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Como introdução, coloco um pensamento de Paulo Freire: 

“No Brasil, em várias partes da América Latina e do continente Africano a 

Educação de Adultos viveu um processo de amadurecimento que veio 

transformando a compreensão que dela tínhamos...  A Educação de Adultos é 

melhor percebida quando a situamos hoje como Educação Popular. Proponho 

conversarmos sobre essa transformação que, a nosso ver, indica os passos 

qualitativos da experiência educativa refletida por inúmeras pessoas e grupos...  

O conceito Educação de Adultos vai movendo-se na direção de Educação 

Popular na medida em que a realidade começa a fazer exigências à sensibilidade e 

à competência dos educadores(as).  Uma destas exigências tem que ver com a 

compreensão critica dos educadores acerca do que vem ocorrendo no cotidiano da 

população.  Não é possível aos (às) educadores pensar apenas a didática e os 

conteúdos para ensinar aos grupos populares. E estes conteúdos não podem ser 

totalmente estranhos àquele cotidiano. Aquilo que acontece nos meios populares, 

nas periferias urbanas e no meio rural --trabalhadores reunindo-se para rezar, para 

festejar ou discutir sobre seus direitos--  isso não pode escapar à curiosidade dos 

educadores...  

A Educação de Adultos, tornando-se Educação Popular, tornou-se mais 

abrangente.  Certos programas com alfabetização, com educação de base 

profissionalizante ou programas em atenção primária à saúde são apenas uma 

parte do trabalho mais amplo que se sugere quando falamos Educação 

Popular...”.(1) 

 

Este pensamento foi verbalizado por Paulo logo após sua experiência de 

gestão, sendo Secretário Municipal de Educação em S.Paulo(período 1989-91). 
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Após a ditadura militar elegeu-se para o municipio uma coalizão partidária de 

origem e recorte popular. Tratou-se de estimular o MOVA –movimento de 

alfabetização de adultos. O desafio era permanecer sendo um movimento (da 

sociedade) com apoio da opção de governo (prefeitura). Praticou-se uma concepção 

de gestão em política pública, isto é, as ações do movimento MOVA seriam  

 

pensadas/administradas através da co-participação de governo municipal e 

movimento social; nenhuma das 2 partes poderia prevalecer ou subjugar à outra.... 

ambas teriam que aprender a ser política pública popular e democrática.   A 

história nos mostrou que determinada opção de um governo pode ser descontínua, 

isto é, a coalizão de partidos que governou depois não escolheu as mesmas 

prioridades; assim sendo, os processos EJA e MOVA prosseguiram... às vezes com, 

às vezes sem apoio de governo.  

 Nas décadas de 50 e 60 na África houve revoluções emancipatórias, isto é, 

tentativas e projetos de governos autóctones (não subordinados ao colonialismo 

europeu). Ao longo do século XX houve vários governos militares, em vários países 

da A.Latina; a EJA e os movimentos educacionais OU eram iniciativa 

governamental, sob controle do estado (os governos militares criaram o Mobral, por 

ex.) OU eram  ignorados e reprimidos pelo estado.  Nos países africanos em 

processo revolucionário, como também em Cuba e (em menor escala) Nicarágua, a 

EJA foi concebida como política de desenvolvimento, vivendo a tensão permanente 

de ser um movimento transformador revolucionário (da sociedade) e, ao mesmo 

tempo, ser  parte dos programas estatais, num governo emancipatório. O grande 

desafio era:- gestar política educacional pública e democrática. Podemos aprender 

daqueles não-poucos esforços que políticas públicas são mais amplas do que um 

governo, e serão políticas de estado quando governo e movimentos as realizam. 

