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Esta comunicação pretende contextualizar as ações que o Grupo de Estudos e 
Pesquisa em Educação Social e Ação Comunitária – GEPESAC propõem na tarefa de 
intervenções pedagógicas em salas de aula de EJA I da FUMEC em Campinas. O 
trabalho de formação continuada com professores tem como intencionalidade 
integrar teoria relacionada à educação social, à práxis educativa de modo geral e 
especificamente na Educação de Jovens e Adultos tendo como estratégia de 
intervenção a ação comunitária e tem como objetivo buscar nos estudos: teoria, 
reflexão, troca de experiências, subsídios às práticas do cotidiano escolar e 
transcrição do conhecimento através de produções sistematizadas. A Educação de 
Jovens e Adultos na FUMEC, desde a sua criação, é entendida como Educação 
Comunitária. Discutimos e defendemos, em nosso trabalho, reivindicações sociais e 
o despertar de possibilidades em busca do direito e da cidadania. Insistimos na 
defesa de uma educação social voltada à classe desfavorecida ou excluída dos 
privilégios sociais e incluímos nela o despertar dos sonhos chegando–se à conclusão 
de que a educação social comunitária é uma utopia desejada. Então acreditamos 
que, ao analisar os problemas existenciais, a imaginação nos permite transver o 
mundo e procuramos ir em busca de superação e tomadas de decisões. 
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INTRODUÇÃO

  

  

         Ao abordar o tema sobre a formação do professor nos dias de hoje requer 
focalizar seu contexto social vivido, a trajetória acadêmica percorrido e o olhar 
significativo estabelecido no que se refere ao comprometimento com o 
ensino/aprendizagem, não importando em que nível ou modalidade se destina a 
sua atuação. As armadilhas estabelecidas dentro e fora dos muros da escola, 
podem identificar a fragilidade do professor que acredita que ser educador é 
simplesmente transmitir os conhecimentos sem estabelecer conexão com o mundo 
atual.      Embora pareça redundante apontar os fatores como: a infraestrutura, 
espaço físico, número de aluno por classe, falta de apoio material e humano, ser 
indicadores do baixo rendimento escolar, aliada aos dados está à figura do 
professor e a sua qualificação profissional. No entanto se permite compreender 
também qual a posição política partidária que o educador ocupa, ou seja, para que 
lado ele prioriza essa educação. Em se tratando da Educação de Jovens e Adultos, 
inevitavelmente deparamos com a marginalização dos sujeitos educandos e o 
desencanto dos educadores frente aos interesses do poder público com relação às 
ações e implementação no combate ao analfabetismo.  



         Como reflexão dada à importância da escolarização aos Jovens e Adultos 
principalmente pela oportunização negada em época e idade própria, destaca-se 
nas palavras de Romão quando diz: 

  

[...] não se pode perder a oportunidade de se definir, de uma vez por todas, a 
educação de jovens e adultos como parte constitutiva do sistema regular de ensino 
que propicia a educação básica, no sentido da prioridade de que ele deve ser alvo, 
com todos seus componentes estruturais, por parte das autoridades e da 
população. Por outro lado, há de se destacar a qualidade de que deve se revestir a 
educação de jovens. Ela não pode ser colocada paralelamente ao sistema, nem 
como forma compensatória, nem como forma complementar, mas como 
modalidade de ensino voltado para uma clientela específica (Romão, 2002, p. 55).  

  

         Estamos a dois anos do prazo estipulado para erradicação do analfabetismo 
no Brasil, porém longe da superação do índice de brasileiros em situação de 
alfabetizado.  

         Pesquisas apontam a redução no número de Jovens e Adultos sem 
escolarização, no entanto, 14 milhões de brasileiros ainda declaram não saber ler 
nem um bilhete[1].   

         Vale dizer que no Brasil o sintoma do analfabetismo percorre uma trajetória 
evidenciada ao longo da historia da educação e prevalece na contemporaneidade 
intensificada como um mal difícil de ser sanado. De vez em quando o sintoma 
ganha maior ressonância e rebate como alerta aos ouvidos da sociedade, então é 
motivo para o poder público buscar meios de suprir as necessidades implantando 
programas e mecanismos no atendimento entre as esferas governamentais e 
seguimentos organizados. 

         Os fatores influentes no rendimento escola e a necessidade existente na 
formação do educador, especialmente na Educação de Jovens e Adultos, ganha 
uma dimensão relevante quanto a parcela de responsabilidade firmada perante a 
sociedade e seus educandos. 

