,  degradante,

oferecendo  trabalhos  subumanos,  salários  que  permitem  somente  a  sua

sobrevivência;  essa  inclusão  se  dá  no  plano  moral  e  não  no  social  (MARTINS,

1997). 

Ao  longo  do  século  XX,  as  desigualdades  sociais  mantiveram-se

praticamente inalteradas no Brasil, desse modo, a riqueza ainda é concentrada nas

mãos de poucos. Em nosso país, o rico fica cada vez mais rico, e o pobre, cada vez

mais pobre. “Os processos de exclusão atingem diversos segmentos da sociedade e

do mundo global de forma diferenciada, desafiando as possibilidades de acesso ao

desenvolvimento e ao bem-estar que seriam oferecidos” (OLIVEIRA, 2001, p. 13).

As desigualdades sociais no Brasil não fazem unicamente homens

diferentes,  senão  homens  com  oportunidades  diferentes,  alguns  ferindo  sua

dignidade  e  outros  com  privilégios  injustos,  um  deles  é  o  analfabetismo  ou  a

condição excludente daqueles que não tiveram acesso à educação. Assim:

As  discriminações  autoritárias  da  sociedade  brasileira  vêm
proclamando  que  o  analfabeto  não  sabe  pensar,  decidir  e  optar,
portanto não lhe deveria ser reconhecido o direito de votar. Diz-se
ainda  que  os  eleitos  por  estes  seriam  também  os  incultos  e
igualmente "nocivos” à nação (FREIRE, 2011a, p.122).

Freire  contradiz  estas  afirmações  infundadas,  pois  como

pesquisador  das  causas  sociais  obtinha  informações  suficientes  sobre  o  povo.

Sabendo que apesar do fato dos analfabetos não saberem ler e escrever não se
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podia afirmar que eram ignorantes e desligados do mundo político, econômico e

social, pois não se tratava de doentes mentais. A concepção do analfabetismo como

ignorância, cegueira, dependência, incapacidade e outras interpretações converteu-

se em senso comum, que persiste até o presente. 

Para  Paulo  Freire,  desde  os  primórdios,  os  homens,  para

sobreviverem, faziam a leitura do mundo movimentando-se em busca de alimento e

abrigo,  e  houve uma época em que não sentiam a necessidade de saber  ler  e

escrever.  Contudo,  atualmente,  o  fato  de  ser  analfabeto,  de  não  saber  ler  ou

escrever, constitui uma dificuldade, mas isto não quer dizer que estes sujeitos não

sabem o que acontece no mundo e que também não são completamente alheios à

realidade, pelo contrário: 

Esquecem-se  os  que  assim  pensam  de  que  os  analfabetos  são
analfabetos de escrita e não de oralidade, e que a leitura de mundo
precede  a  leitura  da  palavra,  me  reportando  ao  próprio  Freire
(FREIRE, 2011a, p.122).

Freire  constatava  em  suas  pesquisas  que  muitos  analfabetos

mostravam ter conhecimentos profundos, tradicionais, sobretudo de suas atividades

diárias, porque eles levavam, muitas vezes, um legado ancestral. E não apenas isso,

pois  mostravam posição  política  com entendimento  da  realidade  social,  estando

conectados  às  notícias  de  rádio  e  outras  a  mais.  Eles  tinham uma rica  cultura

popular e supriam suas necessidades buscando informações que superassem as

suas limitações (FREIRE, 2011a). 

Na época do império no Brasil, o voto era censitário, ou seja, só as

elites  podiam  participar  porque  estes  eram  considerados  “homens  bons”,  eles

podiam votar por ter uma renda elevada, e esta era a forma da sociedade sustentar

uma  situação  de  opressão.  Como  possuíam  maior  condição  financeira  eles  se

mantinham no poder por meio da exploração do povo, e aos que não possuíam bens

era negada a oportunidade de votar. Estas eleições perpetuavam as elites no poder

e faziam leis para as classes mais favorecidas, sendo negado o direito ao voto para

os  analfabetos,  os  mendigos,  as  mulheres,  os  militares  subalternos  e  toda  a

população carente (FREIRE, 2011a), de tal maneira que:

No Brasil  Império  votavam  apenas  os  “homens  bons”,  isto  é,  os
homens que possuíam bens. A primeira constituição republicana de
1891,  por  ter  excluído  os  analfabetos  (ao  lado  dos  mendigos,
mulheres  e  militares  subalternos)  de  votarem,  perpetuou
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dialeticamente  a  inexperiência  democrática  e  no  bojo  desta  a
inexperiência  de optar  e eleger.  A mulher  votou e foi  votada pela
primeira vez entre nós no ano de 1933. Somente nas eleições de
1985 puderam os analfabetos votar,  se assim o desejassem, mas
não em caráter obrigatório como vem sendo para todos(as) maiores
de  18  anos,  alfabetizados(as),  nascidos(as)  no  Brasil  ou
naturalizados(as) (FREIRE, 2011a, p.122).

Entre os eleitos na política imperial, nunca foi permitido, pelas elites,

que  o  povo  tivesse  direitos  para  opor-se  ao  regime exploratório  e  autoritário.  E

dentre a população de baixa renda, os analfabetos eram os mais discriminados na

questão política. Entretanto, deve-se considerar que, mesmo sendo analfabeto, o

sujeito é um cidadão com os mesmos direitos dos demais e estes possuem, perante

a  sociedade,  o  direito  de  participar  da  vida  política  e  este  direito  deve  ser

considerado. Por isso, todo cidadão, alfabetizado ou não deve exercer sua cidadania

e protagonizar a sua história, mas esta situação exige mudanças e:

O esforço revolucionário de transformação radical destas estruturas
não pode ter,  na  liderança,  homens do que  fazer  e,  nas  massas
oprimidas, homens reduzidos ao puro fazer.

Este  é  um  ponto  que  deveria  estar  exigindo  de  todos  quantos
realmente se comprometem com os oprimidos, com a causa de sua
libertação,  uma  permanente  e  corajosa  reflexão  (FREIRE,  2011a,
p.70).

A ação transformadora significa estar envolvido no processo, exige

estar preparado e organizado para assim esquematizar um caminho de construção

emancipatória. O povo deve estar preparado para a luta pelos seus direitos, pois

somente unidos podem garantir  a força da coesão na realização desse processo

libertário. Por isso:

Se  o  compromisso  verdadeiro  com  eles,  implicando  na
transformação da realidade em que se acham oprimidos,  reclama
uma  teoria  da  ação  transformadora,  esta  não  pode  deixar  de
reconhecer-lhes  um  papel  fundamental  no  processo  da
transformação (FREIRE, 2011a, p.70).

Para opor-se a este sistema é necessário buscar a conscientização

da realidade na qual  se  vive.  Isto  significa  romper  com a continuada sociedade

elitizada que explora, massacra e engana o povo. Sendo assim, é imprescindível

que  a  população  se  perceba  explorada  e  não  permita  que  os  opressores  os

dominem. O povo tem que ser o protagonista da sua história, para poder crescer.
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1.2 A PRÁXIS E A LIDERANÇA REVOLUCIONÁRIA

Nesta  transformação  é  necessária  uma  liderança  popular  e

democrática, que ela seja do povo, porque:

Não  é  possível  à  liderança  tomar  os  oprimidos  como  meros
fazedores  ou  executores  de  suas  determinações;  como  meros
ativistas  a  quem  negue  a  reflexão  sobre  o  seu  próprio  fazer.  Os
oprimidos,  tendo a ilusão de que atuam, na atuação da liderança,
continuam  manipulados  exatamente  por  quem,  por  sua  própria
natureza, não pode fazê-lo (FREIRE, 2011a, p.70).

Freire afirma que os detentores do poder privam sua população de

suas capacidades de reflexão, tornando-os oprimidos e somente agentes de uma

ação e nunca os protagonistas desse processo.

Por isto, na medida em que a liderança nega a práxis verdadeira aos
oprimidos  se  esvazia,  consequentemente,  na  sua.  Tende  desta
forma, a impor  sua  palavra a eles, tornando-a, assim, uma palavra
falsa, de caráter dominador (FREIRE, 2011a, p.70).

Referente à práxis revolucionaria, Freire (FREIRE, 2011a.) observa

que ela deve ser ligada ao povo e a seus afazeres, caso contrário, ela se afasta dos

interesses populares. Sendo assim:

A práxis  revolucionária  somente  pode  opor-se  à  práxis  das  elites
dominadoras.  E  é  natural  que  assim  seja,  pois  são  quefazeres
antagônicos.

O que não se pode realizar,  na práxis  revolucionária,  é a  divisão
absurda entre a práxis da liderança e a das massas oprimidas, de
forma que a destas fosse a de apenas seguir as determinações da
liderança.

Esta  dicotomia  existe,  como condição  necessária,  na  situação  de
dominação, em que a elite dominadora prescreve e os dominados
seguem as prescrições (FREIRE, 2011a, p.71).

Segundo  Freire, (FREIRE,  2011  a.)  esta  práxis  deve  ser  um ato

consciente e o comando não pode reduzir o povo ao mero fazer, pelo contrário, deve

exigir a sua participação na luta como agente transformador da sua realidade. 
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A liderança deve manter o diálogo com as massas e, neste processo

de busca da liberdade devem reconhecer juntas as suas necessidades para seguir

crescendo e conseguir fazer uma transformação revolucionária. De tal maneira que:

[...] fazer uma revolução em que o com as massas é substituído pelo
sem elas, porque trazidas ao processo através dos mesmos métodos
e procedimentos usados para oprimi-las. 
Estamos convencidos de que o diálogo com as massas populares é
uma exigência radical de toda revolução autêntica. Ela é revolução
por isto. Distingue-se do golpe militar por isto. Dos golpes, seria uma
ingenuidade esperar  que estabelecessem diálogo com as massas
oprimidas. Deles, o que se pode esperar é o engodo para legitimar-
se ou a força que reprime.
A verdadeira revolução, cedo ou tarde, tem de inaugurar o diálogo
corajoso com as massas. Sua legitimidade está no diálogo com elas,
não  no  engodo,  na  mentiria.  Não  pode  temer  as  massas,  a  sua
expressividade, a sua participação efetiva no poder (FREIRE, 2011a,
p.72).

Paulo Freire busca analisar o opressor que desenvolve o seu poder

a  partir  da  penúria  do  oprimido.  As elites  sempre estão na  posição  superior  da

“relação vertical” que mantém com a população menos favorecida. E dar início à luta

significa converter estas pessoas, para que saiam de uma condição de “coisa” para

ser homens de práxis. Assim observa Freire:

Enquanto, no processo opressor, as elites vivem da “morte em vida”
dos  oprimidos  e  só  na  relação  vertical  entre  elas  e  eles  se
autenticam, no processo revolucionário, só há, um caminho para a
autenticidade da liderança que emerge: “morrer” para reviver através
dos oprimidas e com eles (FREIRE, 2011a, p.75).