Sobre esse período (e sobre os esforços), diz o educador/cientista Orlando 

FalsBorda:- 

“....para rememorar e exponer la historia de continuidad y disenso em la 

acumulación del conocimiento científico, habria que mencionar procesos de 

participación academica, social y politica,  desde fines de los 60 y decada 70  (…)  

Paso a exponer una tesis sobre la emergencia de la I.A.P.  Investigación Acción 

Participativa,  una interesante expresión de consensos e conflitos que muchos 

colegas y yo fuimos articulando desde los anos 70.  Éramos muchos:- sociologos, 



 

 

antropologos, economistas, teólogos, artistas, agricultores, pedagogos, periodistas, 

sicólogos, médicos sanitaristas, músicos, sindicalistas... se trataba, pues, de um 

grupo diverso y complejo, algunos de los cuales habiamos decidido abandonar las 

rutinas universitárias y dedicarnos a busquedas. (…) Muchos de aquellos colegas  

 

 

procedian de la docencia y se han vuelto educadores populares e, para la tarea de 

educación de adultos, encontraban complementos en la I.A.P.” (2) 

 A principal característica da Educação de Jovens e Adultos talvez seja a 

relação entre conhecimento e vida e, assim sendo, a produção de conhecimento 

“faz aparecer” as tensões da sociedade; transparecer às tensões quer dizer:- 

desigualdades sociais podem ser percebidas e criticadas no currículo. Qual o livro 

mais próprio para isso?. É o livro da vida, da “escola da vida”. Para “estudar a 

sociedade” como “conteúdo disciplinar” é necessária uma concepção:- ensino é 

pesquisa/participação/cognição. Tudo junto. Não quer dizer que são a mesma coisa, 

mas sim quer dizer que são inseparáveis. Fruto dessa concepção é a I.A.P.- 

investigación acción participativa.  

Neste modo de pensar e realizar educação pode-se expressar/expandir 

consciência, isto é, a cognição é transformadora, as pessoas transformam-se ao 

transformar  vida e sociedade. Esta concepção constitui-se e reconstrói a 

sociedade, o produto de seus conteúdos é a cidadania.  A cognição (que Paulo 

denominava: ato de conhecimento) é bastante ampla:  alfabetizado não é aquele 

que apenas aprendeu a ler/escrever pra “se virar” nas letras e nos números,  

alfabetizado é quem apropriou-se e exerce a condição de leitor/escritor. Leitor lê o 

mundo, lendo as palavras. (3).      Podemos sublinhar alguns tópicos, na tentativa 

de propor ao debate alguns itens “mais quentes”:- 

(.1.) os educadores de EJA são profissionais que se formam ampliando algumas 

noções. Educar é mais amplo que ensinar e educação é mais ampla do que 

escolarização.  A divisão e separação entre educação formal e educação informal 

vem sendo repensada; elas se complementam.  A polarização entre Pedagogia da 

expressão versus Pedagogia da Alfabetização é um debate entre ações que se 

complementam. E educação é um conjunto de participações prático-científicas 

referentes e comprometidas com a cultura. 



 

 

(.2.) a relação educador-educando amplia à concepção que relaciona currículo (algo 

que se aplica) com aprendizagem (um desempenho que se mede). Currículo não é 

apenas lista de conteúdos que o professor transmite; e aprendizagem não é 

introjetar conhecimentos, como se o aprendiz fosse um arquivo que armazena.  

(.3.) as tecnologias de informação favorecem a educação semi-presencial (ou 

educação à distância). Incorporamos à tecnologia e a informação de forma refletida 

(e não apenas como consumidores).  Um pensamento de Manuel Castells ajuda a 

compreender “...tecnologia no uso de conhecimentos científicos especifica os modos 

de fazer-se coisas de maneira reprodutível (em série)”  (4) e explica que as 

tecnologias não são apenas ferramentas para aplicar,  elas são processos a serem 

vividos e desenvolvidos(4). As atuações em rede, interdependentes, potencializam 

e não apenas cumprem programas.   Tecnologia não é apenas aquele conjunto de 

procedimentos complicados,  modificando-se todo dia, indo em direção......indo pra 

onde mesmo?.   Podemos nos perguntar em que direção as tecnologias estão 

cambiando. Beneficiam a quem?.  