          Todavia a competência pedagógica vem atrelada à busca constante da 
atualização dos conhecimentos no exercício da função educativa, mesmo porque o 
professor não nasce educador, mas se torna, à medida que intensifica a 
relatividade da prática cotidiana com os conhecimentos cientificamente elaborados. 
Essa parcela de compromisso que o educador converte no seu ideário educativo 
tem a ver com o projeto de vida que cada um identifica, sobretudo na aliança 
política principalmente quando se trata do desenvolvimento educativo de uma 
camada distante dos privilégios e de justiças sociais. 

         A Educação de Jovens e Adultos permaneceu por longos anos sem que 
houvesse uma preocupação com a formação do educador no atendimento em sua 
especificidade. Os cursos de graduação dificilmente ofereciam disciplinas voltadas 
para a prática do professor na formação inicial preparando-os como profissionais 
sujeitos a opção a essa modalidade do ensino, mesmo porque não fazia parte do 
currículo acadêmico, o estágio na Educação de Jovens e Adultos.  



         Podemos destacar como repercussão dos olhares ao desnível educacional 
propalado na esfera social, na figura do educador Paulo Freire nos anos 60 
abordando uma nova concepção de educação, a Educação de Jovens e Adultos, 
enfatizando a educação como uma necessidade permanente do homem.  

         Em entrevista realizada com a professora Nilcéa L. Pelandré, Paulo Freire 
relata o método aplicado na formação de professores e diz: 

         Na década de 80 mais especificamente a partir dos anos 90 foi introduzido 
nas Universidades a Habilitação em Educação de Adultos, até então não havia um 
interesse na formação específica para o ensino com adultos, os educadores que 
trabalhavam nessa área, simplesmente, transferiam os ensinamentos atribuídos a 
crianças para os adultos.  

A formação permanente 
funda-se exatamente na descoberta da dificuldade e no esclarecimento dessa 
dificuldade. Então, necessariamente, ocorria uma discussão sobre as dificuldades 
(Pelandré, 2002, p. 65). 

         Com a LDB 5692/71, a educação de jovens e adultos ganha campo ao colocar 
a necessidade de preparação do professor tendo em vista a especificidade do 
trabalho com adulto[2].  

         A lei vem conceder um privilégio, que na prática de alguns educadores já se 
fazia presente por conta de uma concepção de educação libertadora, e enxergam 
seus educando como sujeitos construtores da história e no ato de ensinar 
proporcionam uma educação almejando a transformação da realidade que se 
postula de maneira adversa à inclusão social.        

         Para que sua prática educativa tenha consistência, procura buscar 
constantemente fortalecimentos na formação continuada como resposta aos 
anseios refutados no cotidiano escolar. Paulo Freire em seu livro, "Pedagogia da 
Autonomia" coloca: 

         A formação continuada do educador, portanto, se faz necessária como uma 
constante repensar da prática educativa para que não se corra o risco de 
permanecer mergulhada na repetição e no senso comum onde nada se acrescenta. 
A junção dos elementos Teoria/Prática, portanto, atribui uma exigência na 
construção dos conhecimentos demandada de uma prática reflexiva.  

A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da 
relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blablablá e a pratica, 
ativismo (Freire, 2006, p. 22).  

         Indiscutivelmente, as pesquisas na área de ciências humanas, adquirem um 
maior significado a partir do ato educativo, na relação entre a leitura articulada a 
teoria e a prática. Podemos perceber a ressonância que se constituí, no 
entrelaçamento dos saberes espontâneo dos educandos e sistematizados na escola, 
no momento que se configura a construção do conhecimento significativo no 
processo de ensino/aprendizagem. 

   

         A linha de pesquisa do grupo Educação Social e Ação Comunitária é de 
procurar compreender através dos estudos o pensamento relevante a prática 
educativa que se manifesta em qualquer que seja a área de atuação, mais 
especificamente na Educação de Jovens e Adultos.         O grupo se constitui como 

 O Grupo de Pesquisa e estudos em Educação Social e Ação Comunitária - 
GEPESAC 



formação continuada no propósito de integrar teoria relacionada à educação social 
a práxis educativa de modo geral em especial na educação de jovens e adultos 
tendo como estratégia de intervenção institucional a ação comunitária.  