A morte em vida é uma situação extrema da pessoa que perdeu sua

identidade, sua dignidade e está coisificada, e pior do que isto é que ela aceita tal

condição. Para sair desta humilhação, ela tem que deixar essa “vida”, acabar com

essa condição e ressurgir com dignidade e liberdade. Desse modo, é necessário que

morra a criatura enfraquecida, iludida e oprimida, para que possa ressurgir forte e

com vontade de lutar pela liberdade. E nesta mudança:

[...] não se pode afirmar que alguém liberta alguém, ou que alguém
se liberta sozinho, mas que os homens se libertam em comunhão.
Com isto, não queremos diminuir o valor e a importância da liderança
revolucionária. Pelo contrário, estamos enfatizando esta importância
e  este  valor.  E  haverá  importância  maior  que  conviver  com  os
oprimidos, com os esfarrapados do mundo, com os “condenados da
terra”? (FREIRE, 2011a, p.75).
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As dificuldades nos unem e a luta pela liberdade também deve ser

solidária, porque sozinhos não construímos liberdade. Para Freire, o homem tem em

si  a  capacidade  de  lutar  e  transformar  a  realidade  pelos  seus  pensamentos  e

determinação,  mas  nunca  isolado.  A luta  pela  liberdade  é  uma  luta  solidária  e

democrática, de todos para todos.

A liderança surge do povo, e o que orienta o povo é a educação, ela

é indispensável para o êxito do movimento transformador. Os oprimidos têm que

procurar libertar-se a partir da educação. De tal maneira que:

O que tem de fazer a liderança revolucionária é problematizar aos
oprimidos, não só este, mas todos os mitos de que se servem as
elites opressoras para oprimir. Se assim não se comporta, insistindo
em  imitar  os  opressores  em  seus  métodos  dominadores,
provavelmente duas respostas possam dar as massas populares. Em
determinadas circunstâncias históricas, se deixarem “domesticar” por
um novo conteúdo nelas depositado. Noutras se assustarem diante
de  uma  “palavra”  que  ameaça  ao  opressor  “hospedado”  nelas
(FREIRE, 2011a, p.76).

Segundo Freire, a situação-problema da sociedade injusta deve ser

questionada.  Isto  é  o  início  da  conscientização,  para  depois  tentar  mudar  as

condições de injustiça. Isto deve ser feito por meio de debates e diálogos, o que

implica empregar um diálogo claro para que alcance o objetivo de transformação.

Porém, cabe ao povo encontrar, na sua realidade, as razões do sofrimento em que

grande parte da população vive, a proposta do diálogo é um meio de conscientizar

acerca  de  suas  situações  e  sociabilizar  experiências  para  unir  forças

transformadoras. Porque:

Se  “uma  ação  livre  somente  o  é  na  medida  em  que  o  homem
transforma seu mundo e a si mesmo, se uma condição positiva para
a liberdade é o despertar das possibilidades criadoras humanas, se a
luta por uma sociedade livre não o é a menos que, através dela, seja
criado um sempre maior grau de liberdade individual”13, se há de
reconhecer ao processe revolucionário o seu caráter eminentemente
pedagógico.  De  uma  pedagogia  problematizante  e  não  de  uma
“pedagogia” dos “depósitos”, bancária”. Por isto é que o caminho da
revolução  é  o  da  abertura  às  massas  populares,  não  o  do
fechamento  a  elas.  É  o  da  convivência  com  elas,  não  o  da
desconfiança delas. E, quanto mais a revolução exija a sua teoria,
como  salienta  Lênin,  mais  sua  liderança  tem  de  estar  com  as
massas,  para  que possa estar  contra o  poder  opressor  (FREIRE,
2011a, p.77).

Desenvolver a autonomia é fundamental para poder ser criativo e

independente,  e  na  conquista  pela  liberdade  isto  deve  ser  levado  em  conta.  A
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liderança deve partir dos próprios oprimidos que procuram sua liberdade. A liderança

revolucionária tem por objetivo promover o diálogo na descrição da realidade do

oprimido.

1.3 OS RECURSOS PARA OPRIMIR: MITOS MANIPULADORES E ASSISTENCIALISMO

Na luta pela educação e para que haja desenvolvimento, o povo tem

que destruir alguns mitos, como: 

O mito, por exemplo, de que a ordem opressora é uma ordem de
liberdade. De que todos são livres para trabalhar onde queiram. Se
não lhes agrada o patrão,  podem então deixá-la  e procurar  outro
emprego (FREIRE, 2011a, p.79).

Acreditar  que a  ordem social  e  econômica é  natural  e  que nada

podemos fazer para mudar é um mito. Que na realidade é uma condição injusta e

artificial, criada para beneficiar alguns em detrimento de outros. Não é uma ordem

que  sempre  foi  assim  e  que  deve  indefinidamente  continuar  sendo  assim,  pelo

contrário, a injustiça surgiu em algum momento e esta deve acabar. Sendo dever de

todos constituir uma sociedade mais justa. Mas, também existem outros mitos como:

 O  mito  do  direito  de  todos  à  educação,  quando  o  número  de
brasileiros  que chegam às escolas  primárias  do país  e  o  do que
nelas conseguem permanecer é chocantemente irrisório. O mito da
igualdade de classe,  quando o “sabe com quem está falando?”  é
ainda  uma  pergunta  dos  nossos  dias.  O  mito  do  heroísmo  das
classes opressoras, como mantenedoras da ordem que encarna a
“civilização  ocidental  e  cristã”.  Que  elas  defendem  da  “barbárie
materialista”. O mito de sua caridade, de sua generosidade, quando
o que fazem, enquanto classe, é assistencialismo, que se desdobra
no mito da falsa ajuda que, no plano das nações, mereceu segura
advertência de João XXIII (FREIRE, 2011a, p.79). 

Acreditar  que  vivemos  em  uma  sociedade  nas  quais  todos  têm

direito à educação é pensar ilusoriamente que o problema da educação no Brasil

não existe e que já se resolveu quando se estabeleceu por lei o denominado “direito

à educação pública e gratuita”. Na realidade, a lei existe, mas a efetividade dela

ainda está longe de acontecer. 

São diversas as causas que dificultam o acesso à educação por uma

grande  parcela  da  população  brasileira,  dentre  elas  há  a  dificuldade  de
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deslocamento, por morar longe dos centros educativos e sem transporte, nem vias

de acesso, o que impossibilita o aprendizado. Até mesmo condições de pobreza,

que leva muitos à sobrevivência,  obrigando crianças a trabalhar para sobreviver,

quando deveriam estar nas escolas. Não reconhecer que estes e outros problemas

existem é ignorar a realidade e acreditar no mito de direitos de educação.

Assim como existe o mito do direito à educação, também existem

outros dois mitos, o de que todos são iguais, e o de que a discriminação não existe.

Os  preconceitos  e  as  dificuldades  materiais  são  reais,  estes  nos  distanciam  e

mantém isolada uma grande parte da população, em situação de abandono. Assim

como existem mortes, assassinatos, violência,todos os dias e mesmo que estes não

cheguem a nosso conhecimento, eles não deixam de existir. Todos estes mitos são

formas de manipulação e alienação, pois:

Através  da  manipulação,  as  elites  dominadoras  vão  tentando
conformar  as massas populares  a seus objetivos.  E,  quanto mais
imaturas, politicamente, estejam elas (rurais ou urbanas) tanto mais
facilmente se deixam manipular pelas elites dominadoras (FREIRE,
2011a, p.83). 

Existem dificuldades que atrasam o desenvolvimento do povo, seu

despertar, suas transformações revolucionárias e estas são conduzidas pelas elites

dominantes. Assim:

O que interessa ao poder opressor é enfraquecer os oprimidos mais
do que já estão ilhando-os, criando e aprofundando cisões entre eles,
através de uma gama variada de métodos e processos. Desde os
métodos repressivos da burocracia estatal, à sua disposição, até as
formas de ação cultural  por  meio  das quais  manejam as massas
populares,  dando-lhes  a  impressão  de  que  as  ajudam.  Uma  das
características destas formas de ação, quase nunca percebida por
profissionais  sérios,  mas  ingênuos,  que  se  deixam  envolver,  é  a
ênfase da visão  focalistados problemas e não na visão deles como
dimensões de uma totalidade (FREIRE, 2011a, p.80).

As  classes  opressoras  interferem  nos  trabalhos  dos  sindicatos,

corrompem, distorcem as notícias e desprestigiam os movimentos populares. Uma

das grandes estratégias é dividir para ganhar, para fazer retroceder os movimentos

sociais,  para  enfraquecer  a  luta  dos  oprimidos.  Se  as  classes  trabalhadoras  se

dividem,  fica  enfraquecida,  a  luta  revolucionária  deve  ser  vista  em  toda  sua

magnitude social, não focalizando em casos isolados.
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Uma das formas de manipulação que aparentemente tem forma de

ajuda é o assistencialismo:

É  que  estas  formas  assistencialistas,  como  instrumento  da
manipulação,  servem  à  conquista.  Funcionam  como  anestésico.
Distraem  as  massas  populares  quanto  às  causas  verdadeiras  de
seus  problemas,  bem  como  quanto  à  solução  concreta  destes
problemas. Fracionam as massas populares em grupos de indivíduos
com a esperança de receber mais (FREIRE, 2011a, p.86).

O  assistencialismo  é  um  modo  de  manipulação  opressora  e

domesticadora que tenta diminuir a capacidade de questionar. Ele coloca o povo

sem capacidade de pensar, sendo assim, converte os assistidos em criaturas sem

valor e oprimidos, “esfarrapados” sem valor.

Um programa social  que de emergencial passa a ser uma prática

permanente, não objetiva um crescimento da população, senão uma dependência

dessas medidas.  Em câmbio,  se juntamente  com as ajudas a população recebe

incentivo  para  crescimento  focando  em  melhorias  sociais  e  econômicas,  esta

também  observa  as  ajudas  como  um  impulso  e  não  como  uma  situação  de

dependência.  Caso  contrário,  o  assistencialismo  incapacita,  desencoraja  e  mal

acostuma mantendo a população em uma situação crítica. 

Os  programas  assistenciais  malconduzidos  oferecem  uma  renda

financeira ao invés de proporcionar mais oportunidades de emprego para integrar o

indivíduo de fato à sociedade. Isto é nocivo, pois:

Na  verdade,  toda  dominação  implica  numa  invasão,  não  apenas
física,  visível,  mas  às  vezes  camuflada,  em  que  o  invasor  se
apresenta como se fosse o amigo que ajuda. No fundo, a invasão é
uma forma de dominar econômica e culturalmente ao invadido. 