(.4.) os programas e projetos dos governos oportunizam subsídios, buscam 

implantar-se como política publica (algo que é permanente e não apenas existe no 

tempo de cada  governo); portanto não basta apenas “programas-de-governo”, que 

funcionam mais como marketing dos políticos do que como políticas públicas.  O 

que melhora (e democratiza) governos é o povo educando-se;  podemos afirmar 

que  EJA  não apenas capacita pessoas para o mercado mas, além disso,  ela 

politiza pessoas para que estas se organizem, auto-governem-se como cidadãos ao 

qualificar seus governantes.    

(.5.) os afroamericanos, os  migrantes desenraizados e  as minorias indígenas têm 

sido alvo de políticas públicas?. Esta é uma prioridade. Há expressões destes 

“hombre andino” e afroamericanos, em vários lugares; eles expressam “mas 

consciencia” do que logramos perceber nas concepções/instituições atuais. Suas 

expressões requalificam e reconceituam, ampliam o que significa “o público” na 

esfera do político!. O acesso deles à educação e ao ensino em universidades boas e 

públicas tem qualificado a educação?. Refiro-me, por exemplo, às realidades em 

Bolívia, em Peru, em Equador, refiro-me também aos movimentos culturais 

afroamericanos –os Quilombolas-- em Brasil, em Haiti, Puerto Rico. Há expressões 

de consciência e de conflitos não apenas por salários ou terras. Essa consciência 

disputa representações da vida e da política, isto é,  sua expressão ultrapassa a 



 

 

idéia ocidental  de que a política e a história representam (e contêm) os humanos;  

rompe-se a concepção de que política e representação histórica “dizem tudo” sobre 

o fenômeno humano. Estes seres humanos foram ocidentalizados de forma 

excludente e periférica e sua expressão consciente (no caos da pósmodernidade) 

enseja profunda reconceituação do “ser Natureza”  no ser humano.     

 

 

A expressão/expansão da consciência através da educação requer ampliar 

horizontes. De que forma?. Paulo referiu-se à  cultura cotidiana, isto é, EJA não se 

restringe a um programa do ministério ou da secretaria de educação;  trata-se de 

iniciativa intersetorial e interdisciplinar, abarca temas/questões da saúde, da 

habitação, do transporte, da construção e do trabalho... enfim iniciativas de 

cidadania. Educar-se é incorporar temas e enfoques que afetam a humanidade, a 

vida e o planeta.  

Esta incorporação “nos atinge”, ao educar-nos. São problematizados?.. A 

globalização permite ao(à) Educador(a) de EJA  um “exercício de contra-mão” ... 

“...em discursos universitários dos países hegemônicos fala-se muito em 

´multiculturalismo`.  O multiculturalismo teorizado e praticado nestes paises não 

corresponde à nossa vivência cultural. Para eles, no norte do mundo, trata-se de 

tolerar a coexistência de varias culturas, porque a mão de obra de imigrantes é 

necessária às suas economias; a simples tolerância implica na existência dos 

guetos. A recentemente renovada desconfiança com relação aos estrangeiros nos 

E.U.A.  evidencia a fragilidade e a hipocrisia de seu propalado multiculturalismo. 

Nos países latinoamericanos não há multiculturalismo, nesse sentido;  há 

mestiçagem, recriação cultural permanente e transculturação (5)     

Um objetivo permanente da EJA: a criação cultural, que contribui para 

construir identidades, alteridades, projetos e políticas.  Há desafios e obstáculos:- a 

globalização da economia e da informação desconsidera as particularidades, 

padroniza; ao valorizar “o diferente” como exótico-regional, considera-o próprio 

para o consumo turístico. Isso é educativo, no sentido da educação bancária; isso 

NÃO é científico, é invasão cultural; NEM é ético, é exploração comercial(turística). 

Outro desafio é compreender as peculiaridades sem a postura de “isolar para 

preservar”;  há muita gente (nesta postura), interessada, defendendo um certo 

multiculturalismo que isola  (em guetos) pra preservar, sem cogitar ou teorizar às 



 

 

(necessárias) transformações. É uma recusa que exclui integrações e assimilações 

em nome de “manter puro” e, assim, engessa, museifica. Consideramos que um 

desafio importante é interagir, funcionar em redes horizontais, democratizando as 

fronteiras, re-explicando as desigualdades.. 