         A articulação entre os princípios básicos da Pedagogia Social com a prática da 
educação comunitária torna-se relevante quando entendemos que a educação tem 
no âmago de sua intenção a transformação social e prescrições de tarefas 
educativas aos trabalhadores em busca de plenitude da cidadania. O educador 
social tem como desafio a cultura contemporânea, onde o trabalho com as crianças 
e adolescentes manifestam-se num emaranhado de conflitos sociais. Quanto aos 
jovens e adultos, englobam-se pelo stress do mundo do trabalho, preconceitos e 
condições mínimas para a convivência social.  

  

Segundo Sueli M. P. Caro,  

A educação Social é resultado ou produto do processo de socialização, equivalente 
ou traduzível em um conjunto de habilidades desenvolvidas pela aprendizagem, 
capacitam o homem para conviver com os demais e adaptar-se ao estilo de 
dominante na sociedade e cultura a que pertence, aceitando e cumprindo, ao 
menos, suas (da sociedade e cultura) exigências mínimas". (Educação Social, 
p.134) 

          

         Quanto à educação sócio-comunitária, podemos entender como uma 
construção histórica que procura despertar interesses das classes desfavorecidas e 
entender o processo de legitimação ideológica relacionada à lógica do mercado no 
mundo capitalista. 

         Discutimos e defendemos em nosso trabalho enquanto educação social e 
comunitária, reivindicações sociais sobre o despertar de possibilidades em busca do 
direito e da cidadania. Insistimos na defesa de uma educação social voltada as 
classes desfavorecidas ou excluída dos privilégios sociais, incluímos nela o 
despertar dos sonhos chegando-se até a conclusão de que a educação social 
comunitária é uma utopia desejada.  

  

Paulo Freire nos diz em seu livro Pedagogia da Esperança; 

Para mim o utópico não é o irrealizável; não é o idealismo, é a dialetização dos atos 
de denunciar e anunciar, o ato de denunciar a estrutura desumanizante e de 
anunciar a estrutura humanizante.  Por essa razão a utopia é também um 
compromisso histórico (Freire, 1979 

          

a, p.27). 

         Diante do compromisso que nós educadores temos por uma educação 
transformadora posicionamo-nos à práxis transformadora da esperança em busca 
do sonho possível alimentada pela esperança de um mundo melhor. 



         Temos como objetivo geral, realizar trabalhos de estudos e pesquisa teórica e 
de campo na área de educação social e comunitária com possibilidades de ação 
social. 

         Quanto aos objetivos específicos pontuamos como estratégias de estudos e 
ações pedagógicas tais como: 

1- Proporcionar, leituras relacionadas aos diferentes contextos sociais; 

  

2- Apresentar, definições de educação social, e análise da construção da sociedade 
brasileira; 

3- Socializar e sistematizar as coletas de dados das ações produzidas; 

4- Produzir textos (resumos, resenhas, relatos e artigos) das leituras e das ações 
desenvolvidas; 

5- Apresentar trabalhos e seminários nos congressos de educação e espaços 
educativos, 

6- Publicar trabalhos em revistas de cunho científico e de normas de publicação; 

Quanto à metodologia, segue a maneira de como o grupo desenvolve as atividades:  

•-         Encontros quinzenais com propostas de leituras e tarefas semanais; 

•-         Exposição da pauta do dia; 

•-         Círculo de discussões; 

•-         Leituras e reflexões de textos; 

•-         Socialização e discussão das leituras e ações desenvolvidas; 

•-         Seminários; 

•-         Produções e apresentações. 

         Acreditamos que na formação de grupos destinados aos estudos e pesquisas 
abastecem-se da leitura e teoria. Entendemos, a Leitura Teoria/Prática, como 
componentes importantes na formação continuada do educador em geral e 
especialmente na Educação de Jovens e Adultos também como uma necessidade 
que se estabelece na articulação dos elementos, teoria e prática resultando num 
conhecimento significativo.  

         Eis a seguir dois relatos: uma prática apontando à práxis na educação de 
jovens e adultos, e apontamento do trabalho de pesquisa do mestrado em EJA na 
FUMEC.  

             

QUEM SÃO OS ALUNOS DA EJA? 



Professora Rute de Carvalho Angelini 

  

         Os alunos vão chegando de mansinho, procurando lugares para se acomodar. 
No inicio falam pouco, percebe-se que a alta estima está muito baixa, devido tantas 
humilhações, exclusões enfrentadas no cotidiano da vida.  