Invasão realizada por  uma sociedade matriz,  metropolitana,  numa
sociedade dependente, ou invasão implícita na dominação de uma
classe sobre a outra, numa mesma sociedade.

Como  manifestação  da  conquista,  a  invasão  cultural  conduz  à
inautenticidade do ser dos invadidos. O seu programa responde ao
quadro valorativo de seus atores. A seus padrões, a suas finalidades
(FREIRE, 2011a, p.86).

Os opressores não querem saber, na verdade, de mudanças reais

para  o  povo.  Eles  pregam  supostas  teorias  que  não  favorecem  a  população

desassistida, que acabam sendo atos, muitas vezes, enganosos, de falsa caridade

ou assistencialismo. Assim:
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Veem-se, a si mesmos, como os promotores do povo. Os programas
da  sua  ação,  como  qualquer  bom  teórico  da  ação  opressora
indicaria,  involucram  as  suas  finalidades,  as  suas  convicções,  os
seus anseios. Não há que ouvir o povo para nada, pois que, “incapaz
e inculto, precisa ser educado por eles para sair da indolência que
provoca o subdesenvolvimento” (FREIRE, 2011a, p.88).

Aqueles  que  criam  os  mitos  de  serem  promotores  do  povo,  na

realidade,  se  beneficiam com a situação de pobreza e ignorância  desse.  Muitas

vezes  prometem  benefícios,  como  água  encanada,  energia  elétrica,  segurança

pública, dentre outros, mas, sabendo que é justamente a falta desses benefícios o

que os mantém na liderança e na posição política dentro dos partidos. E assim se

perpetua este ciclo,  pois nada muda,ano após ano eles prometem o mesmo. As

promessas convertem-se em votos e é necessário que sempre existam as mesmas

carências,  pois  somente  desta  maneira  continuam  prometendo  e  ganhando  as

eleições. 

Mas, até quando esta situação terá que ser repetida e as injustiças

perpetuadas? Freire nos dá uma resposta, vejamos:

O  antídoto  a  esta  manipulação  está  na  organização  criticamente
consciente,  cujo  ponto  de  partida,  por  isto  mesmo,  não  está  em
depositar nelas o conteúdo revolucionário, mas na problematização
de  sua  posição  no  processo.  Na  problematização  da  realidade
nacional e da própria manipulação (FREIRE, 2011a, p.84).

A  educação  deve  tentar  não  apenas  transmitir  conhecimentos,

unicamente, ensinar a problematizar ensinar a ver o mundo e ensinar a criticidade.

Para que, com isto, a população observe, conheça e critique a realidade. Através da

educação  o  indivíduo  pode  fazer  adesão  a  algum movimento  de  transformação

consciente e revolucionária, que surge do povo e é para o povo. 
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2. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL: AS DIFICULDADES DA 

LUTA CONTRA O ANALFABETISMO

Neste  capítulo  iremos  discorrer  acerca  da  história  da  EJA no  Brasil,  as

diversas transições que ocorrem nesta forma de ensino e nos objetivos em que

levaram de difundir a Educação de Jovens e Adultos. Com isso, podemos identificar

como todo processo de ensino  está  diretamente ligado às  mudanças políticas  e

sociais do país.

A história da Educação de Jovens e Adultos (EJA) se depara com inúmeras

transformações ao longo do tempo, evidenciando as situações atreladas às diversas

mudanças sociais, econômicas e políticas que marcaram os diferentes momentos

históricos do país. 

2.1 A ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL

A alfabetização  de  adultos  era  voltada  aos  colonizadores  e  esta

apresentava como propósito instrumentalizar o povo, ensinando a ler e a escrever.

Os colonos poderiam ler o catecismo e acatar as ordens da corte, já os índios eram

catequizados e  tinham que cumprir  as tarefas  exigidas pelo  Estado,  de  maneira

pacífica. No século XVIII, com a expulsão dos Jesuítas, o ensino dirigido por eles se

desorganizou, e as iniciativas sobre atuações conduzidas à educação de adultos

apenas permaneceu em vigor durante o Império (SAVIANI, 2008).

Durante  a  Revolução  de  1930,  as  transformações  políticas  e

econômicas  consentiram  o  princípio  da  estabilização  de  um  sistema  público  de

educação elementar no Brasil. A Constituição Federal de 1934 estabeleceu a criação

de um Plano Nacional de Educação, que indicava pela primeira vez a educação de

adultos  como  dever  do  Estado,  incluindo  em  suas  normas  a  oferta  do  ensino

primário integral, gratuito e de frequência obrigatória, extensiva para adultos. 

Já  nos  anos  40,  ocorrem  algumas  ações  que  disseminaram  a

educação de jovens e adultos com a criação e a regulamentação do Fundo Nacional

do Ensino Primário (FNEP); a criação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
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(INEP);  o  surgimento  das  primeiras  obras  dedicadas  ao  ensino  supletivo;  o

lançamento da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA). Essas

ações possibilitaram que a educação de adultos se consolidasse como um assunto

nacional (SAVIANI, 2008).

Simultaneamente,  ocorreram  movimentos  internacionais  e

organizações como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência

e a Cultura (UNESCO), que desempenharam influência benéfica, reconhecendo as

ações  que  estavam  ocorrendo  no  país  e  estimulando  a  criação  de  programas

nacionais de educação de adultos analfabetos (SAVIANI, 2008). 

Com a instalação do Estado Nacional Desenvolvimentista em 1946,

ocorreu uma mudança no projeto político do Brasil, passando do modelo agrícola e

rural para um modelo industrial e urbano, gerando assim a necessidade de mão-de-

obra qualificada e alfabetizada. Sendo assim:

Entre  1932  e  1947,  o  processo  de  renovação  da  educação  do
movimento escolanovista com Lourenço Filho como o formulador das
bases  psicológicas  desse  movimento;  Fernando  de  Azevedo,  o
mentor  das  bases  sociológicas  da  reforma  do  ensino  e,  Anísio
Teixeira, o articulador das bases filosóficas e políticas da renovação
escolar.  Eles  empreenderam  um  movimento  na  educação  que
culminará  com  o Manifesto  dos  Pioneiros  da  Educação  Nova
(SAVIANI, 2008).

Já em 1947, nasceu a Campanha de Educação de Adolescentes e

Adultos (CEAA), esta campanha estava vinculada ao Ministério da Educação e tinha

duas vertentes: a primeira eram os planos de ação extensiva para alfabetização de

grande parte da população e, a segunda eram os planos de ação em profundidade

para capacitação profissional  e  atuação junto à comunidade.  O objetivo não era

apenas alfabetizar, mas aprofundar o trabalho educativo. Essa campanha atuou na

área rural e urbana, possuindo objetivos diferentes, mas diretrizes iguais. Na área

urbana o objetivo era a preparação de mão-de-obra alfabetizada para atender às

necessidades do contexto industrial,  já na área rural,  visava fixar as pessoas no

campo, além de integrar os imigrantes e seus descendentes. 

Por isso, neste período, essas campanhas de educação de jovens e

adultos  acabaram  se  fortalecendo,  pois  existia  a  necessidade  de  impulsionar  a

produção  econômica  e  ampliar  as  bases  eleitorais  dos  partidos,  já  que  nesse
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período iniciava-se o processo de redemocratização e com o fim do Estado Novo e

um êxodo rural para os centros urbanos. Conforme expõe Vieira:

Embora  tenhacontribuído  para  a  diminuição  dos  índices  de
analfabetismos, uma das maiores críticas realizadas à CEAA foi sua
redução a simples alfabetização. Como naquela época, o analfabeto
não  tinha  direito  ao  voto,  esta  campanha  foi  relacionada  a  fins
eleitoreiros sendo chamada de “fabrica de eleitores”. (VIEIRA, 2004,
p.20).

No mesmo ano, foi realizado o 1º Congresso Nacional de Educação

de Adultos e em 1949 foi  realizado o Seminário Interamericano de Educação de

Adultos e, em 1952 foi criada a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER),

inicialmente  ligada  a  Campanha  de  Educação  de  Adolescentes  e  Adultos.  A

Campanha Nacional de Educação Rural marcou no período de 1952 a 1956, como

uma das instituições agentes do processo de desenvolvimento de comunidades no

meio rural brasileiro (VIEIRA, 2004).

 Os  grupos  de  profissionais  atendiam  a  diversas  áreas  de

conhecimento  tais  como,  medicina,  veterinária,  agronomia,  assistência  social  e

economia  doméstica  etc.  Nas  atividades,exerciam  as  tarefas  de  desenvolver  a

comunidade rural. Além disso, nos anos 50, realizaram a Campanha Nacional de

Erradicação do Analfabetismo (CNEA), que assinalou uma fase de novas discussões

em relação à educação de adultos.  

 No entanto, com o tempo, os organizadores excluíam a atuação

alfabetizadora,  pois  a  consideravam  desnecessária.  Precisavam  priorizar  a

educação de jovens e crianças,  queriam dar  educação àqueles que teriam mais

possibilidades de mudar sua qualidade de vida. Segundo Vieira (2004), a CNEA, no

ano de1961, sofreu grandes problemas financeiros, vindo a ser extinta no ano de

1963, consecutivamente aconteceu a ruptura das campanhas até aquele momento

existentes.

 Já em 1958, houve o segundo Congresso Nacional de Educação de

Adultos, designando fazer uma analise das ações obtidas na área e no sentido de

sugerir  soluções  apropriadas  para  a  demanda.  Com  isso,  constataram  a

precariedade  do  ambiente  escolar  e  dos  materiais  didáticos  inadequados,  além

disso, a desqualificação dos professores.
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Entretanto, Paulo Freire já fazia parte da delegação de Pernambuco

e sugeriu uma educação fundamentada no diálogo, que atendesse às peculiaridades

socioculturais dos educandos, que na maioria estava constituída pelo povo menos

favorecido. A intenção era estimular as classes populares a participarem e estarem

conscientes de sua realidade no âmbito social e econômico.

 No decorrer do congresso se debateu, ao mesmo tempo, a Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e, o resultado foi a criação e elaboração,

em 1962, do Plano Nacional de Educação, que incidiu na extinção em 1963 das

campanhas nacionais de educação de adultos. 

Por volta da década de 60, houve uma associação entre o Estado e

a  Igreja  Católica,  dando  impulso  às  campanhas  de  alfabetização  de  adultos,

entretanto,  foi  em  1964,  com  o  golpe  militar,  que  todos  os  movimentos  de

alfabetização que se atrelavam à idéia de fortalecimento de uma cultura popular

foram fortemente reprimidos pela ditadura. 