O capital e a informação ignoram fronteiras e estas (fronteiras) têm sido 

reforçadas para os indivíduos, contra eles. Esquecemos a alegria da queda do muro  

 

de Berlim?. Aparentemente sim, pois há governos que a cada dia instalam novos 

muros ou barreiras eletrônicas; Estados Unidos erguem muro na fronteira com 

México,  Israel ergue muro contra árabes muçulmanos (na faixa de Gaza).   

Esquecemos a vitória democrática que superou os governos militares??. 

Aparentemente sim, teremos esquecido se não soubermos constituir políticas 

públicas democratizantes e abarcativas.    

Podemos (e devemos) enfrentar a exclusão com políticas públicas 

democratizantes. O esforço parecerá insuficiente se nossas pedagogias insistem em 

que a identidade seja um centro ou meta única e essencial, um reduto 

interiorizado... essa noção limita o lugar da educação. A formação intelectual do 

Adulto e do Jovem trabalhador pode aprimorar sua forma (relacional e identitária) 

de interagir.  Suas aptidões não serão apenas impostas “de fora pra dentro” (pelas 

exigências do mercado, que define pessoas para a competição) nem serão definidas 

apenas “de dentro pra fora” (por um certo psiquismo, que busca tornar alguém 

idêntico a si mesmo). Merece nossa atenção e reflexão a expressão  do Mario de 

Andrade “entidade nacional” dos brasileiros.(nota 6) Ele focalizava um sujeito em 

formação, indefinido e em devir;  esta talvez seja uma forma educativa/processual 

de reconhecer o dinamismo da pluralidade e da miscigenação em busca de 

subjetividade social.       

“... e se cuidarmos todos na atualidade em abrasileirar o Brasil e torná-lo 

uma entidade realmente unida (...) nada mais justo que buscarmos as fontes de 

nossas tradições, onde elas ainda sobrevivam. (...) O conjunto das diferentes 

culturas compõe a cultura nacional; esta concepção diverge de alguns folkloristas 

que desejam transformar todos em cidadãos brasileiros, cada diferente deixaria de 

ser o que é para unificar-se. O departamento de cultura e os parques infantis 

pretendem interessar as crianças e o povo pela tradição popular ao colocá-los em 

contato  com manifestações artísticas das elites “cultas”; geralmente (as crianças e 



 

 

o povo) não têm acesso a tais manifestações (e, quando têm, é sob a forma da 

domesticação);  o objetivo deste contato é beneficiar a todos através de trocas.” 

(6) 

Uma tese a ser discutida:-  

a convivência entre culturas seria uma forma criadora e dinâmica para 

expressar e recriar as originalidades. Isso nos instrumenta para reverter um duplo  

 

desafio da modernidade:- a padronização da cultura de massa e as várias formas 

preconceituosas de inferiorizar ou superestimar esta ou aquela cultura. Novamente  

Orlando FalsBorda contribui para a reflexão:-  

“Cosmovisiones y orientación en la Investigación.  

Nuestra experiencia de campo ha tenido la ventaja de facilitar la interacción 

con la gente, en el comum-cotidiano de sus barrios y comunidades.  Si bien los 

cambios han sido lentos y multidirecionales han constituido siempre una 

experiencia formativa enriquecedora y emancipadora;  hemos visto que el cambio 

es formativo no solo para lideres y comunidades, sino también para investigadores, 

cientistas y maestros.  Nos dimos cuenta que el espirito cientifico puede florescer 

en las circunstancias mas modestas y primitivas,  la reflexion importante no es 

necesariamente monopolio de una clase o de la academia.  Hubo tensiones fruto del 

encuentro de la cosmovion eurocentrica y  antropocentrada  – Weltanschauungen--  

y otra cosmovisión, telurica, localizada que privilegia el  cotidiano inmediato (…)Las 