         O educador também vem chegando, cheios interrogações como: Quem são 
esses novos alunos? O que estão esperando da escola? Será que continuarão na 
difícil escalada da aprendizagem?  Porque não estudaram ou pararam de estudar 
quando eram crianças? Porque só agora procuraram à escola? As expectativas e 
ansiedades tanto do educador quanto do educando vão se amenizando, à medida 
que, as relações vão se firmando no desenvolvimento do aprendizado. Trazem nas 
bagagens, histórias de vida e desejo de aprender a leitura e a escrita. 

         Faz parte da metodologia do professor de EJA, em todo inicio de ano, ou a 
cada nova turma, iniciar o trabalho estabelecendo um dialogo, ou seja, um bate 
papo para conhecer quem são os alunos e o que esperam da escola. 

         Uma das propostas da FUMEC é trabalhar conteúdo relacionado aos 
interesses e necessidades relacionados à realidade do educando. A avaliação 
diagnóstica propicia o planejamento das aulas e a construção do projeto 
pedagógico da unidade escolar. 

         Assim vão contando suas historias, umas muita parecidas com as outras 
com:  

"Não fui para escola porque meu pai, falava que mulher não precisa ir para escola". 

"Meu pai me tirou da escola para trabalhar na roça, a família era grande".  

"Meu avô não me deixou ir para escola, pois disse que iria aprender escrever 
cartinhas para namorado". 

"Eu não saí da escola, mas nunca consegui aprender direito, as irmãs do colégio de 
freira me ensinaram a bordar a pintar, porque ler e escrever eu não gostava". 

"Nossa! Lembro como fosse hoje, fui um mês na escola escondido do meu pai , 
quando ele descobriu, rasgou o meu caderno, daí nunca mais quis estudar". 

Quando o professor pergunta por que voltou a estudar, muitas são as respostas: 

"Hoje eu quero aprender a ler a bíblia". 

"Quero aprender a ler e escrever para tirar carta de motorista". 

"Voltei para escola para aprender a ler e escrever porque  sinto como um cego na 
cidade, não entendo as placas das ruas, os dizeres das lojas, os bairro escritos no 
ônibus". 

"Trabalhei muito na roça, com enxada na mão de sol a sol, meu pai falava que para 
trabalhar na roça não precisava de estudo, hoje vejo o quanto que ele estava 
enganado". 



         Hoje muitos trabalham como domesticas, diaristas, frentistas, reciclados, 
serviços gerais, cozinheiros, padeiros, outros são aposentados ou pensionistas. 

         Aos poucos (uns já com mais de cinqüenta anos de idade), percebem que a 
escolaridade faz falta, que faz parte do exercício da cidadania, são pessoas que ele 
fazem parte de uma sociedade letrada. Também a grande importância do saber ler 
e escrever para entender as coisas mundo e as relações dos homens entre si.  

   

Professora Denise Travassos Marques 

A educação de jovens e Adultos e o envelhecimento 

A presente pesquisa abre perspectiva sobre as questões da formação docente em 
EJA e o perfil dos educandos que necessita de uma reformulação nos cursos de 
pedagogia, a fim de combater os preconceitos e a exclusão dos educandos idosos. 

A formação aparece no Projeto Pedagógico- 2007 da FUMEC - N.A.E.D. Leste, onde 
alguns pontos são analisados pelos educadores sobre a sua formação inicial, onde 
se colocam: 

  

           Nós educadores não fomos preparados no Magistério ou no curso de 
Pedagogia para trabalhar com a alfabetização de jovens e adultos, idosos, com 
alunos com necessidades especiais, liberdade assistida e alta vulnerabilidade. 
Sendo assim, vamos aprendendo através da prática pedagógica, do estudo e troca 
de experiências com colegas. 

        Muitas vezes somos como "pau pra toda obra". Sempre falta algo para 
melhorarmos profissionalmente. Somos como aprendiz que vai em busca de 
conhecimento para desenvolver um trabalho prazeroso, significativo e eficiente 
tanto para o professor quanto para o educando. 

        Buscamos no dia-a-dia, conhecer a realidade dos nossos educandos e com 
isso construir uma aprendizagem mais significativa. (PROJETO PEDAGÓGICO, 2007, 
p. 154). 