No entanto, o Movimento de Educação de Bases (MEB) não sofreu

alterações,  pois  permanecia  conectado  ao  Ministério  da  Educação  (MEC)

juntamente com a igreja Católica. Entretanto, o clima de pressão, a falta de verbas e

as finanças estremecidas fizeram com que, em 1966, a maioria das propostas de

alfabetização encerrasse suas atividades. 

Após esse período, nos anos 70, deu início ao Movimento Brasileiro

de Alfabetização – o MOBRAL, também sob o comando ditatorial.  Este momento

sinaliza o começo da proposta do projeto que prometia acabar com o analfabetismo

em somente dez anos. Este é:

O  Movimento Brasileiro de Alfabetização - o  MOBRAL surgiu como
um  prosseguimento  das  campanhas  de  alfabetização  de  adultos
iniciadas  com  Lourenço  Filho.  Só  que  com  um  cunho  ideológico
totalmente diferenciado do que vinha sendo feito até então. Apesar
dos textos oficiais negarem, sabemos que a primordial preocupação
do  MOBRAL era  tão  somente  fazer  com  que  os  seus  alunos
aprendessem a ler e a escrever, sem uma preocupação maior com a
formação do homem (BELLO, 2001)

Depois do tempo previsto, em que já necessitaria ter desempenhado

esse objetivo,  o  Censo revelou pelo IBGE que 25,5% da população permanecia

analfabeta e eram pessoas na faixa de 15 anos ou mais. Neste tempo, o programa
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de alfabetização sofreu várias alterações, propondo uma ação comunitária para o

desenvolvimento  da  educação  destinada  às  crianças.  No  entanto,  em 1971,  foi

estabelecido o ensino supletivo, um marco significativo para a Educação de Jovens

e Adultos, que teve uma importância histórica no nosso país: 

Durante  o  período  militar,  a  educação  de  adultos  adquiriu  pela
primeira vez na sua história um estatuto legal, sendo organizada em
capítulo exclusivo da Lei nº 5.692/71, intitulado ensino supletivo. O
artigo 24 desta legislação estabelecia com função do supletivo suprir
a  escolarização  regular  para  adolescentes  e  adultos  que  não  a
tenham conseguido ou concluído na idade própria (VIEIRA, 2004, p.
40). 

A finalidade do supletivo era a escolarização da maior quantidade

possível de pessoas, para suprir a exigência do mercado de trabalho, que cada vez

exigia  uma  maior  escolarização,  por  isso,  instituíram-se  os  Centros  de  Estudos

Supletivos, que tinham como finalidade atender às necessidades escolares de uma

sociedade em processo de modernização. 

Os Centros de Estudos Supletivos não conseguiram atingir  a sua

finalidade  exata,  pois,  não  tiveram  a  adesão  política  que  almejavam  nem

conseguiram exercer um impacto econômico como previsto. O curso supletivo não

promovia  assiduidade  nas  aulas  e  a  avaliação  se  mostrava  precária,  sendo

executada  por  meio  de  módulos  internos  e  externos.  Com  isso,  a  metodologia

seguida provocou determinadas dificuldades e a ausência dos alunos às aulas fez

com  que  os  identificadores  de  evasão  ficassem  extremamente  elevados.  Esta

modalidade também não promovia a socialização entre os colegas da classe, ela era

a  procura  apenas  por  uma  formação  aligeirada,  requisito  para  conseguir  um

trabalho. 

No princípio dos anos 80, houve uma importantíssima alteração nos

caminhos do nosso país. Imediatamente, com a queda de o governo militar houve a

retomada da democratização, e o processo a favor da empreitada para uma nova

eleições diretas.

Em 1985, o Mobral foi  abolido e suas funções foram substituídas

pela Fundação Educar. A nova conjuntura da redemocratização permitiu o aumento

das  demandas  da  EJA.  A  mobilização  de  estudantes,  educadores  e  políticos
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constituíram uma organização alegando a defesa da escola pública e reivindicando

também a gratuidade para todos. 

A Constituição de 1988 ajudou para um enorme acrescentamento

para a EJA, pois como o ensino fundamental passou a ser obrigatório e também

gratuito,  foi  uma  garantia  constitucional  também  para  aqueles  que  não  tiveram

acesso à educação na idade apropriada.

Apesar  disso,  nos anos 90,  houve um retrocesso na EJA,  dando

início a uma queda que se apoiava nas ações do governo.  O início  do governo

Collor, no mês de março de 1990, foi marcado pela extinção da Fundação Educar,

com isso, os grupos de funcionários foram disponibilizados para outros locais. Com

a alegação da redução na máquina administrativa, houve o desligamento da União

das responsabilidades com a EJA e foram transferidas as atividades ao encargo dos

Estados e Municípios. 

Com a intervenção do Conselho Nacional de Educação, que agora

regulamenta as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e

Adultos”, que não apenas suprem a ausências da escolaridade, mas, além disso,

possuem a função de formar, permitindo que o sujeito tome posse da cidadania por

intermédio do acesso e regresso à escola. 

Como podemos observar, as mudanças têm sido significativas em

relação às ações desenvolvidas como em 1997, com a V Conferência Internacional

sobre Educação de Adultos, que reuniram 1.500 representantes de 170 países que

assumiram compromissos referentes à educação, nessa Conferência foram escrita a

Declaração de Hamburgo, Art. 3º da Declaração de Hamburgo sobre Educação de

Adultos: 

Por educação de adultos  entende-se o  conjunto de processos de
aprendizagem,  formal  ou  não,  graças  ao  qual  as  pessoas
consideradas adultas pela sociedade a que pertencem desenvolvem
as  suas  capacidades,  enriquecem  os  seus  conhecimentos  e
melhoram  as  suas  qualificações  técnicas  ou  profissionais,  ou  as
reorientam de modo a satisfazerem as suas próprias necessidades e
as da sociedade.  A educação de adultos compreende a educação
formal e a educação permanente, a educação não-formal e toda a
gama de oportunidades de educação informal e ocasional existentes
numa sociedade educativa multicultural, em que são reconhecidas as
abordagens teóricas e baseadas na prática (UNESCO, 1997). 
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Com  a  promulgação  da  Lei  9.394  de  1996  que  estabelece  as

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Educação de Jovens e Adultos passou

a buscar meios de reduzir a exclusão e a desigualdade social:

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que
não  tiveram  acesso  ou  continuidade  de  estudos  no  ensino
fundamental e médio na idade própria.

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e
aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular,
oportunidades  educacionais  apropriadas,  consideradas  as
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de
trabalho, mediante cursos e exames.
§  2º  O  Poder  Público  viabilizará  e  estimulará  o  acesso  e  a
permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e
complementares entre si.
§  3º A  educação  de  jovens  e  adultos  deverá  articular-se,
preferencialmente,  com  a  educação  profissional,  na  forma  do
regulamento.

Já em 2003, o Ministério da Educação divulgou que a alfabetização

de jovens e adultos seria prioridade do governo federal e foi  criada a Secretaria

Extraordinária  de  Erradicação  do  Analfabetismo,  com  o  objetivo  de  erradicar  o

analfabetismo, com isso, foi criado o Programa Brasil Alfabetizado.

O  Programa  Brasil  Alfabetizado  é  realizado  em  todo  o  território

nacional,  priorizando  os  municípios  que  apresentam alta  taxa  de  analfabetismo,

sendo  que  90%  destes  encontram-se  na  região  Nordeste.  Esses  municípios

recebem  apoio  para  implementar  ações  do  programa,  visando  garantir  a

continuidade dos estudos aos alfabetizandos.

O seu alcance educacional transcendeu as fronteiras do Brasil e já é

evidenciado um exemplo de educação em diversos países. 

Mesmo reconhecendo a disposição do governo em estabelecer uma
política  ampla  para  EJA,  especialistas  apontam  a  desarticulação
entre as ações de alfabetização e de EJA,  questionando o tempo
destinado à alfabetização e à questão da formação do educador. A
prioridade concedida ao programa recoloca a educação de jovens e
adultos  no debate  da  agenda  das  políticas  públicas,  reafirmando,
portanto,  o  direito  constitucional  ao  ensino  fundamental,
independentemente da idade. Todavia, o direito à educação não se
reduz à alfabetização. A experiência acumulada pela história da EJA
nos  permite  reafirmar  que  intervenções  breves  e  pontuais  não
garantem um  domínio  suficiente  da  leitura  e  da  escrita.  Além  da
necessária  continuidade  no  ensino  básico,  é  preciso  articular  as
políticas  de  EJA  a  outras  políticas.  Afinal,  o  mito  de  que  a
alfabetização por si só promove o desenvolvimento social e pessoal
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há muito foi desfeito. Isolado, o processo de alfabetização não gera
emprego, renda e saúde (VIEIRA, 2004, p. 85-86). 

A despeito  da  não  permanente  continuação  dos  programas  em

longos períodos,  a Educação de Jovens e Adultos permanece consecutivamente

sendo procurada, com o objetivo de verdadeiramente consentir a todos o ingresso à

educação, independentemente da idade. Desta configuração, permanecem claro os

rumos que a EJA cursou em nosso país até abarcar aos dias atuais. Não há de se

acomodar com os progressos já alcançados, é imprescindível trilhar novos caminhos

horizontes na procura da integral erradicação do analfabetismo, porque a educação

é perpendicular a todos. 

2.2 SOBRE A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UMA EXPERIÊNCIA ENRIQUECEDORA

Em meados do século XIX, a Escola toma como princípio maior o

fato  de  que  a  educação  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado.  O  objetivo  de

alfabetizar é permitir que todos os cidadãos possam ler e escrever, tendo acesso à

cultura, e, com isso, ser cidadãos ativos. Isso só seria possível por intermédio da

educação.

Os  que  não  são  atendidos  pela  escola  são  considerados

marginalizados  e  ignorantes.  No  entanto,  a  função  da  Escola  é  eliminar  esses

problemas da marginalidade e acolher a todos os que não têm acesso à educação

(SAVIANI, 2008). Mas, a escola passa a suscitar inúmeras críticas devido ao fato de

não atingir realmente a meta que deveria cumprir e ela parece ser a única saída

contra o analfabetismo.