adaptaciones que vivimos motivaron cambio hacia valores como sencillez, 

participación democrática y directa en rutinas del trabajo comunitario.  Se no 

estuvieramos atentos a eso nos contentariamos con el pequeño espacio academico 

y con el ejercicio intelectual de auto-objetivación cientifica;  en lugar de eso, 

aprendimos a adoptar ectitudes empaticas hacia vivencias de participación. (…)  A 

eso denominamos  humildad cientifica y realismo local, validas en actitudes 

colectivas emancipadoras;  contribuyeron para el aprendizaje cientifico participativo 

como base para otra cosmovisión. (…)  dicha calidad de acumulación de saberes  la 

consideramos no solo una metodología de investigación para ser tenida en cuenta 

por praticas institucionales,  sino también consideramos como una filosofia de vida, 

cuyos praticantes eran sentipensantes, luchando por cambios y por entenderlos 

mejor…(2).  

 



 

 

Um desafio importante:- 

 “...Que es ensenar?. A mi me parece que el acto de ensenar implica 

concomitantemente em el acto de aprender. Es inviable ensenar sin aprender y 

vice-versa. (...) em el acto de ensenar el educador favorece que los estudiantes 

asuman la posición curiosa de quién también conoce y no simplemente asuman la 

posición pasiva de quien recibe. De esa manera los educandos transforman lo que 

aprenden en algo que conocen.  (7) 

Aí está a diferença entre transferir e apreender. Para transferir 

conhecimentos basta repetição, com boa técnica e metodologia instigante. Para que 

haja ensino (apreensão) é necessário investigação,  por meio de convergências 

disciplinares.   

 Esta concepção de ensino/diálogo contribui para a criação cultural, favorece 

o dinamismo em quem se reconhece sujeito em meio a obstáculos, dessemelhanças 

e oscilações não-homogêneas; o desafio permanente seria:- desembocar na 

instituição de políticas públicas inclusivas, acolhedoras e não preconceituosas. 

Afirmar a diversidade e a pluralidade sem o “farol norte” desta ou daquela cultura 

ou teoria hegemônica  acontece em meio a realidade complexa e de forma 

complexa. E, finalizando, uma prioridade:- qual é o papel do educador (na 

educação de adultos)?. 

“Todo puede ser problematizado!. Cual es el papel del educador?. No es 

“llenar” el educando de conocimientos!. A traves de la relación de dialogo entre 

educador-educando el papel del educador es organizar un pensamiento correcto en 

ambos.  El mejor estudiante no es aquel que mas memorizó; el mejor estudiante, el 

mas educado, es aquel que percibió la razón de ser de aquello que ha conocido.(…) 

Ese estudiante piensa críticamente(…) al conocer, corre el riezgo de pensar 

también. (...)  

El pensador y el cientista elaboran su pensamiento o sistematizan su saber 

cientifico  cuando son desafiados y problematizan (…) el desafio es fundamental a 

ambos,  sus descubrimientos parten de una problematización.(…) 

Lo que defendemos es, precisamente:  si el conocimiento cientifico y la 

elaboración de pensamiento rigoroso no pueden prescindir de una matriz 

problematizadora, la aprensión del conocimiento (científico filosófico) no puede 

prescindir, tampoco, de la problematización, que debe ser hecha en torno al propio 

saber (…) sin esa problematización el conocimiento es  “bancario” y invasor…”    (8) 



 

 

Paulo comentava que, se não houver problematização, a relação entre 

educador e educando apenas “distribui” um saber erudito; sem diálogo, há apenas 

“transmissão”, há apenas aulas que...“prefieren  las disertaciones kilometricas, 

eruditas, llenas de citas. Al dialogo problematizador, prefieren el ´control de 

lectura` (una forma de controlar al educando)  y de ahí resulta no una disciplina 

intelectual creativa  pero si resulta  la ´domesticación` del educando, cuya lectura 

debe ser controlada.” (8)    
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