  

  

         Constatamos que é precária a formação inicial do professor, pois fica 
evidente através do currículo da sua formação e dos relatos presente no documento 
da FUMEC, ou seja, em seu Projeto Pedagógico. Ao analisarmos esse relato 
notamos que por muitas vezes os professores se lançam na docência sem o devido 
conhecimento das especificidades dadas, no que se refere aos idosos, é essencial o 
conhecimento provenientes de outras ciências. 

O educador comprometido com o social 



As novas exigências que estão postas para a EJA e a formação docente no atual 
contexto histórico, levam-nos a refletir sobre as relações entre o idoso e o educador 
comprometido com o social. 

A partir de literatura especializada, situar a dimensão compreensiva acerca do idoso 
e as novas solicitações da sociedade contemporânea na perspectiva da inclusão 
social, para efeitos deste trabalho, no âmbito educacional, mais especificamente, 
destacando a intervenção pedagógica de EJA para este segmento que vem 
crescendo consideravelmente. 

Na literatura específica sobre o tema, encontramos questões que abordam de 
maneira sutil o leitor, com uso de eufemismo para nomear a velhice, na tentativa 
de suavizar o peso da palavra "velho" em nossa sociedade. (GOLDFARB, 1997). 

Atualmente o substantivo "velho", só permanece como função adjetiva, quando 
nomeamos coisas antigas ou usadas. O substantivo velho deu lugar para "senhor 
idoso" ou "senhor da terceira idade" ou "senhor de idade avançada", tanto no 
gênero masculino como no feminino.             Esse é um discurso do homem da 
modernidade, pois a velhice é algo a ser desvelado e muitas pessoas permanecem 
na ignorância a respeito desta faixa etária. Queremos dizer com isto que ser jovem 
ou velho está correlacionado as transformações ao longo da existência humana.     
Categorizar a velhice é uma atividade difícil, pois ela não consiste somente em um 
estado, mas sim em constante e sempre inacabado processo de subjetivação. 
Assim, na maioria das vezes, podemos dizer que não existe um "velho", mas sim 
um "ser envelhecendo". Tendo em vista a utilização de inúmeras categorizações 
sobre este "ser envelhecendo", optamos pelo termo "idoso" referenciando-se ao "... 
que tem muita idade, velho" (FERREIRA, 1989, p.349).         

         Queremos enfatizar nesse artigo a importância da formação continuada 
quando colocamos a relevância de articulação da Teoria/Prática, principalmente 
para o professor que se sente satisfeito simplesmente com a sua formação inicial e 
acredita que os conteúdos aprendidos sejam o bastante para o desempenho na sala 
de aula. Essa crença rapidamente se desmantela quando na prática docente depara 
com a efetivação das tarefas relacionadas ao plano de aula os objetivos dos 
conteúdos a didática do ensino/aprendizagem principalmente quando se trata da 
especificidade na EJA.  

Considerações finais 

         Paulo Freire enfatiza a necessidade da formação continuada do educador 
quando diz: 

Deve fazer parte de nossa formação discutir quais são estas qualidades 
indispensáveis, mesmo sabendo que elas precisam ser criadas por nós, em nossa 
prática, se nossa opção político pedagógica é democrática ou progressista e se 
somos coerentes com elas. 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, 
não é possível a pratica pedagógico-progressista, que não se faz com ciência e 
técnica (Freire, 2006, p.120). 

  

         Diante da complexidade imposta pelas mudanças no mundo atual, da 
especificidade apresentada na Educação de Jovens e Adultos, deparamos com a 



falta de políticas voltadas efetivamente para essa camada social e mais ainda pela 
formação inicial não satisfazendo as necessidades de ensino/aprendizagem dos 
educandos. A importância da formação continuada é relevante à medida que 
buscamos no grupo de formação, reanimar a perspectiva de estudos e entender a 
prática partindo da busca teórica ao relacionar com a prática de cada participante. 
Neste sentido a formação continuada proporciona aos educadores muito mais do 
que a compreensão da leitura, desenvolve também a autonomia e eficiência na 
prática educativa. 
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[1] Dados levantados da Folha de São Paulo, Domingo, 14 de junho de 2009 

[2] As Diretrizes Curriculares Nacional para a Educação de Jovens e Adultos 
estabelecem, no item VIII, referente à Formação Docente, que o preparo deste 
profissional deve incluir, além das exigências formativas para todo e qualquer 
professor, 

*C1. 

aquelas relativas à complexidade diferencial desta modalidade de ensino. 
Ressaltando as especificidades dos sujeitos da EJA (Romão, 2002, p. 130). 