Porém, a escola não é o único ambiente que proporciona o ingresso

ao  saber;  existem  outros  meios  que  propiciam  também  este  acesso,  como  a

televisão, a internet, as bibliotecas. Entretanto, para que o indivíduo usufrua desses

conhecimentos, é preciso estar inserido no ensino regular e utilizar do conhecimento

científico, que somente a educação formal proporciona. E uma oportunidade para

que os analfabetos jovens e adultos possam obter educação é através do programa

de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que possui características próprias, sempre

focadas para a melhor aproximação do público alvo.
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Entre as práticas que são fundamentais para conhecer a realidade

do aluno que frequenta a EJA e facilita a aprendizagem está a dialogicidade. De tal

maneira que:

Se nos revela como algo que já poderemos dizer ser ele mesmo: a
palavra.  Mas,  ao  encontrarmos  a  palavra,  na  análise  do  diálogo,
como algo mais que um meio para que ele se faça, se nos impõe
buscar, também seus elementos constitutivos (FREIRE, 2011a, p.89).

O  diálogo  é  o  fundamento  para  qualquer  ação  pedagógica  que

pretenda ser democrática e libertadora (FREIRE, 2011a). Quando existe o diálogo, o

professor e os alunos têm a oportunidade de se aproximar dividindo experiências,

eles aprendem em conjunto,  surgem novas ideias que os fazem construir  novas

respostas aos problemas que vão surgindo e que fortalecem sua relação. O mundo

pronunciado,  por  sua  vez,  se  volta  problematizado aos  sujeitos  pronunciantes  e

exige deles novo pronunciar (FREIRE, 2011a, p.33). 

O incentivo dos alunos ao ingressar nos estudos da EJA se dá por

conta  da necessidade de estar  incluído  na sociedade e exercer  o  seu papel  de

cidadão, de tal maneira que ele possa ler um jornal, ir ao mercado sem precisar da

ajuda de outros, conseguirem ler os preços, pegar um ônibus, ler  outdoors  etc. A

EJA muda a realidade e a condição dos alunos, ainda que apresente problemas

como a evasão.

Sabemos que alguns alunos que frequentam a EJA são também

trabalhadores, acostumados a ficar sem estudar por um longo período e, quando

voltam, enfrentam grandes dificuldades que precisam ser superadas. O cansaço é

extremo, a dificuldade de concentração diminui, enfraquecendo a aprendizagem. Por

isso, o professor deve estimular e dinamizar as aulas, tornando-as mais agradáveis

e  interessantes,  deve  inovar  suas  metodologias  de  ensino,  priorizar  sempre  o

educando como o centro da aprendizagem, diariamente reforçar a importância de

concluir  os estudos e estimular  trabalhos em grupo,  permitindo criar  vínculos de

amizades  e  companheirismo.  Todos  estes  apontamentos  servem  para  tornar  o

ambiente escolar num local mais agradável, o qual proporcionará aos educandos um

ensino de qualidade que irá transformá-los em cidadãos críticos.

Observamos que a EJA não é  uma solução,  mas representa um

esforço para diminuir a discriminação e o analfabetismo.
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2.2.1 O Significado da Experiência da EJA

Educação  deve  ter  caráter  permanente,  para  poder  manter  ao

indivíduo  crítico  e  reflexivo,  mesmo  que  a  educação  não  seja  formal. Porque

devemos ser  sempre  educandos  e  educar  em sociedade,  porque:  “[...]  ninguém

conscientiza ninguém. O educador e o povo se conscientizam através do movimento

dialético entre a reflexão crítica sobre a ação anterior  e a subsequente ação no

processo daquela luta” (FREIRE, 1981, p. 88).

E  neste  crescimento,  a  educação  produz  vários  e  insubstituíveis

sentimentos  “no  que  tange  às  emoções,  reafirmações  a  amorosidade  e  a

afetividade, como fatores básicos da vida humana e da educação” (FREIRE, 2000).

Porque:

Não há educação sem amor. O amor implica luta contra o egoísmo.
Quem não é capaz de amar os seres inacabados não pode educar.
Não há educação imposta, como não há amor imposto. Quem não
ama não compreende o próximo, não o respeita (FREIRE, 1979, p.
15).

Para  complemento  desta  ideia  colocada  pelo  autor,  é  necessário

engajamento

[...] na luta por uma educação, que enquanto ato de conhecimento,
não  apenas  centre  no  ensino  dos  conteúdos,  mas  que  desafie  o
educando a aventurar-se no exercício de não só falar da mudança do
mundo, mas de com ela realmente se comprometer-se. Por isso é
que para mim, um dos conteúdos essenciais de qualquer programa
educativo,  se  sintaxe,  de  biologia,  de  física,  de  matemática,  de
ciências sociais é o que possibilita a discussão da natureza mutável
da realidade natural como histórica e vê homens e mulheres como
seres não apenas capazes de se adaptar ao mundo mas sobretudo
de muda-lo. Seres curiosos, atuantes, falantes, criadores (FREIRE,
2000, p. 43).

Para tal afirmativa, podemos ressaltar que: 

Se  somos  seres  determinados  ou  simplesmente  condicionados,
capazes, porém, de, reconhecendo não só o condicionamento mas
sua  força,  ir  mais  além  dele.  Se  estamos  sendo  seres  da  pura
adaptação  à  realidade,  miméticos  ou  se,  pelo  contrário,  atuantes,
curiosos, capazes de correr risco, transformadores, terminamos por
nos tornar aptos para intervir no mundo, mais do que puramente a
ele nos acomodar (FREIRE, 2000, p. 42).
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Este acomodar, palavra tão bem posicionada pelo autor, nos remete

a  idéia  de  entrega;  entrega  de  sonhos,  entrega  de  perspectivas  de  mudança,

entrega do desejo, do que se quer e do que se pode almejar. Trata-se da entrega da

esperança; da entrega da vida. O “se conformar” com a condição, não implica em

mudança, mas trata-se de uma reprodução da situação puramente desumanizante.

Assim: “O homem não é, pois, um homem para adaptação. A educação não é um

processo de adaptação do indivíduo à sociedade.  O homem deve transformar a

realidade para ser mais” (FREIRE, 1979, p. 16).

Segundo Freire, a educação se torna indispensável quando falamos

sobre mudança social,  transformação,  libertação.  Bem sabemos que a educação

sozinha não transforma a sociedade, mas sem ela tampouco a sociedade muda.

Faz-se notável em suas palavras e ensinamentos, a importância da educação na

vida  dos  homens.  Desta  forma,  Freire  ainda  afirma  que  “Uma  educação  que

pretendesse  adaptar  o  homem  estaria  matando  suas  possibilidades  de  ação,

adaptar é acomodar, não transformar” (FREIRE, 1979, p. 17). Sendo assim: 

Quando falo em educação como intervenção me refiro tanto à que
aspira a mudanças radicais na sociedade, no campo da economia,
das  relações  humanas,  da  propriedade,  do  direito  ao  trabalho,  à
terra, à educação, à saúde (FREIRE, 2016, p. 68)

O autor explicita claramente que a transformação se dá por meio da

intervenção  da  educação  e  como o  emprego  da  mesma pode  trazer  mudanças

consideráveis nas múltiplas relações, em que o homem permeia e se relaciona ao

longo de sua vida. Portanto:

[...] a mudança da percepção da realidade, que antes era vista como
algo imutável, significa para os indivíduos vê-la como realmente é:
uma realidade histórico-cultural, humana, criada pelos homens e que
pode ser transformada por eles (FREIRE, 1979, p. 27). 

Quando há a abertura das “portas” antes fechadas, trancafiadas pela

tolerância ao fatalismo em que suas vidas se encontravam inicialmente, há também

o renascimento da esperança. Assim:

Esta mudança de percepção, que se dá na problematização de uma
realidade concreta, no enchoque de suas contradições, implica um
novo enfrentamento do homem com sua realidade. Implica admirá-la
em sua totalidade: vê-la de “dentro” e, desse “interior”, separá-la em
suas partes e voltar a admirá-la, ganhando assim uma visão mais
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crítica e profunda da sua situação na realidade que não condiciona
(FREIRE, 1979, p. 33).

 Esta  visão  crítica  da  realidade  trazida  por  Freire  é  a  própria

libertação do homem por meio da educação. E de como a percepção desta se faz

indispensável neste movimento cíclico do enfrentamento da realidade, juntamente

com a visão de cada pequeno espaço vivido, que compõe a história do homem. Este

quebra-cabeça,  muitas  vezes  já  acomodado  com  a  realidade  em  que  fora

condicionado, dá lugar a sua própria desconstrução. Sendo assim: 

Implica uma “apropriação” do contexto; uma inserção nele; um não
ficar  “aderido”  a ele;  um não estar  quase “sob”  o tempo,  mas no
tempo.  Implica  reconhecer-se  homem,  homem  que  deve  atuar,
pensar, crescer, transformar e não adaptar-se fatalisticamente a uma
realidade desumanizante (FREIRE, 1979, p. 33).

O homem enquanto ser pensante torna-se capaz, por meio de sua

intencionalidade,  criatividade  e  o  apoderamento  da  palavra.  Desse  modo,  se

relacionam com o mundo de uma forma qualitativa. Cabe-nos aqui ainda dizer que, a

mudança social acontecerá quando todos estiverem também a favor da vida. 

[...]  educação  popular  cuja  posta  em  prática,  em  termos  amplos,
profundos e radicais, numa sociedade de classe, se constitui como
um nadar contra a correnteza é exatamente a que, substantivamente
democrática,  jamais  separa  do  ensino  dos  conteúdos  o
desvelamento da realidade. É a que estimula a presença organizada
das classes  sociais  populares  na  luta  em favor  da transformação
democrática da  sociedade, no sentido da superação das injustiças
sociais (FREIRE, 2001, p. 49).

Para  isso,  é  necessário  que  haja,  no  papel  do  educador,  o

compromisso de mostrar a sua humanidade também, por meio de qualidades que

Freire  traz como sendo inseparáveis  de uma prática  transformadora e capaz de

libertar  os  indivíduos  de  suas  condições  de  desvantagem.  Sendo  assim,  Freire

aponta que para que aconteça a mudança:

É  preciso  que  saibamos  que,  sem  certas  qualidades  ou  virtudes
como amorosidade, respeito aos outros, tolerância, humildade, gosto
pela  alegria,  gosto  pela  vida,  abertura  ao  novo,  disponibilidade  à
mudança, persistência na luta, recusa aos fatalismos, identificação
com a esperança, abertura à justiça (FREIRE, 2016, p. 75).

De acordo com Freire, “O educador libertador iluminará a realidade

mesmo com aulas expositivas” (FREIRE, 1986, p. 31). Há no papel do educador a

obrigatoriedade de constar em sua prática educativa, as virtudes descritas acima,
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pois, para ele o crédito e a esperança pela libertação, estão impregnados nestas

qualidades.  Sem  elas  não  se  é  possível  uma  educação  para  a  mudança,

transformação e libertação dos homens.  
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3. EDUCAÇÃO COMO CONDIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO

Neste capítulo veremos que a liberdade para Freire é o princípio da

transformação  do  ser  humano,  enquanto  ser  pensante  que  participa  e  atua  na

construção da sua história.  Trataremos a liberdade com consciência política que

implica a existência de uma educação dialógica. 

3.1 A LIBERDADE COMO PRINCÍPIO TRANSFORMADOR

É possível observar, diante do que fora discutido anteriormente, que

não se tem liberdade, quando existe opressão. Não se pode ter liberdade quando há

injustiça social. Quando há a castração do outro, onde há a negação da cultura e da

identidade do outro. Quando há o aprisionamento de pessoas pelo sistema elitizado.

De tal maneira que:

Uma pedagogia da liberdade, como a que Paulo Freire nos propõe,
tem  suas  exigências  e  a  primeira  delas  é  exatamente  o
reconhecimento dos privilégios da prática. E este é particularmente o
caso quando a própria elaboração teórica, em sua abertura à história,
ilumina a urgência da alfabetização e da conscientização das massas
neste  País  em  que  os  analfabetos  constituem  a  metade  da
população e são a maioria dos pauperizados por um sistema social
marcado pela desigualdade e pela opressão (FREIRE,  2011a, p.
3).

O estado de alienação que a falta de educação ocasiona, coisifica o

homem  e  acaba  por  lhe  impedir  o  crescimento  e  transformação  em  busca  da

liberdade. Mas, esta transformação libertária é uma luta difícil. Sendo assim:

[...]  as  classes  dominadas  precisam,  ao  contrário,  transformar  o
sofrimento de não ser no sofrimento que a luta por ser lhes impõe.
Enquanto  o  primeiro  constitui  uma  forma  de  aniquilamento,  o
segundo se converte na esperança que as move. Só a esperança
que nasce do hoje e no hoje desta luta confere sentido ao futuro, não
como vaguidade  alienada  ou  como algo  predeterminado,  mas  ao
futuro  como  tarefa  de  construção,  como  “façanha  da  liberdade”
(FREIRE, 1981, p. 105).
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Podemos  ainda  dizer  que,  a  procura  pela  liberdade  se  faz

quando há o  reconhecimento  de sua situação de oprimido.  De tal  maneira que,

buscar a libertação implique crescer e superar sua situação de oprimido, por meio da

leitura de mundo, de forma crítica e reflexiva. A qual é uma:

Tarefa que demanda sensibilidade social e histórica de nossa parte,
ao lado do entendimento cientificamente rigoroso da realidade que
nos ensina a compreender certas formas de comportamento de pura
rebeldia  ou  de puro  fatalismo entre  os  oprimidos para,  com eles,
tentar  a sua superação. Superação que implica por parte deles,  o
entendimento do futuro como tempo a ser feito, criado ou produzido
pela transformação do presente. Não há esperança na justiça social.
Por isso: Só na luta se espera com esperança (FREIRE, 1989, p. 20).

Para Freire, é possível a conquista da liberdade por meio da ação-

reflexão. Assim, a práxis é uma prática com reflexão, de tal modo que os homens

atuem  sobre  o  mundo  para  transformá-lo,  pois  sem  a  reflexão  é  impossível  a

superação  da  contradição  opressor-oprimidos.  A  pedagogia  libertária  unifica  e

solidariza,  de  tal  modo que,  a  compreensão desta pedagogia  em sua dimensão

prática, política ou social, requer uma luta concreta dos homens por libertar-se. Isso

implica  uma  luta  permanente,  que  para  Freire  se  dá  em  dois  campos

simultaneamente: no âmbito da interioridade humana (consciência e desejo) e no

âmbito sociopolítico, na sociedade.  

Freire afirma que a busca pela libertação acontece quando a: “[...]

educação que,  desvestida da roupagem alienada e alienante,  seja uma força de

mudança  e  de  libertação.  A opção,  por  isso,  teria  de  ser  também,  entre  uma

“educação”  para  a  “domesticação”,  para  a  alienação,  e  uma  educação  para  a

liberdade”  (FREIRE,  2011a,  p.  36).  Uma educação  que  faz  gerar  esta  força  de

mudança e de libertação acontece de forma significativa quando o indivíduo assume

o papel de liberdade e autonomia, que permite exercer sua cidadania plena.

Contudo, as ações libertadoras não acontecem espontaneamente,

por isso é necessário que o educador revise os conceitos e valores para atuar como

elemento  facilitador  no  processo  de  libertação.  Os  educadores  que  fazem  a

diferença são  aqueles  que permitem a  liberdade e  a  autonomia,  caso contrário,

voltamos  apenas  ao  emprego  de  uma  educação  para  a  “domesticação”,sendo

apenas um ato de transferência de “conhecimento” (FREIRE, 1981, p. 73)”.  Esta

última não traz consigo a libertação dos homens e com eles a libertação do mundo,
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a mudança do pensamento e das atitudes da sociedade autoritária e conservadora.

Esta  mudança,  em  favor  do  exercício  da  cidadania  por  todos  os  membros  da

sociedade, fortalece a democracia.

A educação para a libertação “É a matriz que atribui sentido a uma

prática  educativa  que  só  pode  alcançar  efetividade  e  eficácia  na  medida  da

participação livre e crítica dos educandos” (FREIRE, 2011a, p. 4). 

[...] educador libertador tem que estar atento para o fato de que a
transformação não é só uma questão de métodos e técnicas. Se a
educação libertadora fosse somente uma questão de métodos, então
o  problema  seria  mudar  algumas  metodologias  tradicionais  por
outras mais modernas. Mas não é esse o problema. A questão é o
estabelecimento  de  uma relação  diferente  com o  conhecimento  e
com a sociedade (FREIRE, 1986, p. 28).

É  necessário  também  que  o  educador  se  coloque  no  lugar  do

estudante, entre os estudantes, o que equivale a compreender que ninguém cresce

sozinho,  todos  crescemos  e  colaboramos  com  o  crescimento  dos  demais.  O

educador  que  compreende  que  seu  esforço  é  necessário  para  estabelecer  um

diálogo libertador permite que o educando tenha segurança, adquira sua liberdade e

desenvolva responsabilidades.

3.1.1 A Educação Bancária e a Educação Dialógica

A educação  bancária  é  oposta  à  dialógica,  pois  a  primeira  não

respeita  a  voz  dos  outros,  é  autoritária  e  hierárquica,  negando  a  liberdade  de

expressão e democracia.

Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que
se julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda
numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a
absolutização  da  ignorância,  segundo  a  qual  esta  se  encontra
sempre no outro (FREIRE, 2011a, p.67).

A educação  bancária  é  dominante  e  impositiva.  Ela  é  parte  da

ideologia da elite dominadora que estabelece a sua vontade, para poder dominar e

oprimir. O educador que permite a educação bancária nunca será democrático, e

utiliza seu poder para impor aos alunos sua vontade. Esta prática bancária evita o
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diálogo, e na relação professor-aluno, o detentor do saber e do poder sempre é o

professor, enquanto os alunos só devem obedecer e repetir o conteúdo ensinado. 

Na  educação  bancária,  o  indivíduo  se  sente  desumanizado,  sem

direitos,  sem esperança,  ele  perde  a  confiança  em si  mesmo.  Pelo  contrário,  a

educação  dialógica  promove  a  comunicação  democrática,  a  liberdade  e  a

construção da autonomia. Daí a importância da proposta dialógica na educação, que

compreende a ação e reflexão, partindo da realidade. 

Para  desenvolver  a  autonomia  é  necessário  que  primeiro  haja

liberdade e responsabilidade, e para isto na relação educando/educador deve existir

confiança, para que ambos consigam aprender um com o outro. Só conquistando a

autonomia,  o  indivíduo  pode  ser  autor  de  sua  história  e  transformador  da  sua

realidade:

Estar no mundo sem história, sem por ela ser feito, sem cultura, sem
"tratar" sua própria presença no mundo, sem sonhar sem cantar, sem
musicar,  sem pintar,  sem cuidar da terra, das águas, sem usar as
mãos,  sem  esculpir,  sem  filosofar,  sem  pontos  de  vista  sobre  o
mundo, sem fazer ciência, ou teologia, sem assombro em face do
mistério, sem aprender, sem ensinar, sem ideias de formação, sem
politizar não é possível (FREIRE, 2016, p. 58).

A  vida  tem  que  ser  aprendizagem,  construção  do  mundo  e

transformação  da  realidade.  Educadores  e  educandos  precisam  interagir  no

processo de aprendizagem,  respeitando-se  e  construindo  relações  democráticas.

Para isto têm que apreender juntos, respeitarem-se e compreender que a educação

precisa ser pensada numa relação dialógica.

Os educadores podem oportunizar a aprendizagem. Todavia, para

que isso aconteça, precisamos romper com os velhos padrões de educação e adotar

posturas  mais  democráticas,  e  neste  processo,  o  convívio  nos  permite  a

aprendizagem e nos mostra as necessidades de mudança. Porque:

A capacidade  de  aprender,  não  apenas  para  nos  adaptar,  mas,
sobretudo para transformar a realidade, para nela intervir, recriando-
a,  fala  de  nossa  educabilidade  a  um  nível  distinto  do  nível  de
adestramento dos outros animais ou do cultivo das plantas (FREIRE,
2016, p.58-59).

Aprender  implica  transformar  a  realidade,  não  apenas  entrar  no

contexto social  e ficar com a forma dele,  adaptando-se ao contexto já existente.
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Aprender significa também contribuir e transformar e, neste processo, a educação

orienta o processo de mudança.

A dialógicidade não é apenas a capacidade de conversar, ela é uma

relação  democrática  entre  iguais,  na  qual  ambos  se  escutam,  compreendem  e

respeitam.  Sendo: “A  pronúncia  do  mundo,  com  que  os  homens  o  recriam

permanentemente, não pode ser um ato arrogante” (FREIRE, 2011a, p.92).

No processo de aprendizagem, o respeito e a responsabilidade são

fundamentais. Devemos refletir sobre a prática educativa, pois ela precisa estar de

acordo com a teoria. Neste sentido, os educandos devem ver coerência,  entre o

dizer  e  o  fazer  do  educador.  Só  através  da  experiência,  se  pode  esperar  um

crescimento equilibrado. Neste crescimento temos que observar que: “A liberdade

amadurece no confronto com outras liberdades, na defesa de seus direitos em face

da autoridade dos pais, do educador, do Estado” (FREIRE, 2016, p.105-106). Os

educadores  precisam  pensar  que  suas  práticas  pedagógicas  devem  ajudar  na

formação de indivíduos críticos e saudáveis. E neste processo, todos aprendem e

podem colaborar porque fazem parte de uma equipe. Assim:

A  tarefa  do  educador  dialógico  é,  trabalhando  em  equipe
interdisciplinar  este  universo  temático  recolhido  na  investigação,
devolvê-lo, como problema, não como dissertação, aos homens de
quem  recebeu.  Se,  na  etapa  da  alfabetização,  a  educação
problematizadora  e  da  comunicação  busca  e  investiga  a  “palavra
geradora”,  na pós-alfabetização, busca e investiga o tema gerador
(FREIRE, 2011a, p.59).

O diálogo permite a integração com os outros, para juntos apreender

e  conhecer  a  realidade.  A  complexidade  do  mundo  só  pode  ser  melhor

compreendida se é compartilhada. E na escolha dos temas também podemos ser

democráticos, de tal maneira que:

Numa visão  libertadora,  não  mais  “bancária”  da  educação,  o  seu
conteúdo programático já não involucra finalidades a serem impostas
ao povo, mas, pelo contrário, porque parte e nasce dele, em diálogo
com  os  educadores,  reflete  seus  anseios  e  esperanças.  Daí  a
investigação  da  temática  como  ponto  de  partida  do  processo
educativo,  como  ponto  de  partida  de  sua  dialogicidade  (FREIRE,
2011a, p.59).

Por  isso,  a  principal  tarefa  do  educador  é  realizada  através  do

diálogo  entre  as  demais  disciplinas  e  seus  diversos  mundos  temáticos,  dando
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condições de se  aprender,  compreendendo através das discussões.  Os diálogos

realizados  suscitam  discussões,  problematizações  e  ajuda  a  crescer,  isto  é,

conduzem cada indivíduo ao aprendizado significativo, a partir das suas vivências. 

O educador deve instigar o seu aluno a pesquisar, questionar sobre

a realidade, a pensar sobre o motivo pelo qual está neste mundo. De tal maneira

que possa entender a realidade, nosso papel na sociedade, para poder intervir e

modificar o mundo de forma consciente

Saber  que  ensinar  não  é  transferir  conhecimento,  mas  criar  as
possibilidades  para  sua  própria  produção  ou  a  sua  construção.
Quando entro em uma sala de aula, devo estar sendo um ser aberto
à  indignação,  à  curiosidade,  às  perguntas  dos  alunos,  as  suas
inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que
tenho — a de ensinar e não a de transferir conhecimento (FREIRE,
2016, p.47).

Freire, em muitas de suas falas, era enfático em dizer que ensinar

não  significa  transferir  conhecimento,  mas  criar  as  possibilidades  certas  para  a

participação e engajamento dos educandos. O educador dialoga com os educandos

fazendo-os pensar além dos conteúdos postos, dos planejamentos diários de aulas

construídas.  O  educador  sabe  que  o  planejamento  ajuda,  mas  não  enrijece  a

educação, pois o que movimenta o avanço da educação é o próprio educando. Caso

contrário, ficamos com uma educação bancária.

O que precisamos é de uma autoridade democrática, que permita

que os educandos tenham liberdade para a construção de um ambiente de ensino,

pois a verdadeira disciplina se dá na manifestação dos inquietos, dos duvidosos e

dos esperançosos, resultando desta equação o verdadeiro ensinar.  “O Educando

que  exercita  sua  liberdade  ficará  tão  mais  livre  quanto  mais  eticamente  vá

assumindo a responsabilidade de lógica pode crescer e desenvolver-se” (FREIRE,

2016, p.93). Nesta citação fica evidente que, quanto mais o educando se envolve

com  o  ensino  através  da  figura  do  educador,  mais  este  último  assume  a

responsabilidade de permitir uma formação crítica e construtiva. 

Para que exista o diálogo, há a necessidade de confiança, amor e

cumplicidade, pois o diálogo é diferente de uma conversação, ou narração, onde se

fala, mas não se tem compromisso em satisfazer-se com as respostas ou com a

troca de experiências. “Se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os
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homens, não me é possível o diálogo” (FREIRE, 2011a, p.90). Nessa relação, de

amor e diálogo, existe um compromisso por escutar, respeitar e confiar no outro, e

através desta confiança surge então a esperança na comunicação. 

Essa  relação  horizontal  é  democrática,  aproxima  os  indivíduos  e

permite a comunicação. O interesse e a preocupação pelo outro são fundamentais

para escutá-lo e permitir o diálogo. Também é importante que, na comunicação que

o  diálogo  permite,  estejam  envolvidos  os  sentimentos,  emoções,  confiança  e

esperança, para que a comunicação se torne autêntica.

Dentro da concepção freiriana, o diálogo é o norteador de todas as

relações, onde educador e educando podem ensinar e aprender simultaneamente, e

na relação pedagógica há o encontro do sujeito com as experiências da realidade,

suas vivências ou leitura de mundo. O diálogo é importante em todos os sentidos da

vida humana, seja na relação com o outro, na escola, em casa, na rua, nos bairros,

nas comunidades e nas redes sociais.

O diálogo deve permitir o direito de expressão porque “[...] não é no

silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão”

(FREIRE, 2011a, p.90). O silencio está ligado à ignorância, ao temor, à inseguridade,

dentre outros sentimentos que a opressão provoca. Por outro lado, tanto a palavra

quanto a educação humanizam, porque o ser humano precisa refletir sobre ele e seu

entorno, ciente de que todos são importantes para seu desenvolvimento, pois:

A auto-suficiência é incompatível com o diálogo. Os homens que não
têm humildade ou a perdem, não podem aproximar-se do povo. Não
podem ser seus companheiros de pronúncia  do mundo. Se alguém
não é capaz de sentir-se e saber-se tão homem quanto os outros, é
que lhe  falta  ainda muito  que caminhar,  para  chegar  ao lugar  de
encontro  com  eles.  Neste  lugar  de  encontro,  não  há  ignorantes
absolutos,  nem sábios absolutos:  há homens que,  em comunhão,
buscam saber mais (FREIRE, 2011a, p.93).

O diálogo humaniza, unifica e permite nosso crescimento. Porque

ninguém é autos suficiente, o meio e o próximo fazem parte de nosso entorno que

cresce e se desenvolve de acordo a nossa evolução. E neste progresso, o educador

deve  tratar  cada  indivíduo  em sua  singularidade,  respeitando  suas  diferenças  e

sabendo interferir e auxiliar ao ser humano, no seu exercício de pensar, de dialogar

e de manifestar-se. De tal modo que, a educação não pode ser neutra, assim como
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nossas atitudes e nossas expectativas  também não o podem ser.  Se quisermos

crescer, temos que ser cientes de nossa realidade (FREIRE, 2001).

A libertação ocorre não somente quando o ser humano percebe a

necessidade de crescer e mudar sua realidade e acabar com a opressão. E neste

cambio ou transformação libertadora, a educação joga um papel importante porque

reconhecendo  suas  limitações,  os  sujeitos  podem  colaborar  para  seu

desenvolvimento (FREIRE, 2001).

3.2 EDUCAÇÃO E CONSCIÊNCIA POLÍTICA: A CONSCIÊNCIA DO OUTRO ATRAVÉS DO DIÁLOGO

Paulo Freire enfatiza que a educação libertária se desenvolve da

consciência da realidade e intensifica a capacidade de reflexão crítica através do

diálogo,  abandonando  a  visão  ingênua  e  adquirindo  uma visão  mais  rigorosa  e

reflexiva.

A pedagogia de Paulo Freire tem a ação e a reflexão exercitadas

pelo diálogo. Dessa forma, ele instrui ao indivíduo a distinguir, com olhar crítico, os

semelhantes  e  os  dessemelhantes,  os  lados do  opressor  e  o  do  oprimido e  os

modos diversos de manutenção da situação opressora. Instrui também a forma de

sair desta situação e buscar uma consciência política democrática. Além disso:

O  grande  perigo  do  assistencialismo  está  na  violência  do  seu
antidiálogo, que impondo ao homem mutismo e passividade, não lhe
oferece condições especiais para o desenvolvimento ou a “abertura”
de sua consciência que, nas democracias autênticas, há de ser cada
vez mais crítica (FREIRE, 2006, p. 57).

Paulo  Freire  alerta  que  temos  que  ter  responsabilidade  social  e

política, desenvolvendo a consciência transitiva, mesmo sem as condições que, por

sua vez, não são oferecidas em um mundo marcado pela opressão. Nós temos que

criar  as  condições  de  desenvolvimento  e  procurar  saídas  contra  a  opressão.  A

liberdade completa não existe, ela é uma construção constante, uma conquista. A

submissão e a ignorância deterioram e coisificam e, só a consciência da realidade

permite transformar o mundo e melhorar a realidade. E assim afirma: 

Fazendo-se e refazendo-se no processo de fazer a história,  como
sujeito e objetos, mulheres e homens, virando seres da inserção no
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mundo e não da pura adaptação ao mundo, terminaram por ter no
sonho também um motor da história. Não há mudança sem sonho,
como não há sonho se esperança (FREIRE, 2011a, p.126).

 Cada  um  é  protagonista  e  autor  da  própria  história,  mas  a

responsabilidade  da  mudança  é  de  todos  e  a  esperança  também.  E  nesta

construção de nossa história temos que nos comunicar através do diálogo. O diálogo

deve acontecer no lar, na escola e na sociedade, uma vez que não há existência, e

nem resistência, sem diálogo. Para transformar a sociedade, a humanidade precisa

dialogar e participar com consciência comunitária.

Não havendo o diálogo, a comunicação democrática se corta e só

existe  dominação e autoritarismo. Paulo Freire refere-se às relações autoritárias,

como esmagadoras e injustas, que manipulam e enganam. Pelo contrário, o diálogo

pode promover a libertação. 

O diálogo modela, lapida e aproxima, de tal maneira que surgem as

relações  democráticas.  Só  através  do  diálogo  a  alfabetização  toma sentido  e  a

democracia se constrói e se fortalece. A negação do diálogo é a manipulação contra

a liberdade. A pedagogia de Freire acredita no ser humano e é uma pedagogia da

esperança na educação, já que acredita que ela pode acordar a todos para uma

sociedade mais justa e solidária.

Freire enfatiza que a educação não é neutra, e sim um ato político,

que implica pensar e decidir, que tipo de ser humano, de formação e de sociedade

queremos. A educação exige refletir e dialogar, visto que, para Freire, é através do

diálogo que se dá a transformação do ser humano pois este é o caminho que faz o

ser humano buscar a liberdade, saindo da condição de manipulado

Creio poder afirmar, na altura destas considerações, que toda
prática educativa demanda a existência de sujeitos, um que,
ensinando, aprende outro que, aprendendo, ensina daí o seu
cunho gnosiológico; a existência de objetos, conteúdos a serem
ensinados  e  aprendidos;  envolve  o  uso  de  métodos,  de
técnicas,  de  materiais;  implica  em  função  de  seu  caráter
diretivo, objetivo, sonhos, utopias, ideais. Daí a sua politicidade,
qualidade que tem a prática educativa de ser  política, de não
poder ser neutra (FREIRE, 2016, p.69-70).

A educação ensina a todos os envolvidos neste processo, permitindo

o desenvolvimento  de educadores e  educandos,  trazendo valores  e utopias que
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guiem nossas ações. A prática educativa utiliza métodos, técnicas e outros recursos

que também têm caráter político, que podem ajudar ou prejudicar no momento da

construção  da  conscientização.  Na  escolha  das  ações  educativas,  devem  ser

respeitados a democracia e o diálogo para que essas sejam benéficas.

A  educação  (bancária),  não  valoriza  a  problematização  nem  a

conscientização,  de  tal  maneira  que  não  nos  fazem  responsáveis,  capazes  de

transformar o mundo. O conhecimento é estéril se este não nos permite crescer e

não nos relaciona com outros seres humanos,a fim de atuarmos juntos. Na troca de

conhecimentos, todos ganham e é através da comunicação que nos humanizamos e

podemos melhorar  nossos arredores.  A partir  do momento em que conseguimos

refletir  e  agir,  crescemos,  uma  vez  que  damos  crédito  ao  conhecimento  ou  à

experiência adquirida pelo outro, e assim vamos se tornando mais humanos. Nessa

linha de pensamento, pode-se afirmar que, compete aos educadores incentivar o

diálogo como fator principal, na interação professor-aluno, nas suas práticas e na

sua forma de ensinar, reconhecendo as dificuldades, preparando-se para as novas

aprendizagens ou novas opiniões.

O ser humano que tem consciência do mundo e do outro, através do

diálogo, pode crescer e converter-se em um ser autônomo. Este ser descobre a

importância  do  conhecimento,  que  este  inclui  limites  e  possibilidades,  ou  seja,

reconhece  seu  papel  no  mundo,  sendo  consciente  de  que  sua  realidade  pode

colaborar na sua transformação, na modificação dos outros e tentar trazer melhorias

para o seu meio. A consciência permite-nos compreender nossa responsabilidade

com o mundo. Abraçar esta incumbência é amar, e não se pode amar o que não se

conhece, por isto é necessário sermos conscientes de nosso entorno, para amá-

lo.Esta  consciência  permite  que  os  homens  escrevam  a  sua  própria  história,

superem seus desafios e obstáculos encontrados no percurso de sua existência, só

assim, eles se convertem em sujeitos construtores e transformadores.

Os  educadores  e  educandos  precisam  aprender  a  lidar  com  a

liberdade e a autoridade. Isto é fundamental para ensinar acerca da democracia na

sala de aula. Respeitando o direito dos alunos, ensina-se o respeito, evitando ser

autoritário e tentando ser ético. Desta maneira, o exemplo mantém o respeito, caso

contrário,  Freire  adverte:  “Falo  da  resistência,  da  indignação,  da  “justa  ira”  dos

traídos e dos enganados. Do seu direito e do seu dever de rebelar-se contra as
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transgressões éticas de que são vítimas cada vez mais sofridas” (FREIRE, 2016,

p.101).

A educação dialógica ajuda na libertação e permite a construção da

autonomia. E neste processo de desenvolvimento se fortalecem a democracia e a

cidadania.  Esta  reflexão  contempla  a  todos  os  seres  humanos.  Iniciamos  nosso

trabalho  com  o  analfabetismo  e  a  necessidade  de  alfabetizar  e  educar,  e  o

concluímos com o papel político e democratizador da educação libertária.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossa  pesquisa  foi  iniciada  quando  abordamos  a  situação  do

analfabeto no Brasil.A cerca deste tema,pudemos observarmos que a origem das

dicriminações nos remete á época da colonização.  A escravatura e as injustiças

sociais,  mesmo depois  da  Lei  Aurea  e  do  desenvolvimento  econômico  do  país,

deixaram serias consequências, como a pobreza e o analfabetismo. Para entender

tais problemas,é necessário perceber como são as manifestações de dominação na

sociedade e como estas se manifestam. Entendemos que existem várias formas de

dominação, que são demarcadas pela opressão, não somente corporal,  material,

mas muitas vezes por discriminações ocultas e pelo preconceito. 

De  acordo  com  Paulo  Freire,  o  trabalho  escravo  no  Brasil  tem

características prosaicas, assim como muitas formas de opressão, que são vistas

como  uma  relação  natural,  atribuída  àqueles  que  têm  condições  econômicas

abastadas e acreditam ter o direito de dominar.  E nesta situação de dominação,

surgem  os  mitos  da  caridade,  da  meritocracia,  dentre  outros,  e  até  o

assistencialismo,  para  poder  justificar  e  perpetuar  a  condição  de  opressão.  Os

menos  favorecidos e,  entre  eles,  os  analfabetos  são dominados e  oprimidos.  O

assistencialismo e os mitos manipuladores foram abordados e exemplificados para

uma análize da realidade. 

No segundo capítulo, tratamos da educação de jovens e adultos no

Brasil, abordamos as dificuldades que enfrentamos na luta contra o analfabetismo e

fizemos uma reflexão sobre o significado da (EJA) Educação de Jovens e Adultos é

uma modalidade de ensino cujo objetivo está em incluir este sujeito que não teve a

oportunidade de estudar por algum motivo na idade “apropriada”. Agora, com essa

forma  de  ensino,  voltada  para  este  público  alvo,  retomam  a  oportunidadede

frequentar a escola e recuperar o tempo perdido. A educação é, certamente, o mais

importante mecanismo, com capacidade de gestar a transformação,  por meio da

qual o sujeito obtém compreensão da sua realidade e obtém maior percepção de ser

e estar no mundo.

A experiência enriquecedora da educação EJA significa entrar em

contato com odiálogo em que os homens se refazem, na palavra libertadora, no

trabalho, na ação e na reflexão, pois ensinar não é apenas transferir conhecimento,
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mas a possibilidade de criação de uma nova perspectiva de vida para o educando,

para que os educandos possam refazer a sua história em relação ao mundo. 

O  EJA é  uma  forma  de  educação  muito  enriquecedora,  pois,  a

experiência do educando traz consigo seu repertório cultural, juntamente com suas

significações e isso contribui para o desenvolvimento, como também a inclusão na

sociedade, edificando sua autonomia. Esta construção se dá a partir do processo da

buscae, consequentemente, do encontro de suas próprias descobertas, pois, não

basta apenas saber ler e escrever, é preciso compreendera sua posição no mundo e

do seu contexto social.

No  último  capítulo  vimos  a  educação  como  condição  de

desenvolvimento,  assim  tratamos  a  liberdade  como  princípio  transformador,  isto

significa que  a  educação  deve  ser  libertadora,  sendo  demonstrada  em  todo  o

processo que envolve  o ensino  e a aprendizagem e esta necessita  estar  sendo

,permanentemente,  estimulando  a  conscientização  e  a  participação  dos  sujeitos.

Dessa forma, os educadores intermediam o processo dialógico para transformação

da ordem social,cultural e econômica.A inclusão educacional possibilita a reflexão e

a ação do sujeito com o propósito de busca para transformação da sua realidade.

Também  observamos  a educação  bancária  e  a  educação

dialógica, sendo que aprimeira trata-se de uma prática docente que inibe o aluno de

explorar o conhecimento do mundo e de toda a sua potencialidade. Na educação

bancária,  o professor tem em si  toda autoridade na presunção em acreditar que

somente ele é o detentor do saber e assim despreza o conhecimento do aluno, com

essa atitude, o docente não leva em conta acapacidade do educando  se expressar,

não dando ouvidos à vontade e anseios da sua sigularidade,deixando de explorar

novas fontes de conhecimentos destes indivíduos. Assim, as várias pontencialidades

do aluno são reprimidas e,sem estímulos, o educando sente-se impedido de divulgar

sua opinião. 

Desse modo, o educador reprime a criatividade dos educandos e

com isso o resultado é uma educação superficial  onde o aluno somente grava e

decora as ideias do professor e depois as reproduz, mesmo não fazendo  o sentido

na sua realidade, assim, o resultado é a alienação.

Já na educação diálogica, há o objetivo da interação de um com o

outro, possibiltando uma educação mais democrática. O processo de aprendizagem

passa a pensar no contexto do ser humano, e isso significa contribuir para modificar
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e compreender a realidade dos educandos.A educação para a liberdade demonstra

a  consideração  aos  direitos  e  princípios  de  valores  que  compõem  elementos

fundamentais  para  a  democracia.  É  uma  educação  crítica,  que  amplifica  o

entendimento e a capacidade de avaliar os problemas da sociedade. Entretanto,para

formar um homem crítico é necessário oferecer informação e introduzi-lo aos outros

conhecimentos,  uma  vez  que  a  falta  de  conhecimento  amplia  as  desigualdades

sociais,provocadas pelas injustiças sociais. Estas injustiças são hábeis a conduzir, o

ser  humano  a  uma  eterna  segregação  a  aqueles  que  não  tiveram  ingresso  à

educação, nem tão pouco à informação e às diferentes demonstrações de cultura,

sendo eles, continuadamente, marginalizados e excluídos.

O direito  à  educação promove ao educando a  compreensão que

envolve  os  princípios  políticos  sobre  as  normas  e  os  critérios  de  valores  que

compõem o embasamentodemocrático.

A educação  libertadora  e  democrática  diferenciam-se,  ainda,  da

ingênua instrução  para o civismo, que incide, por modelo, no ensinamento para a

organização  do  Estado  e  neles  explica  no  exercício  dos  direitos  e  deveres  no

convívio para cidadania.

Em que se trata de valores e princípios fundamentais do sistema

democratico, eles são produtores da liberdade singular, que não permite sacrificar o

direito do cidadão em detrimento de nenhuma relação ideológica,  ainda que isto

aparente representar os nuançe de uma sistema de idéias desejado da nação. 

Paulo  Freire  assegura  que  uma  educação,  na  perspectiva

democrática,  não  tem  nenhuma  possibilidade  de  existir  como  um  preceito  de

opressor das classes menos favorecidas.

Assim é entendido, a educação deve ter em vista a formação de

pessoas que pratiquem a cidadania participantes, e nunca jamais "partidários"; pois

a função da educação é libertar o povo da dominação política.
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